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Esityksen sisältö

1) Pari sanaa JÄRKI-hankkeesta
2) Mitä monimuotoisuus ja luonnonhoito 

pelloilla ja peltojen laidoilla on: taustaa, 
hoitovinkkejä ja mahdollisuuksia (korvauksilla 
ja ilman!)

3) Riistanhoidollisia näkökulmia 
peltoympäristössä

4) Uuden ohjelmakauden mahdollisuuksia 
(kohtaan 2 ja 3) (huom! Perustuu kesän 
valtioneuvoston hyväksymään 2014 
luonnosteksteihin ja MAVIn 20.10.2014 
päivättyihin tietoihin)



Luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun 
järkevää edistämistä maa- ja metsätaloudessa

JÄRKI-toiminta 2014-2018
Rahoitus: Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö, Sophie von Julin stiftelse, 

Suomen Kulttuurirahasto

JÄRKI Ravinteet
Toteuttaja: Baltic Sea

Action Group

JÄRKI Luonto ja riista
Toteuttaja: Luonnon-
ja riistanhoitosäätiö

Toteutus jaettu 
kahteen linjaan:

Mahdolliset alahankkeet



JÄRKI-toiminnan
9 kohderyhmää

1. Maatalousyrittäjät ja metsästäjät eli ”lapion käyttäjät”
2. Maanomistajat
3. Kansalliset ja EU-tason päätöksentekijät
4. Järjestöt ja muut yhteistyötahot
5. Kuluttajat
6. Media
7. Neuvojat
8. Tutkijat
9. Yritykset (JÄRKI Ravinteet)



Luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun 
järkevää edistämistä maa- ja metsätaloudessa

Toimenpiteet:
1) Kehittämistyö
• Kehitetään kestäviä keinoja valmistautua maa- ja metsätalouden 

tulevaisuuden muutoksiin: kokeiluhankkeita ja selvityksiä

2) Viestintä
• Hyvien olemassa olevien käytäntöjen viestintä 

maatalousyrittäjille, metsästäjille ja maanomistajille (esim. JÄRKI-
iskut)

• Käytännön kokemuksista ja haasteista viestiminen päättäjille: 
retkiä, tiedotusta

• Viestintää myös muille kohderyhmille

WWW.JARKI.FI



Metsien maan pellot

• Suomen maa-alasta alle 7 % 
on peltoa 

• Maatalouden 
kerrannaisvaikutukset niin 
elinkeinoihin kuin luonnon 
monimuotoisuuteen %-
osuuttaan suurempia

• Suuret alueelliset vaihtelut 
(myös kuntia, joissa pelto-% 
lähempänä 50%!) 

• Eri puolilla Suomea 
monimuotoisuuden hoidon ja 
säilyttämisen sekä 
vesiensuojelun tavoitteet 
täysin erilaisia

http://www.luonnontila.fi 

Peltojen osuus maapinta-alasta

MTT report 124, 2014



Luonnonsuojelua vai luonnonhoitoa ? 

• Molempia tarvitaan, jotta 
päästäisiin edes lähelle eri 
strategioita ja tavoitteita pysäyttää 
luonnon monimuotoisuuden 
hupeneminen

• 1/10 osa maa-alasta suojeltua –
monimuotoisuudelle olennaista on 
myös miten 9/10 pinta-alasta 
hoidetaan � molempia tarvitaan

• Tiloilla, kartan äärellä, traktorin 
hytissä tai moottorisahan varressa 
tehtävien päätösten merkitys 
ratkaisevassa  asemassa luonnon 
monimuotoisuudelle



Monimuotoisuuden tasoja maatilalla

1) Viljelykasvien ja 
kotieläinten sisäinen 
monimuotoisuus

2) Ekosysteemin (=pelto-
ja metsäympäristön)  
monimuotoisuus

3) Viljely- ja 
metsämaiseman 
alueellinen 
monimuotoisuus



Luonnonhoidon kohteita ja keinoja 
maatiloilla

Joka tilalta löytyy luonnonhoitokohteita!



