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Uhanalaiset 
perinnebiotoopit

• Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin 2019 
mukaan suurin osa uhanalaisista lajeista elää 
ensisijaisesti metsissä (31,2 %) sekä 
perinneympäristöissä ja muissa ihmisen 
muuttamissa ympäristöissä (24,4 %) 
(www.ymparisto.fi)

• Kalliokedot, kedot, tuoreet niityt, kosteat niityt, 
järven- ja joenrantaniityt, merenrantaniityt, 
tulvaniityt, suoniityt, lehdesniityt, hakamaat ja 
metsälaitumet on arvioitu äärimmäisen uha-
nalaisiksi. 

• Perinnebiotooppien määrä on vähentynyt 
Suomessa jo 1880-luvulta alkaen, mutta niiden 
määrän ja laadun kato kiihtyi entisestään sotien 
jälkeen. 60-luvulta nykypäivään tultaessa niistä on 
hävinnyt jo yli 90 %.



Ympäristösopimus
Vuoden 2021 hakuasetus on luonnosvaiheessa. 

Vuonna 2021 voi hakea uutta maatalousluonnon 
monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta 
sekä kosteikon hoitosopimusta.
• Sopimusta voi hakea aktiiviviljelijä tai 

rekisteröity yhdistys. Kosteikon hoitosopimusta 
voi hakea vesioikeudellinen yhteisö.

• Sopimusalan tulee olla vähintään 0,30 ha ja sen 
on oltava hakijan hallinnassa koko 
sopimuskauden ajan.

• Sopimuksen kesto on 5 vuotta. Sopimuskausi 
alkaa 1.5.

• Korvauksen määrä on 450 €/ha/v.
• Sopimusta haetaan ELY-keskuksesta lomakkeilla 

253 ja 262 liitteineen, hakuaika päättyy 
15.6.2021



Maatalousluonnon 
monimuotoisuuden ja 
maiseman hoitosopimus

• Perinnebiotoopit
• Luonnonlaitumet
• Luontoarvoltaan monimuotoiset tai 

maisemaltaan merkittävät peltojen 
reuna-alueet

• Pellon ja tien tai pellon ja vesistön väliset 
reuna-alueet

• Peltoalueiden metsäsaarekkeet
• Maatalousympäristön 

muinaismuistokohteet
• Pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvän 

maaseudun kulttuuriperinnön hoitoon



Kosteikon 
hoitosopimus

• Sopimus voidaan tehdä kosteikon, tulva-
alueen tai luonnonmukaistetun uoman 
alueesta sekä niihin liittyvistä reuna-alueista

• Sopimus voidaan tehdä pienten 
kosteikkojen, pohjapatojen ja 
tulvapeltoalueiden muodostamisesta ja 
hoitamisesta. 

• Kosteikon hoitosopimusta ei voida tehdä: 
• vesiensuojelu- tai monimuotoisuusarvoja 

vailla olevien kastelualtaiden hoidosta 
• alueen sellaisesta hoidosta, jossa tavoitteena 

on alueen muuttaminen järveksi tai 
lammeksi 

• kohteista, joissa valumavesien aiheuttaman 
kuormituksen voidaan katsoa olevan peräisin 
pääasiassa muualta kuin maataloudesta.



Hoitosopimusta voi hakea
• Kokonaan uusille aloille

• Keväällä 2020 päättyneille, joilla ei haettu 
jatkovuotta

• 2015 tai 2016 alkaneille sopimuksille, 
jotka hakee uusi hakija. Tällöin voi 
mukaan ottaa myös lisäalaa.

• 2020 päättyneen erityistukisopimuksen 
alalle, jos ala täyttää kuluvan 
ohjelmakauden ehdot.

• 30.4.2021 päättyvälle sopimukselle voi 
hakea vuoden jatkoa päätukihaun 
yhteydessä



Ei-tuotannollinen investointi 
• Kosteikkoinvestoinnit

• Kosteikon yläpuolisella valuma-alueella 
oltava peltoa vähintään 10 % 

• Perustettavan kosteikon pinta-alan, 
tulva-alueet mukaan lukien, on oltava 
vähintään 0,5 % yläpuolisen valuma-
alueen pinta-alasta

• Haku 15.6. mennessä
• Investoinnilla on oltava edellytykset edistää 

maatalouden vesistökuormituksen 
vähenemistä ja/tai lisätä maatalousalueen 
elinympäristöjen monimuotoisuutta

• Tuki 11 669 €/kosteikko ha
• pienet kohteet (0,30-0,50 ha) enintään 3225 

€/kohde



Helmi-
elinympäristöohjelma
• Ympäristöministeriön ylläpitämä hanke, 

jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen 
luonnon monimuotoisuutta ja turvata 
luonnon tarjoamia elintärkeitä 
ekosysteemipalveluja sekä hillitä 
ilmastonmuutosta.

• Tavoitteena on saada 30 000 ha lisää 
perinnebiotooppeja hoidon piiriin.

• Arvokkaille kohteille voi saada 
peruskunnostuksen sekä pienialaisille 
niittykohteille sopimuksen tapaisen 
vuosittaisen hoitokorvauksen.
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