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Maatalous on muokannut
suomalaista maisemaa

Maaseutumme vaihtelevat mai-
semat ja luonnon monimuotoi-
suus ovat muotoutuneet vuosi-

satojen aikana ihmisen työn tuloksena.
Alkuperäisessä luonnossamme on ollut
vain vähän avointa maastoa, esimerkiksi
rantaniittyjä ja kallioketoja.

Maatalous on luonut avoimia viljely-
maisemia ja perinnemaisemia sekä muo-
vannut metsien reunavyöhykkeitä ja eri-
laisia puu- ja pensassaarekkeita. Perintei-
nen maankäyttö, kuten laidunnus ja niit-
to, on muovannut näille alueille tunnus-
omaista ja monipuolista kasvi- ja eläinlajis-
toa.

Viimeisten vuosikymmenten aikana
maisema on muuttunut yksipuolisem-
maksi ja luonnon monimuotoisuus vä-
hentynyt. Viljelykset ovat suurentuneet ja
samalla muun muassa pientareet ja puu-
ja pensassaarekkeet viljelysten keskellä
vähentyneet. Luonnonniityt ja -laitumet
ovat jääneet pensoittumaan ja metsitty-

mään. Perinteisestä laidunnuksesta ja nii-
tosta riippuvaisten kasvi- ja eläinlajien
elinympäristöt ovat vähentyneet.

Avoimen viljelymaiseman vähenty-
minen aiheuttaa maaseutumaisemaamme
suurimmat muutokset. Siksi tärkeintä on
säilyttää pellot, laitumet ja niityt edelleen
monipuolisessa käytössä. Luonnon mo-
nimuotoisuutta voidaan säilyttää tai jopa
lisätä tavanomaisen viljelyn yhteydessä.

Maaseutumaisemat vaihtelevat eri puo-
lilla Suomea Pohjanmaan laajoista viljely-
aukeista Itä-Suomen peltojen, metsien ja jär-
vien luomaan pienimuotoiseen maisemaan.
Tämä alueellinen omaleimaisuus on osa
suomalaisen maiseman ja luonnon rik-
kautta, jota kannattaa säilyttää ja korostaa.

Hyötyä koko yhteiskunnalle

Maaseutumaisemien hoito on tullut sitä
tärkeämmäksi, mitä enemmän maisemiin
liittyviä arvoja on menetetty ja mitä harvi-
naisemmiksi ne käyvät. Kuluttajat arvosta-
vat suomalaisia maataloustuotteita, jotka on
tuotettu puhtaassa ympäristössä. Maaseutu-

2

Maiseman ja luonnon
monimuotoisuus

Maiseman- ja luonnonhoito on työtä tulevaisuuden hyväksi.
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Maatalouden ympäristötukijär-
jestelmä perustuu Euroopan yh-

teisöjen neuvoston asetukseen (EY)
N:o 1698/2005 Euroopan maaseu-
dun kehittämisenmaatalousrahaston
(maaseuturahaston) tuesta maa-
seudun kehittämiseen. Suomen ym-
päristötukijärjestelmä käsittää oh-
jelmakauden 2007−2013. Valtio-
neuvoston elokuussa 2006 hyväk-
symän manner-Suomen maaseu-
dun kehittämisohjelmanmukaan EU
rahoittaa ympäristötuen kustannuk-
sista tällä ohjelmakaudella 28 %.

Maatalouden ympäristötuen ta-
voitteena on maatalous- ja puutar-
hatuotannon harjoittaminen kestä-
västi niin, että tuotanto kuormittaa
ympäristöä nykyistä vähemmän,
maatalouden luonnonmonimuotoi-
suuden ja kulttuurimaisemien säily-
minen turvataan sekä tuotannon har-
joittamisen edellytykset säilyvät hy-
vinä myös pitkällä aikavälillä.

Maatalouden ympäristötuki ja-
kautuu kaikille viljelijöille tarkoitet-
tuihin perus- ja lisätoimenpiteisiin
sekä niitä täydentäviin, tehokkaita
ympäristönsuojelu ja -hoitotoimia
edellyttäviin erityistukisopimuksiin.
Erityistukisopimuksia ovat:
- suojavyöhykkeen perustaminen
ja hoito

- monivaikutteisen kosteikon hoito
- pohjavesialueiden peltoviljely
- valumavesien käsittelymenetel-
mät (kolme tyyppiä)

- luonnonmukainen tuotanto
- luonnonmukainen kotieläintuotanto
- perinnebiotooppien hoito
- luonnon ja maiseman monimuo-
toisuuden edistäminen

- alkuperäisrotujen kasvattaminen
- alkuperäiskasvien viljely
- ravinnekuormituksen tehostettu
vähentäminen

- lietelannan sijoittaminen peltoon
- turvepeltojen pitkäaikainen nurmi-
viljely.

Ympäristötukijärjestelmää täyden-
tää vuonna 2008 käyttöön otettu ei-
tuotannollisten investointien tukijär-
jestelmä. Sen avulla voidaan perus-
taa monivaikutteisia kosteikkoja se-
kä toteuttaa arvokkaiden perinne-
biotooppien alkuraivaus ja aitaami-
nen. Myös rekisteröidylle yhdistyk-
selle voidaan myöntää tukea ei-tuo-
tannollisiin investointeihin sekä teh-
dä ympäristötuen erityistukisopi-
muksia perinnebiotooppien tai mo-
nivaikutteisen kosteikon hoidosta.
EU rahoittaa yhdistysten tuesta 45%.

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:

Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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Perinnebiotooppi
Perinnebiotoopit ovat
maataloustuotannossa
olevaa tai ollutta aluetta,
jota on laidunnettu tai
käytetty karjan rehuntuotan-
toon. Tällaisesta käytöstä
on yleensä selvät merkit
nähtävissä alueella.
Perinnebiotooppeja ovat
niityt, kedot, ahot, haka-
maat, nummet ja
metsälaitumet.

Perinnemaisema
Perinnemaisemat ovat
perinteisten maankäyttö-
tapojen synnyttämiä
maisemia.

Luonnon monimuotoisuus
Luonnon monimuotoisuus
on kaikkien eliölajien –
eläinten, kasvien, sienten ja
mikro-organismien – sekä
niiden elinympäristöjen ja
elottoman luonnon moni-
naisuutta.

Ekologinen käytävä
Elinympäristö sekä kulku-
ja leviämisväylä eläimille
ja kasveille.

Aho
Kaskimaalle syntynyt niitty.

Hakamaa
Aidattu harvaa puustoa
kasvava luonnonlaidun.

Keto
Kuiva tai kuivahko niitty.

Metsälaidun
Laidunnettu metsä, jossa on
myös niittykasvillisuutta
kasvavia aukkopaikkoja.

Niitty
Puuton luonnonvaraista hei-
nä- ja ruohokasvillisuutta
kasvava alue, jota tavallises-
ti hoidetaan niittämällä tai
laiduntamalla.

Maaseudun maisema ja luonnon monimuotoisuus ovat syntyneet viljelijäin työn tu-
loksena ja säilyvät vain heidän avullaan.
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maisemalla on myös suuri merkitys virkis-
tyskäytölle. Maaseudun elinvoimaisena säi-
lyminen ja kehittyminen edellyttävät sekä
maatalouden että muun yhteiskunnan tar-
peiden huomioon ottamista.

Maiseman ja luonnon monimuotoi-
suuden hoito saattaa tuntua taloudellises-
ti kannattamattomalta, mutta sen vaiku-
tukset maatalouden kannattavuuteen ja ar-
vostamiseen ovat kuitenkin tulevaisuu-
dessa myönteiset. Myös meidän sukupol-
vellamme on vastuu perinteisen maatalo-
usmaiseman ja luonnon monimuotoisuu-
den säilymisestä. Ne ovat syntyneet ja myös
säilyvät viljelijöiden työn tuloksena.

Monimuotoisuuden
edistäminen jo osa
ympäristötuen
perustoimenpiteitä
Ympäristötuen saamiseksi viljelijä huo-
lehtii siitä, että tilan pellot säilytetään avoi-
mina ja viljelymaisema hoidettuna. Vilje-
lijän tulee huolehtia asuin- ja tuotantora-
kennusten ympäristön siisteydestä ja hoi-
dosta. Tilalla olevia luonnon monimuo-
toisuuden kannalta tärkeitä kohteita tulee
ylläpitää. Näitä kohteita ovat esimerkiksi
pellon ja metsän väliset reunavyöhykkeet,
yksittäispuut, puukujanteet, lähteet, purot
ja kosteikot. Tällaisia kohteita ei saa vaar-
antaa kasvinsuojeluaineiden tai lannoit-
teiden käytöllä eikä paljaaksi hakkuulla.