Kasvipeitteistä monimuotoisuutta 
viljelymaisemassa 



Mikä mättää, miksi maisema pusikoituu ja 
monimuotoisuus hupenee?  
• Tiloilla vähän resursseja 

ekstratöihin, lisätyövoiman 
palkkaaminen luonnonhoitoon 
harvoin taloudellisesti 
kannattavaa

• Yhteistyön vähäisyys 
luonnonhoidossa � suurten 
kokonaisuuksien saaminen 
rikkonaisessa maisemassa 
vaikeaa vrt. suojavyöhykkeet!

• Laiduntavat kotieläimet 
alueellisesti keskittyneitä

• Tiedon puute käytännön 
hoitotoimista tai 
tukimahdollisuuksista

• Tukipolitiikka sektoroitunutta
ja luonnonhoitoon tarkoitetut 
tuet edelleen marginaalinen 
osa tukijärjestelmiä

• Integroidussa kasvinsuojelussa 
biologisia mekanismeja ei 
osata hyödyntää ja 
markkinoida tai eri 
vuorovaikutussuhteita ei edes 
tunnisteta

TARVITAAN: 
• Maiseman ja luonnonhoidossa  

kokonaisvaltaista, sektori- ja 
maanomistusrajat ylittävää yhteistyötä.

• Vesienhoidossa valuma-alueajattelua



Mitä luonnonhoito maatiloilla on ? 

• Maaperän hoitoa

• Pellon kasvukunnon 
ylläpitoa

• Orgaanisen aineksen ja 
ravinteiden säilyttämistä 
pellolla viljelykierron, -
tekniikan ja monipuolisen 
kasvivalikoiman avulla

• Geenivarojen 
säilyttämistä

• Monimuotoisuuskohteide
n säilyttämistä ja hoitoa

• Maisemanhoitoa

• Elinympäristöjen ylläpitoa 
ja luomista riistalle, 
pölyttäjille ja muille 
luonnon eliöille

• Taloudellista ja henkistä 
hyötyä maanomistajalle

• Imagonluontia kuluttajille



Pieniä monimuotoisuustekoja pelloilla -
pientareet



Pientareet ja suojakaistat – peltomaiseman 
peruselementit

http://www.luonnontila.fi 



Pientareet ja suojakaistat – peltomaiseman 
peruselementit

• Piennar myös metsänrajaan?

• Kyllä, 
– 3 m:n monimuotoisuus-piennar 

voidaan perustaa kaikille 
lohkon reunoille

• Yksi tukijärjestelmän 
heikoimmin tunnettu 
mahdollisuus edistää 
monimuotoisuutta helpolla 
tavalla

• Lasketaan mukaan ko. 
lohkon pääviljelykasvin 
alaan!



Monimuotoisuuspientareen edut

• Ravinnevalumat vähenevät

• Byrokratia helpottuu – ei 
merkitsemisvelvoitetta 
kasvulohkolomakkeelle (vain 
lohkokorttiin)

• Kulkureittejä ja vihreitä käytäviä 
niin monille eläimille kuin 
ihmisillekin

– kiilamaisilla pelloilla liikennöinti 
helpottuu (esim. kulkeminen koneilla 
jolloin pellon tiivistyminen vähenee) 

– suojaa riistalle

• Positiivista ja vastuullista 
mielikuvaa maataloustuotannosta 
ohikulkijoille



Monimuotoisuuspiennar



Monimuotoisuuspiennar tulevalla 
ohjelmakaudella:  myös näin!? 

3 metriä



Peltojen laidoilla? 



Raitoja maisemaan!

• Kimalaisten ja monen 
mesipistiäisen tärkeintä 
ensiravintoa keväällä

• Esimerkiksi rapsikuoriaisia 
torjuvat loispistiäiset 
tarvitsevat muninta-aikaan 
siitepölyä. Parhaita 
ravinnonlähteitä ovat varhain 
kukkiva pajut ja raita

• Näyttävä puu, joka tarjoaa 
elinympäristöjä monelle 
muulle lajille linnuista jäkäliin



Viljelijän tärkeimmät ystävät…?

