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· Maatalousluonnon 

monimuotoisuuden ja 

maiseman hoito 

· Kurki-, hanhi- ja 

joutsenpellot 

· Alkuperäisrotujen 

kasvatus 

· Peltoluonnon 

monimuotoisuus 

 

· Vaihtoehtoisten 

kasvinsuojelu-

menetelmien käyttö 

puutarhakasveilla 
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· Kosteikkojen hoito 

Valumavesien hallinta Monimuotoisuuden ja 
maiseman edistäminen 
 

· Valumavesien käsittely 

 

· Ympäristönhoitonurmet 

 

· Peltojen talviaikainen 

kasvipeitteisyys 

 

· Katteen käyttö 

puutarhakasveilla ja 

perunalla 

· Vähennetty lannoitus 

puutarhakasveilla 

 

· Lietelannan sijoittaminen 

peltoon 

 

· Ravinteiden ja 

orgaanisten aineiden 

kierrättäminen 

Ravinteiden kierrätys 

Ravinteiden tasapainoinen käyttö 

Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset 

- täydentävät ehdot sis. lakisääteiset hoitovaatimukset (esim. hyvän maatalouden ja 

ympäristön vaatimukset, maatalousmaan säilyttäminen)  

- direktiivit (luonto- ja lintudirektiivi) 
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Vähennetty lannoitus puutarhakasveilla 
> 400 €/ha/vuosi 

 
Lietelannan sijoittaminen peltoon 

> väh. 20 m
3
/ha/vuosi 

> 40 €/ha/vuosi 
 

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen 
> kuiva-ainepitoisuus väh. 20 % 

> väh. 15 m
3
/ha/vuosi 

> ei omalta tilalta peräisin oleva lanta,  

turve tms. 

> 40 €/ha/vuosi 

 

 

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja  
maiseman hoito 

> 450–600 €/ha/vuosi 

 

Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot 
> ruokailu-, levähdys- ja muuttoalueet 
> 600 €/ha/vuosi 

 

Alkuperäisrotujen kasvatus 
> 300–530 €/ey/vuosi 

 

Peltoluonnon monimuotoisuus  

> viherlannoitusnurmi, 100 €/ha/vuosi 

> kerääjäkasvit, 100 €/ha/vuosi 

> saneerauskasvit, 300 €/ha/vuosi 

> monimuotoisuuspellot,  

300 €/ha/vuosi 

 

Vaihtoehtoisten kasvinsuojelumenetelmien  
käyttö puutarhakasveilla 

> 350–500 €/ha/vuosi  

 

 

 

Ravinteiden tasapainoinen käyttö 
> 3 m suojakaistat 

> viljavuusanalyysit, lannoitustasot,  

kirjanpito 

> peltoviljelykasvit, 54 €/ha/vuosi 

> puutarhakasvit, 200 €/ha/vuosi 

 

 

Kosteikkojen hoito 
> 450 €/ha/vuosi 

 
Valumavesien käsittely 

> säätösalaojitus, 70 €/ha/vuosi 

> säätökastelu tai kuivausvesien 

kierrätys, 250 €/ha/vuosi 

 

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 
> 20–80 % kasvipeite  

> 4–54 €/ha/vuosi   

 

Ympäristönhoitonurmet 
> väh. 3 m suojavyöhykkeet 

450–500 €/ha/vuosi 

> luonnonhoitopeltonurmet 

100–120 €/ha/vuosi 

> monivuotiset ympäristönurmet 

50 €/ha/vuosi 

 

Katteen käyttö puutarhakasveilla ja perunalla 
> yksivuotiset puutarhakasvit ja siemenperuna,  

300 €/ha/vuosi 

> monivuotiset puutarhakasvit, 500 €/ha/vuosi 
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Ympäristötuki: 
- edistää kestävää maataloustuotantoa 

- muodostuu lannoituksen ja kasvinsuojeluaineiden  

käytön vähimmäisvaatimuksista, 

perus- ja lisätoimenpiteistä sekä  

ympäristösopimuksista  

 

Ei-tuotannollisten investointien tuki: 
- myönnetään kosteikon tai perinnebiotoopin  

perustamiskustannuksiin 

(alkuraivaus ja aitaaminen) 

 

Ympäristösopimukset: 
- 5 tai 10-vuotiset sopimukset, jolla viljelijä  

sitoutuu esim. luonnonmukaiseen tuotantoon  

 

UUSI OHJELMAKAUSI 
 

Valtaosa kauden 2007–2013 

erityistukisopimuksista siirtyy 

ohjelmankaudella 2014–2020 

toteutettaviin lohkokohtaisiin 

toimenpiteisiin  
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YMPÄRISTÖSITOUMUS 
 

Tilakohtainen: 
- ravinteiden tasapainoinen käyttö  

 

Lohkokohtainen: 
väh. 5 ha peltoalalla,  

väh. 1 ha puutarhakasveilla 

- ravinteiden kierrätys, 

valumavesien hallinta, luonnon 

monimuotoisuus ja maisema  
 

 

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET 
 

- kosteikkojen hoito 
- maatalousluonnon 

monimuotoisuuden ja  
maiseman hoito 

- kurki-, hanhi- ja  
joutsenpellot 

- alkuperäisrotujen  
kasvattaminen 
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Erityisympäristötuet: 
- suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito 

- monivaikutteisen kosteikon hoito 

- pohjavesialueiden peltoviljely 

- luonnonmukainen tuotanto  

(+ kotieläintuotanto) 

- perinnebiotooppien hoito 

- luonnon ja maiseman monimuotoisuuden  

edistäminen 

- alkuperäisrotujen kasvattaminen 

- alkuperäiskasvien viljely 

- valumavesien käsittelymenetelmät 

- ravinnekuormituksen tehostettu 

vähentäminen 

- lietelannan sijoittaminen peltoon 

 

Ympäristötuen lisätoimenpiteet: 
- vähennetty lannoitus 

- typpilannoituksen tarkentaminen 

peltokasveilla 

- peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja 

kevennetty muokkaus 

- lannan levitys kasvukaudella 

- ravinnetaseet 

- peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys  

(+ tehostettu) 

- viljelyn monipuolistaminen 

- laajaperäinen nurmituotanto 

- kerääjäkasvien viljely 

 

Puutarhakasveille lisäksi: 
- katteen käyttö monivuotisilla 

puutarhakasveilla 

- tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö 

- turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely 

Kosteikkojen hoito, 450 €/ha/vuosi 
 

Hoitotoimia 

- lietteen poisto, kemiallisten 

saostusaineiden poisto ja lisäys, 

patojen ja uoman hoito, 

kasvillisuuden niitto, kasvijätteen 

poiskorjuu (+ laidunnus) 

 

Kustannukset 

- hoidon suunnittelu, pato- ja 

pengerrakenteiden tarkastus ja 

kunnossapito, vedenpinnan 

korkeuden seuranta, lietteen 

poisto, niitto 

 
 

Maatalousluonnon monimuotoisuuden  
ja maiseman hoito 

- perinnebiotoopit, 600 €/ha/vuosi 

- luonnonlaitumet  

- reunavyöhykkeet          450 €/ha/vuosi 

- metsäsaarekkeet  

 

Hoitotoimia 

- laidunnus, niitto, raivaus, vieraslajien 

poisto, lehtipuiden lehdestys 

 

Kustannukset 

- hoitosuunnitelman laatiminen, 

kirjanpito, aitojen ylläpito ja huolto, 

laiduneläinten kuljettaminen, valvonta 

ja ylläpito, jälkiniitto, 

ylläpitoraivaukset  
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