Tien pientareilla on tärkeä merkitys

monien lajien elin-, kulku- ja ruokailup-
aikkoina. Jotta luonnon monimuotoisuus
näillä alueilla säilyisi, tilan pelto- ja tilus-
teiden pientareita ei saa käsitellä kasvin-
suojeluaineilla.

Ympäristötuen ja erityistukien ehtona
olevat täydentävät ehdot edellyttävät li-
säksi, että peltoalueiden keskellä sijaitse-
vat pienet puu- ja pensasryhmät sekä kivi-
saarekkeet tulee säilyttää ja pysyvien lai-
dunten ala tulee pitää avoimena tarpeen
mukaan laiduntaen, niittäen tai raivaten.
Luonnonsuojelulaki edellyttää myös mm.
avointa maisemaa hallitsevien suurten yk-
sittäisten puiden ja puuryhmien suojelua.

Tukimuodot osoittavat
viljelijöiden luonnon ja
maiseman hyväksi tekemän
työn arvostusta
Maatalouden ympäristötuen luonnon mo-
nimuotoisuuden edistämiseen tarkoitetut
erityistuet ja ei-tuotannollisten investoin-
tien tuki osoittavat, että viljelijöitä halutaan
tukea siinä työssä, mitä he tekevät maa-
seutumaiseman ja luonnon hyväksi. Tässä
oppaassa käsiteltävät erityistukisopimuk-
set koskevat luonnon ja maiseman mo-
nimuotoisuuden edistämistä ja perinne-
biotoopin hoitoa. Lisäksi opas käsittelee
ei-tuotannollisten investointien tukea, jo-
ka on tarkoitettu perinnebiotooppien pe-
ruskunnostukseen ennen hoitosopimuk-
sen tekemistä.

Luonnonlaitumilla laidun-
taminen ylläpitää ja paran-
taa luonnon monimuotoi-
suutta mm. lisäämällä kas-
vilajistoa, hyönteisten mää-
rää ja hyönteisiä syöviä lin-
tuja. Laiduntavat eläimet
myös elävöittävät maaseutu-
maisemaa. T
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Ympäristötukijärjestelmää täyden-
tää vuonna 2008 käyttöön otettu
ei-tuotannollisten investointien

tukijärjestelmä. Tällä tuella voidaan ra-
hoittaa arvokkaiden perinnebiotooppien
alkuraivausta ja aitaamista ohjelmakau-
della 2007−2013. Hanke on toteutettava
hyväksytyn suunnitelman mukaisesti kah-
den vuoden kuluessa tuen myöntämises-
tä. Hankkeen valmistuttua kohteen hoi-
dosta on tehtävä maatalouden ympäris-
tötuen mukainen perinnebiotooppien hoi-
toa koskeva erityistukisopimus.

Alueet, jotka voivat saada
tukea perinnebiotooppien
raivaamiseen ja aitaamiseen
Perinnebiotoopilla tarkoitetaan ketoa, niit-
tyä, lehdesniittyä, hakamaata, metsälai-
dunta tai nummea, jossa on nähtävissä sel-
viä merkkejä laidunnuksesta tai alueen
käytöstä karjan rehuntuotantoon. Ei-tuo-
tannollisten investointien tukea voidaan
myöntää perinnebiotoopille, joka on alu-
eellisten ympäristökeskusten vuosina
1996−2001 julkaisemissa perinnemaise-
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Ei-tuotannollisten investointien tuki:
Arvokkaiden perinnebiotooppien
alkuraivaus ja aitaaminen

Maatalouden luoman niittyluonnon rikkautta.
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maraporteissa määritelty valtakunnalli-
sesti, maakunnallisesti tai paikallisesti ar-
vokkaaksi. Tuki voidaan myöntää myös
perinnebiotooppialueelle, jonka alueelli-
nen ympäristökeskus on lausunnossaan
todennut luontoarvoiltaan näitä vastaa-
vaksi tai joka kuuluu Natura 2000 -ver-
kostoon.

Perinnebiotooppien raivaamiseen ja
aitaamiseen myönnettävän ei-tuotannol-
listen investointien tuen edellytyksenä
on, että yksittäisen peruslohkon ala on vä-
hintään 0,05 hehtaaria ja koko hankkeen
ala on yhteensä vähintään 0,30 hehtaaria.

Alkuraivaus ja aitaaminen

Arvokkaiden perinnebiotooppien alku-
raivaukseen kuuluvia toimia ovat pen-
saikon ja puuston raivaus ja raivausjätteen
poistaminen. Näiden raivaustoimien li-
säksi toimenpiteisiin voi sisältyä hank-
keen toteuttamisalueella sijaitsevien ra-
kennelmien ja perinteisten latorakennus-
ten säilyttämistä ja kunnostamista sekä
alueen aitaamista. Rakennelmilla tarkoi-
tetaan perinteisiä karjatalouteen liittyviä
pieniä ja kevytrakenteisia rakennelmia
kuten aidat, portit, veräjät, heinän kuiva-
ukseen liittyvät haasiat, suovat ja pielek-
set sekä karjasillat ja suoniittyjen patora-
kenteet. Toimenpiteisiin voi kuulua myös
tarpeellisia hankealueella toteutettavia toi-
menpiteitä kuten niitto tai laidunnus.

Arvokkaan perinnebiotoopin toteut-
tamisaluetta ei saa muokata, lannoittaa tai
käsitellä kasvinsuojeluaineilla. Laidunnet-
tava perinnebiotooppi tulee yleensä erot-
taa aidalla muista laidunnurmista. Aluetta
ei saa ojittaa tai metsittää. Niitetty kasvil-
lisuus on pääsääntöisesti korjattava pois.

Hoitopäiväkirja

Hankkeen toteuttamisalueella suoritetuista
toimenpiteistä on pidettävä hoitopäivä-
kirjaa, johon kirjataan vähintään
• lohkon nimi, tunnus ja pinta-ala
• vuosittaiset toimenpiteet toteutusajan-
kohtineen

• toimenpiteiden vaikutus ympäristöön.

Perinnebiotooppialueen
hallinta
Kohteen, josta arvokkaan perinnebioto-
opin alkuraivauksesta ja aitaamisesta mak-
setaan, on oltava tuen hakijan hallinnas-
sa koko hankkeen toteuttamisen ajan ja
lisäksi myös hankkeen jälkeen haetta-
vaksi edellytettävän perinnebiotooppien
hoitoa koskevan ympäristötuen erityistu-
kisopimuksen ajan. Jos alue on vuokrat-
tu, hakemukseen on liitettävä jäljennös
vuokrasopimuksesta tai muusta sopi-
muksesta, joka kattaa perinnebiotoopin al-
kuraivauksen ja aitaamisen ajan ja alueen
hoitosopimuksen kestoajan.

Kuka voi hakea tukea
alkuraivaukseen ja
aitaamiseen?
Viljelijä tai rekisteröity yhdistys voi hakea
ei-tuotannollisten investointien tukea ar-
vokkaiden perinnebiotooppien alkurai-
vaukseen ja aitaamiseen. Viljelijän, puu-
tarhatalouden harjoittajan tai hänen puo-
lisonsa on oltava perinnebiotoopin alku-
raivausta ja aitaamista koskevan sitou-
muksen antamista edeltävän vuoden lo-
pussa vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 65-
vuotias. Ikävaatimus ei koske julkisoike-
udellista yhteisöä, yhdistystä, säätiötä,
koulu- tai vankilatilaa.

Ei-tuotannollisten investointien tuen
hakijalta ei edellytetä ympäristötuen pe-
rustoimenpiteitä koskevan sitoumuksen te-
kemistä. Tuen saamisen edellytyksenä ei ole
myöskään täydentävien ehtojen noudatta-
minen. Perinnebiotooppikohteen hankkeen
valmistuttua kohteen hoidosta on kuitenkin
tehtävä ympäristötuen erityistukisopimus.
Tällöin viljelijän on erityistukisopimuksen li-
säksi tehtävä myös ympäristötuen perus-
toimenpiteitä koskeva sitoumus, joka edel-
lyttää myös täydentävien ehtojen noudat-
tamista. Rekisteröidyn yhdistyksen on nou-
datettava sopimuksen kohteena olevalla
alueella täydentäviä ehtoja.