• Jos pölyttäjähyönteiset yhtäkkiä 
katoavat maailmasta on ihmisellä 
muutama vuosi elinaikaa (Einstein)

• Pölyttäjähyönteisten tuottamaksi 
arvoksi maataloustuotteiden 
maailmankaupan kokonaisarvosta on 
arvioitu ~ 10 % (TEEB 2009)

• Biologiseen torjuntaan avuksi 
(harmaahomeen biologisen 
torjuntasieni-itiön kuljettajana)

� PERUSTA MAISEMAPELTOJA, HOIDA 
NIITTYJÄ JA REUNAVYÖHYKKEITÄ JA KÄYTÄ 
TORJUNTA-AINEITA HARKITEN 



Pysyvät laitumet - pysyvät nurmet

• Nykyisen ohjelmakauden ehdot: 
– 1) sitä on käytetty komission asetuksen II 2 artiklan c kohdassa tarkoitettujen heinä- tai 

nurmirehukasvien kasvattamiseen; ja
– se on enintään kolmasosalta alueen pinta-alasta puiden, pensaiden tai puumaisten katajien 

peittämää
– alueella kasvaa enintään 50 puuta hehtaarilla, eikä puita koskeva tiheysvaatimus ylity alueen 

millään osalla
– Suomessa marginaalinen ala (0,9 % � valvontaseuraamuksien myötä 0,7 % maatalousmaa-

alasta)…



Muut pienbiotoopit

Ylijäämärakennukset 
ja niiden ympäristöt



Muut pienbiotoopit ja 
muinaisjäännökset

Muista museoviraston vuonna 2012 
lanseerama uusi tuki 
muinaisjäännösten hoitoon. Haku 
2014 oli 31.10.2014, seuraa ensi 
vuonna uudestaan
• Muinaisjäännöksen säilymistä 

parantavia toimenpiteitä:
• Kasvillisuuden sekä puuston 

käsittely ja muu maiseman 
hoito

• Muinaisjäännösalueen 
kulumisen ehkäisy

• Muinaisjäännöksen suoja- ja 
tukirakenteiden tekeminen

• www.nba.fi/avustukset



Kivisaarekkeet – ja 
muut 
pienelinympäristöt



Yksittäispuut, 
lehdespuut



Talouskeskukset, pihapiirit ja niiden lähiympäristöt

Lukuisia mahdollisuuksia ylläpitää monimuotoisuutta:
- Hedelmä- ja marjapuut
- Niittyä nurmikon tilalle
- Jalot lehtipuut kunniaan
- Kolopuut ja linnunpöntöt
- Hyönteishotellit



Monikäyttöiset kosteikot, lähteet ja purot



Reunavyöhykkeet

Kahden erilaisen ekosysteemin reuna-alue, jossa on molempien elinympäristöjen 
piirteitä. 

• Eroaa ympäristöoloiltaan ja lajistoltaan alueen sisäosasta, koska siihen vaikuttavat 

– Ulkopuolelta tulevat tekijät

– Reuna on siirtymävyöhyke kahden habitaatin sisäosan välillä 

– Reunavyöhykkeitä voidaan kutsua myös vaihettumisvyöhykkeiksi



Luonnonkasvillisuuden edut maatalousympäristössä
– hallittu hoitamattomuus

• Tarjoaa tuhohyönteisten
luontaisille vihollisille
elinmahdollisuuksia

• Toimii puskurina
luonnoltaan herkkien
alueiden välissä (kuten
suojavyöhykkeet pellon ja
vesistön välissä)

• Tarjoaa eliöille suojapaikan
peltotöiden ajaksi

• Saattaa ehkäistä
rikkakasvien tai vieraslajien
leviämistä pellonlaitoja
pitkin. 

PIENTAREIDEN NIITTO KANNATTAA, MUTTA 
KOKO PELTOMAISEMASTA KAIKKIA 
PIENTAREITA EI KANNATA NIITTÄÄ SAMANA 
VUONNA



Rikkakasvit

• Tasapainoilua talouden 
(torjuntakynnys ja torjunta-
aineiden hinnat) ja omien 
hermojen kanssa…vai
asennekysymys ?

• Rikkakasveilla on myös positiivisia 
vaikutuksia; ne tarjoavat 
vaihtoehtoista ruokaa 
kasvinsyöjille 

• Tietyt lajit peltolintujen mieleen 
(savikat,  tattaret, pillikkeet…)

• Jos lohkolla ei kestorikkakasveja 
kapeilla ruiskuttamattomilla 
kaistoilla reunoissa 
monimuotoisuushyötyjä (useissa 
EU-maissa 
ymp.tukitoimenpiteenä!)

Peltolemmikki ja 
linnunkaali



Riistaelinympäristöjen hoito

• Monella tilalla 
luonnonhoidon 
motivaation moottorina
– Kosteikot
– Luonnonhoitopellot
– Metsäelinympäristöt

• Tarjoaa laajan kentän 
hoitaa luonnon 
monimuotoisuutta ja 
kytkeä siihen 
monipuolisia palveluita

• Yhdistykset ja 
metsästysseurat mukaan



”Lintulato” Kauhajoella



Helppo keino lisätä peltojen talvista suojaa 
linnuille ja riistalle – puintikorkeuden vaihtelu

Kuvat: Heli Siitari



…korkeampi sänki talvella…

Kuva: Sakari Mykrä



Esimerkkejä ulkomailta: Englannin 
pientareissa riittää valinnan vaihtoehtoja



Ravintoa riistalle kaistoittain esimerkki 
Walesistä



Kuva ©Sakari Mykrä

Yhteistyöllä elinympäristöjä peltolinnuille: 
maisematason luonnonhoidon esimerkki, Kauhajoki, 

Kainasto



Mistä tietoa potentiaalista ja kartoitetuista 
kohteista? 

• Valtakunnalliset 
perinnemaisemainven-
toinnit

• Suojavyöhyke-, kosteikko- ja 
luonnon 
monimuotoisuuden 
yleissuunnitelmat

• Paikalliset luontoselvitykset

• Neuvojat, ELYt, 
luontoharrastajat, 
viljelijäkollegat



Laaditut yleissuunnitelmat Salon seudulla

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus





YHTEENVETO: Miksi luonnonhoito kannattaa? 

• Monimuotoisuuden taloudellisia 
vaikutuksia vaikea hahmottaa 

• Ylläpitää ekosysteemien ja 
ravintoketjujen tasapainoa

• Ilmaista IPM:ää! Tarjoaa viljelylle 
tärkeille pölyttäjille ja 
kasvituhoojien luontaisille 
vihollisille elinympäristöjä

• ”Kukkivissa maisemissa” kasvaneet 
ihmiset vähemmän allergisia!

• Virkistyskäyttö 
• Monimuotoinen maisema on 

vähemmän haavoittuva 
ympäristönmuutoksille

• Kilpailuvaltti , matkailumagneetti ja 
kuluttajien mielikuvien mukaista



CAP 2014-2020
luonnonhoidon näkökulmasta



Merkittävimmät ympäristökorvauksissa 
tapahtuvat muutokset 2015-2020

• Sitoumuksen hakijan yläikäraja poistuu 
• Ei kotieläintilan määritelmää (LFAssa n. + 60 € kotieläintiloille)
• Tilatason toimenpiteet muuttuvat enemmän lohkokohtaisiksi 
• Erityistukisopimuksia siirtyy sitoumuksen lohkokohtaisiksi 

toimenpiteiksi 
• Kohdentamisalueet tietyillä toimenpiteillä (ympäristönhoitonurmet 

sekä talviaikainen kasvipeitteisyys) 
• Toimenpiteiden määrää ei lähtökohtaisesti rajoiteta 
• Ei sitoumuksen vertailualaa 
• Koulutuspäivävaatimus 
• Vähimmäiskorvauspinta-ala 3 ha � 5 ha, puutarhakasveilla 0,5 ha �

1 ha 



Kohdentamisalueella 
yli 70% Suomen 
pelloista
- Perustana pintavesien 
ekologinen tila > 
haluttu tälle alueelle 
toimenpiteitä jotka on 
kannustavampia 
(esim. 
suojavyöhykkeet, 
kasvipeitteisyys…)
- Alue, jossa 
maatalouden 
Vesiensuojelutoimenpi-
teillä voidaan 
tehokkaimmin 
vähentää 
vesistökuormitusta
- Rajaukset 
noudattavat 
kuntarajoja