Tuen haku

Hakemus arvokkaiden perinnebiotoop-
pien alkuraivaukseen ja aitaamiseen ei-
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tuotannollisten investointien tuella (lo-
make nro 196/viljelijä tai 196B/rekiste-
röity yhdistys) jätetään siihen työ- ja elin-
keinokeskukseen (jäljempänä TE-keskus),
jonka toimialueella perinnebiotoopin al-
kuraivaus- ja aitaamistoimenpiteet toteu-
tetaan. Hakuaika on vuosittain erikseen il-
moitettavana ajankohtana.

Kuinka tuet määräytyvät?

Ei-tuotannollisten investointien tukea ar-
vokkaiden perinnebiotooppien alkurai-
vaukseen ja aitaamiseen voidaan maksaa
enintään 675 euroa perinnebiotooppi-
hehtaaria kohden. Tukea maksetaan hy-
väksyttyjen kustannusten, tulonmenetys-
ten ja alueelta saatavan hyödyn perus-
teella. Menon tosiasiallisuuden ja toteu-
tuneet kustannukset osoittavana selvi-
tyksenä on maksuhakemuksen liitteenä
esitettävä jäljennökset maksutositteista.

Arvokkaiden perinnebiotooppien al-
kuraivauksessa ja aitaamisessa korvattavia
kustannuksia ovat puiden ja pensaiden
raivauksesta, raivausjätteen poistamises-
ta, aitaamisesta, rakennelmien ja latora-
kennusten kunnostamisesta, niitosta, lai-
dunnuksesta ja hoitopäiväkirjan pitämi-
sestä aiheutuvat kustannukset.

Minkälainen
suunnitelma vaaditaan?
Arvokkaiden perinnebiotooppien alkurai-
vaukseen ja aitaamiseen myönnettävän ei-
tuotannollisten investointien tuen edelly-
tyksenä on hakemukseen liitettävä asian-
mukainen suunnitelma, johon tulee sisältyä:
• hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet
• hankkeen yksilöity toteutustapa ja -aika
• hankkeen toteuttamiseen osallistuvat
tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja
mahdolliset sopimusjärjestelyt

• hankkeen kustannusarvio kustannus-
erittelyineen ja rahoitussuunnitelma

• hankkeen sijaintikartta
• suunnitelma-alueen kartta.

Lausuntojen pyytäminen

TE-keskuksen on pyydettävä arvokkaan
perinnebiotoopin alkuraivausta ja aitaa-
mista koskevan ei-tuotannollisten inves-
tointien tuen hakemuksesta lausunto ym-
päristökeskukselta ja rekisteröidyn yh-
distyksen kyseessä ollessa lisäksi myös
paikalliselta Leader-toimintaryhmältä.

Milloin myönnetyn tuen saa?

Arvokkaiden perinnebiotooppien alku-
raivaukseen ja aitaamiseen haettu ei-tuo-
tannollisten investointien tuki maksetaan
kaksi kertaa vuodessa toteutuneiden ku-
lujen mukaisesti erillisen hakemuksen
(lomake nro 284A/viljelijä tai 284B/re-
kisteröity yhdistys) perusteella.

Muutoksista ilmoittaminen

Tuen hakijan on viipymättä ja viimeis-
tään 10 työpäivän kuluessa ilmoitettava tu-
en myöntäneelle TE-keskukselle tuen ha-
kijaa tai tuettavaa toimintaa koskevista
muutoksista.

Miten sitoumusehtoja
valvotaan?
TE-keskus valvoo tuen myöntämiseen,
maksamiseen ja käyttöön liittyvien edel-
lytysten ja ehtojen noudattamista. Tuen
saajalla on valvontaan joutuessaan vel-
vollisuus antaa korvauksetta kaikki ne
tiedot, jotka valvonnan tekemiseksi ovat
tarpeen.
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Mitä toimenpiteitä
erityistukisopimukset
edellyttävät?
Perinnebiotooppien hoidon tai luonnon
ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
misen erityistukisopimuksella voidaan tu-
kea sellaisia toimia, joilla suunnitelmalli-
sesti ja aktiivisesti edistetään luonnon ja
maiseman monimuotoisuuden lisäänty-
mistä. Nämä toimet eivät voi olla samo-
ja, mitä edellä ympäristötuen perustoi-
menpiteissä, täydentävissä ehdoissa tai
muussa lainsäädännössä edellytetään teh-
täväksi. Muinaisjäännökset ovat muinais-
muistolain alaisia kohteita. Muinaismuis-
tojen ympäristön hoito on suunniteltava
yhteistyössä maakuntamuseon asiantun-
tijoiden kanssa.

Kuka voi hakea sopimusta?
Ympäristötukeen sitoutunut hakija
Viljelijän, puutarhatalouden harjoittajan
tai hänen puolisonsa on oltava sopimuk-
sen tekemistä edeltävän vuoden lopussa
vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 65-vuo-
tias. Ikäedellytys ei koske julkisoike-
udellista yhteisöä, yhdistystä, säätiötä,
koulu- tai vankilatilaa.

Viljelijällä tulee olla ympäristötuessa
tukikelpoista peltoa viljelyksessään vä-
hintään kolme hehtaaria tai puutarhatilalla
puutarhakasvien viljelyksessä olevaa tu-
kikelpoista peltoa vähintään puoli heh-
taaria koko sitoumuskauden ajan.

Sopimuksen tekemisen ehtona on,
että viljelijä on sitoutunut tai sitoutuu ym-

päristötukijärjestelmään. Jos viljelijän ym-
päristötukisitoumus päättyy sopimuskau-
della, viljelijän on sitouduttava uudelleen
ympäristötukijärjestelmään.

Rekisteröity yhdistys

Rekisteröity yhdistys, jolla ei ole maata-
louden ympäristötuen perustoimenpitei-
tä koskevaa sitoumusta, voi hakea pe-
rinnebiotooppien hoito -erityistukea.
Hoidettavan kohteen tulee sijaita paikal-
lisen Leader-toimintaryhmän alueella.
Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on,
että toimintaryhmä puoltaa sopimuksen
hyväksymistä.

Miten tukea haetaan?

Hakemus jätetään siihen työ- ja elinkeino-
keskukseen, jonka alueella tilan talouskes-
kus tai tuotantorakennus sijaitsee. Rekis-
teröity yhdistys toimittaa hakemuksen siihen
TE-keskukseen, jonka toimialueella hake-
muksen kohteena oleva alue sijaitsee.

Hakuaika on keväisin kerran vuo-
dessa. Perinnebiotoopeista voi hakea 5-
vuotista sopimusta, luonnon ja maiseman
monimuotoisuuden edistämisestä 5- tai
10-vuotista sopimusta. Sopimuskausi al-
kaa 1.10. Sopimus voi alkaa myös 1.5., jos
alueella on päättymässä aiempi vastaava
sopimus tai jos kyseessä on ei-tuotan-
nollisella investointituella peruskunnos-
tettu perinnebiotooppialue.

Sopimukseen haettavan peltoalan on
oltava ympäristötuessa tukikelpoista.
Sopimus voidaan tehdä myös muusta kuin
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Ympäristötuen erityistuki:
Perinnebiotooppien hoito
tai luonnon ja maiseman
monimuotoisuuden edistäminen
Suunnitelmaan kuuluu
• sijaintikartta,
• suunnitelmakartta ja
• suunnitelmaselostus.

Suunnitelmaselostusta on
kuvattu seuraavalla sivuilla
ja sivulla 15. Esimerkkejä
suunnitelmaselostuspohjista
löytyy Suomen ympäristö-
keskuksen internetsivulta
www.ymparisto.fi/los/maatalous
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peltoalasta. Sopimukseen sisällytettävän
alan on oltava vähintään 0,3 hehtaaria,
mutta se voi koostua useasta vähintään
0,05 hehtaarin kokoisesta lohkosta.

Kuinka tuet määräytyvät?

Erityistuki maksetaan hyväksyttyjen kus-
tannusten, tulonmenetysten ja alueelta saa-
tavan hyödyn perusteella. Sopimuksen tu-
kikatto, jota enempää sopimuksesta ei voi-
da maksaa, on kerrottu sopimusehdoissa.