Ympäristötukien kohdentaminen



Ravinteiden tasapainoinen käyttö
> edellytys lohkokohtaisten toimenpiteiden valinnalle:

- Kosteikkojen hoito

- Maatalousluonnon 
monimuotoisuuden ja 
maiseman hoito

- Kurki-, hanhi- ja
joutsenpellot

- Alkuperäisrotujen 
kasvattaminen

Perustaso: Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytöstä

- Valumavesien hallinta 

- Ympäristönhoitonurmet

- Peltojen talviaikainen 
kasvipeitteisyys

- Orgaanisen katteen 
käyttö puutarhakasveilla 
ja siemenperunalla

- Vähennetty lannoitus 
yksivuotisilla 
puutarhakasveilla

- Lietelannan sijoittaminen 
peltoon 

- Ravinteiden ja orgaanisten 
aineiden kierrättäminen

- Peltoluonnon
monimuotoisuus

- Puutarhakasvien 
vaihtoehtoinen 
kasvinsuojelu

Alkuperäiskasvien viljely

Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat

Alkuperäisrotujen perimän säilytys

Ympäristösopimukset   

Ympäristökorvaukset ja perustason 
vaatimukset

Perustaso: Täydentävät ehdot (=lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset), 
maatalousmaan säilyttäminen

Ympäristösitoumuksen valinnaiset lohkokohtaiset toimenpiteet

Geenipankkisäilytyksen toimenpiteet 

Viherryttämistukeen kuuluvista vaatimuksista ei makseta ympäristökorvauksia (päällekkäisiä tukia ei samoista toimista voi maksaa)

Luomutuet

Ympäristö
investoin

nit �

Ympäristö
investoin

nit �

Muokattu maaseudun 
kehittämisohjelmaLUONNOKSEN
perusteella!



Tiedonjanoisille ohjelmatekstit
• http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/Le
xUriServ.do?uri=OJ:L:2013:34
7:FULL:FI:PDF

http://maaseutu.fi/fi/index/maaseudunkehitta
misohjelmat/ohjelmakausi/valmistelu.html 

UUTTA: MAVIn 10.10.2014 tietoihin perustuvia tulkintoja: 
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/Sivut/tukihakukoulutus-syksy-2014.aspx



Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyyys

• Viljelijän on pidettävä vähintään 20 % 
maatilan tukikelpoisten peruslohkojen 
yhteismäärästä kasvukauden ulkopuolella 
hyväksytyllä tavalla kasvipeitteisenä. 

• Voi vuosittain lisätä kasvipeitteistä alaa 20 
%:sta hallinnolle tehtävillä ilmoituksilla ja 
20 %:in vähimmäisosuuden ylittävä, 
erikseen ilmoitettava osuus voi vaihdella 
vuosittain. 

• Korvausta maksetaan 
kohdentamisalueella, jos vähintään 20 %, 
40 %, 60 % tai 80 % maatilan 
tukikelpoisista peruslohkoista on 
kasvipeitteisiä.

• Muulla  alueella korvausta maksetaan, jos 
maatilan tukikelpoisista peruslohkoista 
vähintään 20 %, 40 % tai 60 % on 
kasvipeitteisiä. Vähimmäiskasvipeitteen 
(20 %) voi toteuttaa kevennetyllä 
muokkauksella. 



YMPÄRISTÖSOPIMUKSET

• Kosteikkojen hoito

• Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman hoito

• Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot

• Alkuperäisrotujen kasvattaminen



Huomionarvoisia muutoksia 
maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 

maiseman hoito -sopimuksissa

• Kiinteät tukitasot ☺

• Myös yhdistykset voivat hakea tukea, Leader-vaihe
poistuu

• Ei tarvitse sitoutua ympäristökorvausjärjestelmään!

• Reunavyöhykettä ja metsäsaareketta tulee niittää tai 
raivata vähintään joka toinen vuosi ellei hyväksytty 
suunnitelma muuta edellytä (muistettava 
hoitosuunnitelman teon yhteydessä!)

• Saarekkeet muutosvaatimuksista huolimatta max. 1 ha �

• Pienten perinnebiotooppien tuki poistuu �



Perinnebiotoopit



Perinnebiotoopit – ympäristöinvestointien 
tukitasot

• Enintään 3 ha:n kohteet 1 862 €/ha

• Yli 3 ha:n, mutta enintään 10 ha:n kohteet 1 108 
€/ha

• Yli 10 ha:n kohteet 754 €/ha

• Perinnebiotooppi- ja lumotuet yhdistyvät yhdeksi 
tukimuodoksi ( kiinteä 450€/ha)

• Korotettu tukitaso arvokkaille perinnebiotoopeille 
(V/M-kohteet) (kiinteä 600 €/ha)

Perinnebiotoopit – hoitosopimusten tukitasot



Kosteikkojen ympäristöinvestoinnit ja 
hoitosopimukset uudistuksia…

• Kosteikkoinvestointien ja hoitosopimusten valuma-alueiden peltoprosentti tippuu 20 
�10%:iin. 

• Tukitaso 11 669 €/ha tai pienialaiset 0,3-0,5 ha kohteet, könttäsumma 3225 €/kohde
• Tämä merkittävä edistysaskel, koska ed. ohjelmakaudella tämän täyttymisen kanssa 

ollut ongelmia, vaikka muuten olisi ollut monimuotoisuuden tai vesiensuojelun kannalta 
erittäin tärkeä kohde

• 0,5 % kosteikkopinta-alavaatimus valuma-alueen pinta-alasta säilyy edelleen, mutta 
siihen tulossa hyviä lievennyksiä:

– Ehdoista voidaan poiketa, jos kyseessä on:
• paikallinen voimakas maatalouden kuormitus,
• suojavyöhyke-, luonnon monimuotoisuus tai kosteikkoyleissuunnitelmissa esitetty kohde tai
• kohde, jonka ELY-keskus katsoo muutoin tehokkaaksi maatalouden vesiensuojelun tai 

monimuotoisuuden edistämisen vuoksi.”

• Jos kosteikon hoito- ja reuna-alueet halutaan pitää pellon kirjoissa, tulee ne toteuttaa 
esim. luonnonhoitopellon tai suojavyöhykkeen avulla

• Kosteikkojen hoitosopimuksiin (vuosittainen huolto- ja hoitotyö) kiinteä tukitaso 
(luovutaan kustannuslaskelmista)



…ja rajoituksia

• Investoinnilla on oltava edellytykset edistää maatalouden 
vesistökuormituksen vähentämistä ja/tai 

• lisätä luonnoltaan yksipuolisen maatalousalueen 
elinympäristöjen monimuotoisuutta

• Rahoitusta ei voida myöntää kohteelle:
– jos sen pääasiallinen tarkoitus on käsitellä muualta kuin 

peltoalueelta (mm. metsistä, turve- tai joutomailta tai 
rakennetuilta alueilta) tulevaa vesistökuormitusta. 

– tavoitteena on kastelualtaiden rakentaminen tai investointi, 
jonka tavoitteena on järven tai lammen muodostuminen. 

– kohteen perustaminen on aloitettu ennen investoinnin 
tukipäätöstä tai investoinnin kustannuksia tuetaan muulla 
rahoituksella. 



- Ympäristönhoitonurmien suojavyöhykkeet kohdennetaan hyvää heikommassa tilassa 
olevien vesistöjen valuma-alueilla oleville pelloille, jotka sijaitsevat vesistöjen ja 
valtaojien varsilla

- Lisäksi koko maahan Natura 2000 -alueiden ja pohjavesialueiden peltolohkoille sekä 
ympäristösopimuksella hoidettavaan kosteikkoon rajautuville peltolohkoille. (Tiedot 
mahdollisesti suoraan VIPU-karttoihin? )

- Uusia aloja voinee ilmoittaa vain 1., 2. ja 3. sitoumusvuonna.

Suojavyöhykkeet
poistuvat sopimusperusteisista toimista ja niitä voi 

valita lohkokohtaisesti! 