Arvokkaille, pienialaisille 0,05–0,30
hehtaarin kokoisille perinnebiotoopeille
maksetaan kustannuksista riippumatonta
kiinteää tukea.

Milloin myönnetyn tuen saa?

Erityistuen maksatusta on haettava vuo-
sittain. Hakemus on tehtävä vuosittaises-
sa pinta-alatukea koskevassa hakemuk-
sessa (Lnro 101B), joka palautetaan kun-
taan. Rekisteröidyn yhdistyksen on haet-
tava erityistuen maksatusta TE-keskuk-
sesta pinta-alatukien hakuaikaan.
Erityistuki maksetaan vuosittain aikaisin-
taan syyskuussa.

Millainen suunnitelma
vaaditaan?
Sopimusta varten hakemukseen liitetään
suunnitelma. Parhaimmat tulokset luon-
non monimuotoisuuden ja maiseman kan-
nalta saadaan sellaisilla suunnitelmilla,
joissa tilaa käsitellään kokonaisuutena.
Suunnitelmassa tulee olla sijaintikartta,
suunnitelmakartta ja suunnitelmaselostus.
Selventävää materiaalia, kuten esimer-
kiksi valokuvia, kannattaa liittää hake-
mukseen.

Sijaintikarttana käytetään peruskarttaa
tai peltolohkokarttaa, jonka kopioon mer-
kitään tukikohteen tarkka sijainti. Suun-
nitelma tehdään kartalle, jossa on tavan-
omaiset pohjakarttatiedot. Suunnitelma-
kartasta täytyy käydä ilmi kohteen tark-
ka sijainti tilalla ja hankkeen arvioinnin,
korvausperusteiden ja toteutuksen kan-
nalta oleelliset tiedot. Tilatunnuksen on ol-
tava jokaisessa paperissa.

Suunnitelmaselostuksessa esitetään
• alueen perustiedot
• sopimusalueet lohkoittain, pinta-alat
• hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet

Puustoa kasvavat metsäsaa-
rekkeet sekä vaihtelevat pellon
ja metsän reunavyöhykkeet
antavat suojaa ja pesimisrau-
haa sekä ruokailupaikkoja
useille lajeille. Maisema on
monipuolista ja vaihtelevaa.
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• hoito- ja kunnostustoimenpiteet, to-
teutusaikataulu vuosittain

• laskelma vuosittaisista kustannuksista
ja hyöty/tulonmenetysarvio

• arvio hankkeen vaikutuksista maise-
maan, kasvillisuuteen, eläimistöön ja
muuhun ympäristöön.

Suunnitelman liitteeksi tulee oheistaa hoi-
topäiväkirjan kopio, jos alue tai osa siitä
on kuulunut aiemmin suunnitelmaa vaa-
tivaan sopimukseen.

Viljelijän kannattaa jättää itselleen
omat kappaleet kaikista suunnitelma-asia-
kirjoista. Näin viljelijällä on tieto sopi-
muskauden alusta lähtien esimerkiksi sii-
tä, mitä alueita erityistukisopimukseen si-
sältyy ja mitä ehtoja tulee noudattaa.
Hankkeiden suunnittelun voi tehdä vilje-
lijä, neuvoja tai muu alan asiantuntija.

Hoitopäiväkirja

Sopimusalueella toteutettavista toimen-
piteistä on pidettävä hoitopäiväkirjaa.
Hoitopäiväkirjassa on esitettävä lohkon ni-
mi, tunnus ja pinta-ala sekä vuosittaiset
hoitotoimenpiteet ja hoidon vaikutukset
ympäristöön. Lisäksi selvitetään mahdol-
liset erot hoitosuunnitelmaan ja niiden
syyt. Mikäli hoitosuunnitelmasta aiotaan
poiketa, siitä on ilmoitettava TE-keskuk-
seen. Hoitopäiväkirjamalleja on saatava-
na TE-keskuksista.

Muutoksista ilmoittaminen

Sopimuksen muuttamisesta ja siirtämi-
sestä sekä sopimuksesta luopumisesta on
kerrottu tarkemmin eri tukien sopimu-
sehdoissa.

Tuen hakijan on viipymättä ja vii-
meistään 10 työpäivän kuluessa ilmoitet-
tava tuen hakijaa ja tilaa/sopimusalaa kos-
kevista muutoksista sopimuksen tehnee-
seen TE-keskukseen.

Sopimusehtojen valvonta

TE-keskus valvoo sopimusehtojen nou-
dattamista. Tuen saajalla on valvontaan
joutuessaan velvollisuus korvauksetta an-
taa kaikki ne tiedot, jotka valvonnan te-
kemiseksi ovat tarpeen.

Tiedot sopimuksesta ja
lausuntojen pyytäminen

Sopimus menee tiedoksi kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle sekä alu-
eelliselle ympäristökeskukselle. Ympäris-
tökeskus antaa myös lausunnon hake-
muksesta ennen sopimuksen tekoa.
Rekisteröidyn yhdistyksen hakemus toi-
mitetaan lisäksi lausunnolle kyseisen alu-
een Leader-toimintaryhmään.
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Perinnebiotoopit ovat perinteisten
maankäyttötapojen, pääasiassa nii-
ton, laidunnuksen ja lehdestyksen

muovaamia ja ylläpitämiä, luonnoltaan
monimuotoisia alueita. Perinnebiotooppe-
ja ovat kedot eli kuivat niityt, tuoreet nii-
tyt, kosteat niityt, erilaiset rantaniityt, leh-
desniityt, hakamaat, metsälaitumet ja num-
met. Niitto ja laidunnus ovat vaikuttaneet
siihen, että perinnebiotoopeille on kehit-
tynyt omaleimainen kasvi-, eläin- ja sie-
nilajisto.

Tavoitteet

Perinnebiotooppien hoidon tavoitteena
on ylläpitää alueen monipuolista lajistoa
sekä pitkäaikaiseen maankäyttöön liitty-
vää maaseudun kulttuuriperintöä ja mai-
semallisia arvoja.

Rajaukset

Sopimuksia tehtäessä ovat etusijalla ar-
vokkaiksi luokitellut ja Natura-verkostoon
kuuluvat perinnebiotoopit sekä kohteet,
joilla on ollut edellisellä ohjelmakaudel-
la vastaava erityistukisopimus.

Sopimusalan on oltava vähintään 0,30
hehtaaria ja se voi koostua useammasta
lohkosta siten, että kukin lohko on kool-
taan vähintään 0,05 hehtaaria. Pieni-
alaisista, vähintään 0,05 hehtaarin kokoi-
sista, arvokkaista kohteista voidaan myös
tehdä sopimuksia. Sopimusta ei voi teh-
dä peltoalueelle.

Sopimusalueen hoito

Hoitotoimia voivat olla esimerkiksi lai-
dunnus, niitto, niittojätteen keruu ja pois-
kuljetus, lehdestys sekä raivaus. Kasvilli-
suuden hoitotoimien lisäksi toimenpitee-
nä voi olla alueella sijaitsevien perinteis-
ten karjatalouteen liittyvien rakenteiden ja
rakennelmien korjaaminen, aitaaminen
ja muita laiduntamiseen liittyviä toimen-
piteitä.

Perinnebiotooppia ei saa muokata,
lannoittaa, käsitellä kasvinsuojelaineilla,
ojittaa tai metsittää. Niitetty kasvillisuus on
pääsääntöisesti korjattava pois, etteivät
vapautuvat ravinteet jää rehevöittämään
aluetta. Laidunnus on toteutettava niin, et-
tei se aiheuta alueen kasvillisuuden hai-
tallista rehevöitymistä tai eroosiota.
Laidunnuspaine (eläinten lukumäärä tiet-
tyä laidunalaa kohti) tulee sovittaa niin,
että eläimet pääsääntöisesti elävät laitumen
tuoton varassa ilman lisärehua ja laidun-
kierto tulee järjestää niin, että laitumen ol-
lessa loppuun syöty eläimet siirretään toi-
selle laitumelle. Laidunnettavat perinne-
biotoopit tulee erottaa aidalla muista lai-
dunnurmista, eikä niitä tule käyttää pel-
kästään yölaitumina.

Hoitotoimenpiteiden suunnittelussa
on otettava huomioon mahdollisten uhan-
alaisten lajien esiintyminen. Alueella to-
teutetuista toimenpiteistä tulee pitää hoi-
topäiväkirjaa.
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Perinnebiotooppien hoito, 5-vuotinen sopimus

Perinnebiotooppien määrä on vähenty-
nyt rajusti tällä vuosisadalla. Niittyjen,
ketojen ja muiden perinnebiotooppien
hoidon tavoitteena on säilyttää ja lisätä
luonnon monimuotoisuutta. Samalla
säilytetään maaseudun arvokasta kult-
tuuriperintöä ja maisemaa.
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Kuvaukset

Kuivat niityt eli kedot
Kedot esiintyvät kuivilla ja hiekkaisilla tai kallioisilla mail-
la. Niille tyypillistä kasvillisuutta ovat matalat heinät ja ruo-
hot. Tavallisia heiniä ovat lampaannata, nurmirölli, tuok-
susimake ja jäkki. Tyypillisiä ruohoja ovat ahosuolaheinä,
siankärsämö, kissankäpälä, hopeahanhikki, mäkitervakko ja
kissankello. Pitkään laidunnetuille kedoille ovat usein tyy-
pillisiä pensasmaiset ja pylväsmäiset katajat. Ketojen hoito
vaatii aktiivisia hoitotoimia, laidunnusta tai niittoa.
Pensoittuneilla alueilla raivataan puustoa sekä pensaikkoa
alkuperäisen ketokasvillisuuden palauttamiseksi.

Tuoreet niityt
Tuoreilla niityillä on kohtuullisesti vettä pidättävä maape-
rä, joten niiden kasvillisuus voi olla rehevää. Ne ovat ol-
leet perinteisen maatalouden parhaita heinämaita. Niiden kas-
vilajistoa ovat erilaiset heinät, kuten nurmilauha, niittynur-
mikka, nurmirölli, punanata ja tuoksusimake sekä kauniis-
ti kukkivat ruohot kuten päivänkakkara, harakan- ja peu-
rankello, puna- ja metsäapila, niittynätkelmä, hiirenvirna, aho-
matara, ahomansikka, särmäkuisma, poimulehdet ja kirki-
ruoho. Tuoreiden niittyjen runsaskukkainen lajisto säilyy par-
haiten säännöllisellä, vasta kukinnan jälkeen tehdyllä niitolla.
Niitettyjen alojen jälkilaidunnus on suositeltavaa. Tuoreita
niittyjä voidaan myös hoitaa laiduntamalla niillä nautakar-
jaa tai hevosia.

Rantaniityt
Rantaniityt sijaitsevat meren tai sisävesien rannoilla keski-
vesitason ja korkeimman tulvan välisessä vyöhykkeessä.
Rantaniittyjen kasvillisuus on vyöhykkeistä. Vesirajassa kas-
vavat muun muassa luikat, järvikorte ja järvikaisla. Vesirajasta
kauempana vaihtelevat sarojen, punanadan ja nurmilau-
han vallitsemat vyöhykkeet. Rantaniittyjen kukkakasveja
ovat rantakukka, virmajuuri ja rantanätkelmä. Rantaniityillä
saadaan suurikasvuiset rantakasvit kuten järviruoko par-
haiten pysymään kurissa laiduntamisen avulla. Rantaniittyjen
parhaita laiduneläimiä ovat naudat, jotka hävittävät tehok-
kaasti järviruokoa. Niittäminen soveltuu laajoille ja tasaisil-
le rantaniityille.

Tulvaniityt
Tulvaniityt ovat Lapin, Peräpohjolan ja Pohjois-Pohjanmaan
jokivarsien luonnonniittyjä, joita on laajennettu yhtenäisik-
si aukeiksi raivaamalla pensaita ja puustoa. Tulvaniittyjen
kasvillisuus on selvästi vyöhykkeistä. Märimmässä rantav-
yöhykkeessä kasvaa saroja ja järvikortetta, hieman ylempänä
kastikoita ja ruokohelpeä. Kaikkein ylimpänä ovat runsas-
ruohoiset niittytyypit, joilla kasvavat nurmilauha, rönsylei-
nikki, mesiangervo, rantatädyke ja ranta-alpi. Tulvaniittyjen
hoitoa on pensoittuneiden niittyjen raivaaminen ja sään-
nöllinen niitto tai laidunnus.
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Suoniityt
Suoniityt ovat avoimille ja viljaville letoille ja nevoille syn-
tyneitä niittyjä. Suoniityillä voi eräissä tapauksissa riittää
kerran kahdessa vuodessa tapahtuva niitto.

Lehdesniityt
Lehdesniityillä vuorottelevat niittykasvillisuus sekä harva
lehtipuusto ja pensaikko. Lehdesniityillä lehtipuista on lat-
vottu ja vesottu lehdeksiä eli kerppuja karjan talvirehuksi.
Runsaskukkaiset niityt ja lehtipuumetsiköt tarjoavat elin-
ympäristöjä monilukuiselle hyönteislajistolle. Lehdesniittyjen
hoito alkaa kevätsiivouksella. Niitto ajoitetaan niin, että
niittykasvit ovat kukkineet ja siementäneet, jonka jälkeen teh-
dään jälkilaidunnus tai toinen niitto. Lehdestäminen tehdään
ensimmäisen niiton jälkeen heinä-elokuussa.

Hakamaat
Hakamaat ovat laiduntamisen ja puuston raivauksen tu-
loksena syntyneitä enemmän tai vähemmän puustoisia alu-
eita. Vaihteleva puusto on paikoin hyvinkin harvaa.
Aluskasvillisuudesta voi erottaa sekä kangas- että niitty-
kasvillisuuden piirteitä. Tehokkaasti laidunnetuilla aloilla
esiintyvät lampaannata, nurmirölli ja jäkki sekä ahomansikka,
rohtotädyke ja niittyhumala. Hakamaiden parasta hoitoa
on laidunnus. Puustoa ja pensaikkoa on aika ajoin poistet-
tava hakamaan säilyttämiseksi puoliavoimena.

Metsälaitumet
Metsälaitumet ovat laidunnettuja metsäaloja, joilla vallitse-
vat tavalliset metsäkasvit ja niittykasvit menestyvät lähinnä
puuston aukkopaikoissa. Metsälaitumien hoito tehdään ku-
ten hakamailla.

Nummet
Nummia esiintyy Suomessa lähinnä saaristossa. Ne ovat
puuttomia varpukankaita. Nummien hoitoa on ajoittainen
pensaikon raivaus ja kulottaminen sekä säännöllinen lai-
dunnus.
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Suositukset

Kunnostettavilla alueilla puuston raivaus tehdään usean vuoden aikana, sillä liian voimakas harventa-
minen rehevöittää pintakasvillisuutta, koska ravinteita vapautuu sen käyttöön. Puustoa raivattaessa
säästetään eliöstön kannalta tärkeät vanhat lehtipuut, laho- ja kolopuut ja jalopuut sekä pensastiheik-
köjä. Eroosion uhkaamilla rannoilla säästetään pensaita ja puita. Tietyt puulajit, kuten haapa, tuottavat
erityisen paljon kanto- ja juurivesoja puuston poiston jälkeen. Tämän vuoksi haavat kaulataan eli niistä
poistetaan kuorta ympäri rungon ja ne kaadetaan muutaman vuoden kuluttua, jolloin vesominen on
vähäisempää. Puuston harvennus kannattaa tehdä myöhään syksyllä tai talvella, jolloin puut voidaan
poistaa alueelta lumen ja roudan suojatessa maata. Pensaita harvennettaessa suositaan marjovia ja
harvinaisia lajeja. Niitettävillä alueilla pensaiden raivaus ja puiden kaato tehdään mahdollisimman ly-
hyeen kantoon niiton helpottamiseksi. Raivausjätteet kerätään pois alueelta.

Niiton paras ajankohta on niittykasvien kukinnan ja siementen tuleentumisen jälkeen. Niiton ajan-
kohdassa on lisäksi otettava huomioon luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden suojelu. Niittämiseen
suositellaan ensisijaisesti välineitä, jotka leikkaavat korren, eivätkä murskaa sitä. Murskattu sänki on
altis kasvitaudeille ja kuivumiselle. Murskaavateräisiä koneita voi käyttää hävitettäessä ei-toivottuja
kasvustoja (nokkonen, koiranputki, maitohorsma, vadelma). Kosteilla paikoilla tulee käyttää mahdolli-
simman kevyitä ja kantavia koneita, ettei maastoon jää kulku-uria. Niitetty kasvillisuus kootaan ja kerä-
tään pois muutaman päivän kuluttua niitosta, jotta tuleentuneet siemenet ehtivät varista. Niitettyjen
alojen jälkilaidunnus on yleensä suositeltavaa. Kunnostettavilla alueilla niitto voi olla tarpeen tehdä
kahdesti kesässä.