Suojavyöhykkeiden kohdentamisalue

Ympäristönhoitonurmien 
suojavyöhykkeet kohdennetaan 
pelloille, jotka sijaitsevat:
- vesistöjen ja valtaojien varsilla
- Natura 2000 –alueiden
- pohjavesialueiden peltolohkoilla
- Ympäristösopimuksella 

hoidettavaan kosteikkoon 
rajautuville peltolohkoilla

- Suojavyöhykkeiden 
yleissuunnitelmien osoittamille 
paikoille 500 €/ha

450 €/ha



Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot



Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot

• Sopimukseen on sisällyttävä edistettäville lintulajeille soveltuvan, 
siemensatoa tuottavan kasvuston viljelyä sekä alueen houkuttelevuuden 
lisäämiseksi lintujen ruokintaa. Lohkon keskiosa voi olla myös nurmea tai 
nurmikaistoja 

• Lintujen ruokinta on toteutettava suunnitelman mukaisesti siten, että sen 
avulla voidaan houkutella lintuja sopimusalueelle läheisten viljelmien 
sijaan

• Massaesiintymät todennettavissa, ELYllä tarveharkinta sopivista kohteista

• Ohran puinti on tehtävä ennen ympäröivien peltolohkojen puintia ja 
ennen kasvuston tuleentumista. 

• ”Puinnin yhteydessä osa viljasta on johdettava maahan. Lohkon reuna, 
jolla kasvaa kauraa, on puitava normaaliin puintiaikaan.”

• Tukitaso 600 €/ha

• Soveltuu metsästysseurojen ja viljelijöiden yhteistyönä toteutettavaksi? ? ? 



Monivuotiset ympäristönhoitonurmet

• Kohdennetaan Sirppujoki-Liminganlahti väliselle 
rannikkoalueelle:

– Happamille sulfaattimaille

– Pohjavesialue

– Maalaji: turve-multa

– Tukitaso 50 €/vuosi. Nurmi korjattava vuosittain

– Uutta: sopimuskauden aikana lohkolla tehtävät 
perusparannustyöt sallittuja



Luonnonhoitopellot – ympäristötuen 
onnistunut esimerkki



Luonnonhoitopellot 2014-2020 
(AB-tukialueet)

Luonnonhoitopeltonurmia ja peltoluonnon 
monimuotoisuus -toimenpiteen 
monimuotoisuuspeltoja voi olla tilan tukikelpoisesta 
peltoalasta yhteensä 
enintään 20 % kohdentamisalueella ja enintään 15 % 
muulla alueella. Ei-viherrymisalalla LHP-nurmi voi 
olla maksimissaan 5 % ja jos nurmea yli 75 % ei voi 
valita LHP-nurmea ollenkaan 

Monimuotoisuuspeltoja voi olla yhteensä 
enintään 15 % tilan tukikelpoisesta alasta. 
Monimuotoisuuspeltoja ja 
luonnonhoitopeltonurmia voi olla kuitenkin 
yhteensä enintään 20 % tilan 
tukikelpoisesta peltoalasta 
luonnonhoitopeltonurmien 
kohdentamisalueella ja 15 % muulla alueella

120 €/ha

300 €/ha



Luonnonhoitopellot

• Yksinkertaisempi ja joustavampi kuin erityistuet -
toimiva pellolle kohdistuva 
monimuotoisuustoimenpide

• Hakeminen kasvulohkolomakkeella mielekästä

• Ohjaa riistaeläimiä pois teiden läheisyydestä

• Epäselvyyttä ehtojen ymmärtämisessä, liian monia 
vaihtoehtoja? Jatkossakaan tämä ongelma ei poistu!

• Melko toteutuskelpoinen viljelijälle. Joitakin 
agronomisia ongelmia kasvustojen onnistumisessa

• Siementen saatavuus osin heikko (niittykasvit)



Kerääjä- ja aluskasvit



Kerääjä- ja aluskasvit

• Mahdollisuuksia

– Aluskasvit / kerääjäkasvit

– Nurmea ja typensitojia 
kiertoon jos mahdollista 
myös kasvinviljelytiloilla

– Karjatiloilla nurmiin 
typensitojakasveja 
säkkitypen lisäksi!

– Ehdotettu tukitaso 100 
€/ha



Kiitos!

Kimmo Härjämäki
Projektipäällikkö JÄRKI Luonto ja riista
Luonnon- ja riistanhoitosäätiö
Puh. 044 5585 015
kimmo@luontojariista.fi
www.jarki.fi