Laidunnuksen aloitusajankohta riippuu kasvillisuuden kehittymisestä. Laidunnus tulisi lopettaa ennen
syyssateiden aiheuttamaa maan liettymisvaaraa. Linnustollisesti arvokkailla rantaniityillä myöhään
syksyyn jatkuva laidunnus on edullista, jotta saavutetaan seuraavana vuonna suotuisa pesimäympä-
ristö. Laiduneläinten juomapaikat ja eläinsuojat tulee sijoittaa niin, etteivät ne haittaa alueen luonnon-
arvojen säilymistä. Laidunnuspaineen tulee olla riittävä, jolloin laitumen kasvillisuus pysyy matalana.

Hakamailla ja metsälaitumilla säästetään vanhoja lehtipuita, pökkelöitä ja maapuita. Vanhat rakenteet
ja rakennelmat säästetään ja niiden kunnostuksessa käytettävien materiaalien ja rakennustapojen tulee
sopia käyttötarkoitukseen ja maisemaan.
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HAETTAVA TUKI
PERINNEBIOTOOPIN
HOITO

Seuraavassa on esitetty asioita, joita perin-
nebiotoopin hoitosuunnitelman teossa kuva-
taan tarpeen mukaan.

Hakijan nimi:
Hakijan osoite:
Puhelin:
Tilan nimi:
Tilatunnus:
Kunta:
Peruskarttalehden numero:

Suunnitelma kustannusarvioineen tehdään
lohkoittain. Virallinen lohkotunnus saadaan,
kun lohkot rekisteröidään sopimuksen teon
yhteydessä. Ennen tätä suunnitelmassa voi
käyttää lohkoissa nimeä tai numeroa.

Suunnittelijan yhteystiedot, jos eri kuin hakija

1. Kohteen sijainti
• sijainti arvokkaalla maisema-alueella/kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaalla
alueella/luonnonsuojelualueella

• maininta inventoinnista, mikä inventointi

2. Kohteen kuvaus
• perinnebiotooppi
• onko kohde uusi kunnostettava vai
hoidossa oleva alue

• maankäytön historia esim. milloin laidun-
nettu/niitetty , onko laidunnus/niitto muut-
tunut vuosien kuluessa, onko muokkaama-
ton/muokattu, onko lannoitettu

• pinta-ala, lohkotunnus
• maaperän kivisyys, kuivuus, kosteus,
märkyys, kaltevuus

• onko alueella harvinaisia tai uhanalaisia
kasvi- tai eläinlajeja

• onko puita ja pensaita, mitä lajeja
• onko hakamailla ja metsälaitumilla vanhaa
puustoa ja lahopuustoa

• nykyiset rakennelmat, kuten aidat, ylityssil-
lat, portit, suojakatokset, juottopaikat, ladot

• alueen muut arvot, esimerkiksi
muinaisjäännös

3. Hoidon tavoitteet ja vaikutukset
ympäristöön

• Miten hoito säilyttää/muuttaa aluetta sopi-
muskauden aikana

• Kuinka hoito vaikuttaa alueen kasvillisuu-
teen/eläimistöön

• Miten ongelmalajeja vähennetään
• Kuinka arvokkaan/uhanalaisen kasvi/eläin-
lajiston elinmahdollisuuksia parannetaan

• Kuinka hoidolla vaikutetaan maisemaan

4.Vuosittaiset hoitotoimenpiteet
ja aikataulu

• peruskunnostustoimenpiteet ja
vuosittaiset hoitotoimenpiteet

• milloin ja miten aluetta raivataan
• milloin ja miten aluetta niitetään
• milloin ja miten aluetta laidunnetaan
• mitä laiduneläimiä käytetään
• korjataanko vanhoja rakennelmia/tehdään-
kö uusia

5. Kustannusarvio
• kokonaiskustannus on peruskunnostus-
kulut ja vuosittaiset kulut pinta-alaa kohti
yhteenlaskettuna

• mahdolliset tulonmenetykset otetaan
huomioon

• mahdolliset tulot (esim. laidunrehun arvo)
otetaan huomioon

Päiväys ja paikka
Allekirjoitus (hakija, suunnittelija)
ja nimen selvennys

Liitteet

1. Sijaintikartta (mittakaava mainittava)
2. Suunnitelmakartta (mittakaava mainittava)
3. Hoitopäiväkirjan kopio, jos alue tai osa
siitä on kuulunut aiemmin suunnitelmaa
vaativaan sopimukseen

4. Mahdollinen vuokrasopimus koko
sopimuskaudelle

5. Mahdolliset valokuvat
6. Muut liitteet

Peruskunnostuskuluja ovat
esimerkiksi
• suunnitelman laatiminen
• puiden ja pensaiden raivaaminen ja
raivaustähteiden poiskorjaaminen

• paimenlaitteen ostaminen
• aidan rakentaminen, aitamateriaalien
hankkiminen

• seipäiden hankkiminen

Vuosittaisia hoitokuluja
ovat esimerkiksi
• puiden ja pensaiden raivaaminen ja
raivaustähteiden poiskorjaaminen

• niittäminen, niittoheinän poiskorjaaminen
• aidan kunnon tarkastaminen, korjaami-
nen ja uusiminen

• laiduneläinten kuljetus

Laiduneläimiin liittyviä asioita
• laiduneläinlaji/lajit
• laiduneläinten vakuuttaminen
• laiduneläinten määrä lohkoittain, eläimiä
kpl/hehtaari

• laidunnusaika lohkoittain
• laiduneläinten kuljettaminen ja valvonta
• juomaveden järjestäminen laidunkaudella
• kivennäisten antaminen
• ehdot, kun laidunnetaan laina/vuokra-
eläimillä

Niittohoidossa huomioon
otettavia asioita
• niittoajankohta
• niittovälineet
• niittoheinän poiskorjuu ja käyttö

Eri inventointeja
• Perinnemaisemainventointi (ympäristö-
ministeriö, ympäristökeskukset)

• Muinaisjäännökset (museovirasto,
maakuntamuseot)

• Kulttuurihistorialliset kohteet (ympäristö-
ministeriö, ympäristökeskukset, museo-
virasto, maakuntamuseot, maakuntaliitot)

• Kuntien inventoinnit ja selvitykset,
kulttuuriympäristöohjelmat

• Muut luontoselvitykset



Tavoitteet

Erityistukimuodon tavoitteena on huoleh-
tia maatalousympäristöjen luonnon moni-
muotoisuudesta, säilyttää maatalousym-
päristöissä tyypillisten ja uhanalaisten laji-
en elinympäristöjä sekä parantaa viljely-
maiseman avoimuutta ja monipuolisuutta.

Rajaukset

Etusijalla sopimuksia tehtäessä ovat val-
takunnallisesti tai alueellisesti arvokkaik-
si luokitellut maatalousmaisemat ja Natura-
verkostoon kuuluvat maatalousalueiden
luontokohteet tai kohteet, jotka on to-
dettu tärkeiksi luonnon monimuotoisuu-
den yleissuunnitelmassa sekä kohteet,
joilla on ollut edellisellä ohjelmakaudel-
la vastaava erityistukisopimus.

Sopimusalan on oltava vähintään 0,30
hehtaaria, mutta se voi koostua useam-
masta lohkosta siten, että kunkin lohkon on
oltava kooltaan vähintään 0,05 hehtaaria.

Sopimusalue voi olla peltoa tai muu-
ta pellon välittömässä läheisyydessä ole-
vaa aluetta eli pellon ja metsän, pellon ja
tien tai pellon ja vesiuoman välistä aluetta.
Alue voi olla enintään 20 m leveä.

Peltoalueella sijaitseva metsäsaareke
voi sisältyä kokonaisena sopimukseen, jos
se on kooltaan enintään yksi hehtaari.

Lisäksi viljely- ja laidunkäytön ulko-
puolelle jääneet alueet voivat tietyissä ta-
pauksissa kuulua sopimukseen.

Sopimusalueen hoito

Viljelijän tulee perustaa ja/tai hoitaa kas-
vi- ja eläinlajien säilymisen ja lisääntymi-
sen kannalta tärkeitä alueita. Sopimus-
aluetta ei saa lannoittaa eikä käsitellä kas-
vinsuojeluaineilla. TE-keskus voi kuiten-
kin tapauskohtaisesti sallia lannoituksen
luonnonvaraisten lintujen levähdys- ja ruo-
kailualueilla. Laidunnus on tapauskohtai-
sesti sallittua ja se tulee toteuttaa niin, et-
tä se ei aiheuta alueen kasvillisuuden hai-
tallista rehevöitymistä tai eroosiota.
Toteutuksessa käytettävien kasvilajien on
oltava alueelle tyypillisiä luonnonkasveja.

Mahdollisia kohteita

Luonnon ja maiseman monimuotoisuu-
den edistämisen sopimus voidaan tehdä
esimerkiksi seuraavanlaisille kohteille.
Yleisimpiä näistä ovat monimuotoiset pel-
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Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden
edistäminen, 5- tai 10-vuotinen sopimus

Monipuolinen reunavyöhyke muodostuu niityistä, pensaista ja puista. Reunavyö-
hykkeellä on enemmän lajeja kuin metsässä tai pellolla.
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lon ja metsän reunavyöhykkeet sekä met-
säsaarekkeet.

Pellon ja metsän väliset
reunavyöhykkeet

Avoimen viljelymaiseman ja metsän väliin
jää vaihteleva, lajistoltaan monipuolinen
reunavyöhyke. Reunavyöhykkeitä on mo-
nentyyppisiä: avoimen niittymäisiä, ha-
kamaisen puoliavoimia ja suljettuja, puus-
toltaan monikerroksisia. Reunavyöhyk-
keen luonne ja leveys vaihtelevat kasvu-
paikan ja ihmisen toiminnan mukaan.
Reunavyöhyke suojaa metsän sisäosia
tuulelta ja auringonpaahteelta, tarjoaa suo-
jaa pölyttäville hyönteisille, toimii riista-
eläinten elin- ja suojapaikkana, tarjoaa
pesimäpaikkoja viljelysten ja niiden reu-
na-alueiden linnustolle sekä lisää maise-
man vaihtelua. Niittymäiset reunavyö-
hykkeet tarjoavat pölyttäville hyönteisil-
le myös ravintoa.

Reunavyöhykkeen luonnon- ja mai-
sema-arvoja palautetaan ja ylläpidetään
esimerkiksi puiden ja pensaiden harven-
nuksilla, niitolla tai laidunnuksella. Hoi-
totoimien päätavoitteena on lisätä reu-
navyöhykkeen avoimuutta ja kehittää
puustoa hakamaisen puoliavoimeen suun-
taan. Hoidon tavoitteet ja hoitotoimenpi-
teet määräytyvät alueen olemassa olevi-
en luontoarvojen ja niiden kehittämis-
mahdollisuuksien mukaan. Kaikki met-
säreunat eivät omaa edellytyksiä luon-
non monimuotoisuuden edistämiseen rai-
vauksin. Esimerkiksi varjoisat tukkikuu-
sikot, ojamaapenkereet tai rämelaiteet ei-
vät sovellu hoitokohteiksi. Parhaiten reu-
navyöhykkeiksi soveltuvat etelään ja lou-
naaseen avautuvat aurinkoiset reunat.

Reunavyöhykkeillä suositaan matala-
kasvuisia lajeja, jotta reunavyöhyke ei
varjosta haitallisesti peltoa. Varjostavia
havupuita poistetaan sekä suositaan leh-
tipuita, -pensaita ja katajia. Erityisesti suo-
sitaan marjovia lajeja. Reunavyöhykkeelle
pyritään saamaan vaihtelevuutta luomal-
la niittymäisiä aukkopaikkoja tai muuta-
mien metrien kokonaan avoin niittymäi-
nen reuna peltoa vasten paljastamalla ki-
viä, siirtolohkareita ja kiviaitoja sekä va-
pauttamalla yksittäisiä puita maisema-

puiksi. Vanhat lehtipuut, pökkelöt ja maa-
puut säästetään.

Niiton paras ajankohta on niittykas-
vien kukinnan ja siementen tuleentumi-
sen jälkeen. Raivaus- ja niittojäte tulee
kerätä pois.

Pelloilla sijaitsevat
metsäsaarekkeet sekä
puu- ja pensasryhmät

Metsäsaarekkeet ovat jääneet pellon rai-
vauksen yhteydessä hankalasti poistetta-
vien puiden, kiviröykkiöiden, kalliopal-
jastuman, kosteikon tai kuopan ympäril-
le. Ne ovat tärkeitä alueita, sillä ne anta-
vat suojaa, pesimisrauhaa ja ruokailu-
mahdollisuuksia useille eläinlajeille. Lisäksi
ne tuovat vaihtelua avoimeen peltomai-
semaan. Peltojen metsäsaarekkeiden hoi-
to on samanlaista kuin reunavyöhykkeil-
lä. Hoitotoimia ovat esimerkiksi puiden ja
pensaiden harvennus, niitto tai laidun-
nus. Toimien päätavoitteena on lisätä saa-
rekkeen avoimuutta ja kehittää puustoa
puoliavoimen hakamaiseksi.

Puu- ja pensasryhmät ovat yhden tai
useamman puu- ja pensaslajin muodos-
tamia ryhmiä viljelysten keskellä. Ne ovat
usein syntyneet luonnostaan viljelemättä
jääneelle paikalle, kuten kuoppaan tai
pienelle kumpareelle, kivikasaan, kallio-
paljastumaan taikka ojan tai puron var-
relle. Näillä alueilla valon runsaus ja va-
paa kasvutila tekevät puut leveiksi ja haa-
roittuneiksi. Hoitotoimia ovat esimerkik-
si alikasvospuiden ja pensaiden harven-
nus sekä niitto. Harvennuksessa säästetään
vanhoja puita sekä suositaan lehtipuustoa
ja erityisesti marjovia puita ja pensaita.

Pienet kosteikot

Maatalousympäristöjen kosteikot ovat ve-
sistöjen ranta-alueita tai pieniä lamparei-
ta ja allikoita, jotka ainakin osan vuodes-
ta ovat veden peitossa ja muutenkin py-
syvät kosteina. Hoidon tavoitteena on kos-
teikkojen ja lintuvesien ranta-alueiden säi-
lyttäminen luonnontilaisina tai kunnosta-
minen ja hoitaminen siten, että luonnon
monimuotoisuus säilyy. Tavoitteena on
metsittymässä tai pensoittumassa olevien



kosteikkojen ja niitä ympäröivän maiseman
avartaminen. Alueen kunnostustoimia ovat
puiden ja pensaiden raivaus sekä niitto.

Olemassa olevat tulvapellot

Huomattava osa lintuvesikohteista rajoittuu
peltoihin. Monien lintuvesien rantoja on
aiemmin laidunnettu rantaniittyinä. Laidun-
tamisen loputtua lintuvesien rannat ovat
usein ruovikoituneet ja pensoittuneet, mi-
kä heikentää niiden luontoarvoja.

Rantaniityt ja -luhdat ovat kaventuneet
pellon raivauksen takia, jolloin lintujen luon-
taiset pesimä- ja ruokailupaikat ovat vä-
hentyneet. Lintuvesien rantaviljelmillä vilje-
ly sopeutetaanmahdolliseen tulvaluontoon.
Veden vaivaamat rantapellot muutetaanmie-
luummin laitumiksi, mikä lisää merkittäväs-
ti lintujen ruokailualueita. Lintujen pesin-
nän onnistuminen tulee huomioida laidun-
kauden aloittamisessa. Laidunnus voidaan to-
teuttaa myös niiton jälkeen.

Peltoalueilla sijaitsevat lintujen ja
muiden eläinten levähdys- ja
ruokailualueet

Luonnon monimuotoisuuden kannalta on
tärkeää jatkaa viljelyä pelloilla, jotka ovat
esimerkiksi lintujen muuton, pesimisen tai
ruokailun kannalta arvokkaita. Tällaisille
alueille voidaan tehdä erityistukisopi-
muksia, jos niiden jättäminen pois vilje-
lystä aiheuttaisi huomattavaa haittaa lin-
nustolle. Lisäksi hanke voi käsittää esi-
merkiksi lintutornin ja sinne vievien pol-
kujen perustamisen sopimusalueelle.

Monimuotoisuuspellot ja -kaistat

Maatalousympäristössä elävien harvinais-
tuvien lajien elinympäristöjen turvaami-
seksi voidaan perustaa pellolle kasvusto-
ja tai muuten hoitaa peltoa niin, että sillä
voidaan olettaa olevan huomattavaa mer-
kitystä lajin menestymiselle. Toimenpiteet
päätetään tapauskohtaisesti kohteen luon-
teen suojelunarvoisen lajiston perusteella.

Monimuotoisuuskaistoja voidaan pe-
rustaa pääsääntöisesti peltojen reunoille
esim. lämpimiin, etelään avautuviin met-
sänreunoihin.

Kaista perustetaan mieluiten luontai-
sen siemennyksen kautta. Kaista on suo-
siteltavaa niittää loppukesällä ja korjata
heinä pois.

Uhanalaisten lajien esiintymispaikat

Maatalousympäristön lajiston uhanalaistu-
minen on yleensä seurausta viljelykäytän-
töjen muuttumisesta tai maatalouden lo-
pettamisesta. Uhanalaiset lajit luokitellaan
tarkemmin hävinneisiin, äärimmäisen uhan-
alaisiin, erittäin uhanalaisiin, vaarantuneisiin
tai silmällä pidettäviin. Suurimmalla osalla
maatalousympäristön uhanalaisia lajeja hoi-
tokeinoina ovat esiintymispaikkaa varjos-
tavien puiden ja pensaiden raivaus sekä
laidunnus tai niitto. Hoitotavat on kuitenkin
määriteltävä lajikohtaisesti uhanalaisia laje-
ja suosiviksi. Lisäksi voidaan määritellä mui-
ta erityisiä hoitokeinoja, kuten kulotusta.

Laiduneläinten määrään ja lajiin tulee
kiinnittää huomiota. Merkittäviä uhan-
alaisten lajien hoidettavia elinympäristö-
jä ovat etenkin kuivat niityt eli kedot se-
kä kalliokedot. Kaikkein uhanalaisimmil-
le lajeille alueelliset ympäristöviranomai-
set laativat suojelusuunnitelmat.

Maiseman monipuolistaminen

Avoin viljelymaisema on maaseudun kult-
tuurimaiseman tärkein tunnusmerkki. Usein
erityyppiset harvapuustoiset tai pensaita
kasvavat reuna- ja rajavyöhykkeet jakavat ja
rajaavat avoimia viljelyalueita ja erottavat ne
metsistä, vesistöistä tai rakennetusta ympä-
ristöstä. Erityisesti näiden reuna- ja raja-alu-
eiden umpeenkasvu saattaa yksipuolistaa
maisemaa jättäen avoimet peltoaukeat pii-
loon. Maisemaa voidaan monipuolistaa
myös ottamalla esiin tiettyjä yksittäiskohteita
ja alueen ominaispiirteitä, esimerkiksi yk-
sittäispuita, jotka kuuluvat vanhaan kult-
tuurimaisemaan. Ne ovat kauas näkyviä
maiseman kiinnekohtia. Avoimissa ja puo-
liavoimissa ympäristöissä kasvavilla iäk-
käillä lehtipuilla on suuri merkitys muunmu-
assa monille hyönteis- ja itiökasvilajeille.

Erityisen arvokkaita ovat vanhat, kook-
kaat yksittäispuut, mutta on myös huo-
lehdittava, että nuorempia puita säästetään
ja hoidetaan niin, että ne voivat kehittyä
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komeiksi yksittäispuiksi. Yksittäispuiden
ympäristöt raivataan avoimiksi ja hoidetaan
säännöllisesti esimerkiksi niittämällä.

Maatalousmaisemassa sijaitsevien siir-
tolohkareiden, hiidenkirnujen ja mui-
naisrantojen ympäristöjen avoimena pi-
täminen monipuolistaa maisemaa. Näillä
alueilla peruskunnostus tehdään puita ja
pensaita raivaamalla sekä vuotuinen hoi-
to laiduntamalla tai niittämällä.

Maisemanhoitotöiden suunnittelussa
tulee ottaa huomioon vaikutukset luonnon
monimuotoisuuteen.

Puukujanteiden
perustaminen tai uusiminen

Puukujanteet kuuluvat vanhaan kulttuuri-
maisemaan ja niillä on tärkeä maisemalli-
nen merkitys varsinkin seuduilla, joissa
maisema on tasaista sekä vailla yksittäispuita
ja metsäsaarekkeita. Lisäksi esimerkiksi koi-
vukujanne pitää haihduttamalla tienpohjan
kuivana ja kantavana. Puukujanteet ovat
yleensä päätieltä taloon johtavan tien var-
rella tai kylätien varrella. Ne ovat yleensä
samaa puulajia. Puukujanteissa on usein
käytetty koivua. Muita kujanteiden puula-
jeja ovat pihlaja, kuusi, mänty sekä Etelä-
ja Lounais-Suomessa jalot lehtipuut, kuten
tammi, saarni ja vaahtera.

Vanhat kujanteet tulee ensisijaisesti
säästää, sillä ne ovat merkittäviä laho-
puulajistolle ja puun pinnalla kasvaville jä-
kälille. Uutta kujannetta perustettaessa
puulajiksi valitaan mieluiten ennestään
paikalla kasvanut luonnonvarainen laji.
Vanhan kujanteen voi uusia kerralla tai
vaiheittain. Puut kannattaa istuttaa riittä-
vän kauas tien reunasta, ettei niitä kolhi-
ta autoilla ja traktoreilla. Puukujanteen
hoitoa on oksien leikkaaminen tarvittaessa
ja kujanteen ympäristön hoitaminen esi-
merkiksi niittämällä.

Pienimuotoiset istutukset

Maiseman parantamiseksi voidaan tie-
tyillä alueilla tarvita esimerkiksi näkö-
suojaistutuksia. Jotta näkösuoja olisi mah-
dollisimman toimiva, kannattaa suojais-
tutus perustaa leveänä vyöhykkeenä, jo-
hon valitaan sekä nopeakasvuisia että iki-

vihreitä lajeja. Istutuksia ei tule tehdä eri-
laisille niityille, kuten kedoille, kallioke-
doille, tuoreille niityille tai rantaniityille.

Perinteisen maatalouden
rakennelman kunnostaminen

Aikakautensa rakennustapaa, materiaalia
ja tyyliä edustavilla rakenteilla ja raken-
nelmilla on elinkeinohistorian, asutuksen
kehittymisen ja kulttuurimaiseman kan-
nalta suuri merkitys. Lisäksi perinteisillä
rakenteilla, erityisesti kiviaidoilla ja maa-
laamattomasta puusta tehdyillä rakennel-
milla, on suuri merkitys luonnon moni-
muotoisuuden kannalta. Niissä viihtyvät
monet harvinaistuneet hyönteiset sekä
useat harvinaiset jäkälälajit.

Tuotannon muuttumisen myötä pe-
rinteiset rakennelmat ovat jääneet lähes
kokonaan pois käytöstä. Perinteisiä maa-
talouden rakennelmia ovat esimerkiksi
ladot, karjamajat, vesi- ja tuulimyllyt, rii-
het, kivisillat, riuku- ja kiviaidat, suovat ja
haasiat. Erityistukea voidaan myöntää pie-
nimuotoisille kunnostushankkeille ja ky-
lämaisemien yhteishankkeille. Kohteet tu-
lee kunnostaa mahdollisimman paljon al-
kuperäisiä materiaaleja ja työtapoja käyt-
täen. Kunnostettaessa säilytetään paikal-
liset tyyppiratkaisut.
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Puukujanne koristaa maise-
maa ja tarjoaa elinympäris-
töjä ja suojapaikkoja lukui-
sille eliölajeille. Se myös pie-
nentää kovan tuulen voi-
makkuutta muuten avoimes-
sa viljelymisemassa.
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puh. 020 747 2500
ProAgria Keskusten Liitto
Urheilutie 6, PL 251, 01301 Vantaa
puh. 020 747 2400
ProAgria Finska Hushållningssällskapet
Hämeenkatu 28, 20700 Turku
puh. (02) 469 0114
ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap
Liisankatu 21 B 8, 00170 Helsinki
puh. (09) 135 1244
ProAgria Österbottens Svenska
Lantbrukssällskap
Kauppapuistikko 16 D, 65100 Vaasa
puh. (06) 319 0200
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund
Liisankatu 21 B 12, 00170 Helsinki
puh. (09) 135 103


