
Ympäristönhoito –info
Tuet yhdistyksille

HYMY –hanke, Aisapari ry HYMY –hanke, Aisapari ry 



Ympäristötuen erityistuet

• Hoitosopimukset 5 – 10 vuotta
• EI-tuotannolliset investoinnit
• Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmaa 2007-2013  kehittämisohjelmaa 2007-2013  
(linja 2)

• Hakijana voi olla joko viljelijä tai 
rekisteröitynyt yhdistys

• ELY hallinnoi alueellisesti



Tuen tavoitteet
• Vesiensuojelun edistäminen
• Elinolosuhteiden ja –ympäristöjen 

parantaminen / palauttaminen
• Maatalousympäristön • Maatalousympäristön 

monimuotoisuuden säilyttäminen ja 
lisääminen

• Edistää maaseudun 
kulttuuriperinnön kunnostamista ja 
maisemallisten arvojen parantamista





EI-tuotannolliset investoinnit

• Arvokkaiden perinnebiotooppien 
alkuraivaus ja aitaus

• Monivaikutteisen kosteikon • Monivaikutteisen kosteikon 
perustamiseen

• Kustannusperusteinen kertakorvaus



EI-tuotannolliset investoinnit

• Monivaikutteisen kosteikon 
perustaminen – enimmäistukitaso 
11500 €/ha

• Pienet kohteet (0,3-0,5 ha) tuki • Pienet kohteet (0,3-0,5 ha) tuki 
enintään 3226 €/kohde

• Perinnebiotooppien alkuraivaus ja 
aitaaminen: alle 3 ha 1179 €/ha,        
3-10 ha 910 €/ha ja yli 10 ha 750 €/ha



Arvokas perinnebiotooppi
• Alue, joka on määritelty 

perinneympäristöjen hoito- ja 
inventointiprojektissa 
valtakunnallisesti/maakunnallisesti 
arvokkaaksi perinnebiotoopiksiarvokkaaksi perinnebiotoopiksi

• Alue, jonka ympäristökeskus on 
todennut luontoarvoiltaan ed. mainitun 
kaltaisiksi

• Natura 2000-verkostoon kuuluvat 
alueet



Arvokas perinnebiotooppi

• Ei saa muokata, lannoittaa, käsitellä 
torjunta-aineilla, ojittaa tai metsittää

• Eli ei normaalissa viljely-/metsätalous  
-käytössä oleva alue-käytössä oleva alue

• Niitetty kasvillisuus ON korjattava 
ehdottomasti pois tai voi pienentää 
tuki-%!

• EI saa viedä lisäravintoa (eli lisää 
ravinteita)



Arvokas perinnebiotooppi
• PERUSTAMISTOIMET:
• Pensaikon ja puuston raivaus
• Raivausjätteen poistaminen
• Alueen karjatalousrakennelmien / -• Alueen karjatalousrakennelmien / -

rakennusten kunnostaminen ja 
säilyttäminen

• Alueen aitaaminen
• Toteutettavat toimet sisällytettävä 

suunnitelmaan





Monivaikutteinen kosteikko
• Sijainti:
1. Suomenlahteen,Selkämereen, 

Saaristomereen, Merenkurkkuun tai 
Perämereen laskevan jokivesistön 
valuma-alueellavaluma-alueella

2. Sellaisen järven valuma-alueella, 
missä voidaan pienentää 
merkittävästi maatalouden 
vesistökuormitusta, edistää luonnon 
monimuotoisuutta, edistää riista-, 
kala- tai raputaloutta



Kosteikko

• Voi olla myös luontaisesti märkä 
maaston alava kohta, herkästi tulviva 
pelto, pengerretty kuivatusalue

• Muu mahdollinen, jos se • Muu mahdollinen, jos se 
yleissuunnitelmassa katsotaan 
tarpeelliseksi



Kosteikko

• Valuma-alueesta oltava 20 % peltoa
-> pellolta liukenevat ravinteet 

pysähtyvät kosteikkoon
• Kosteikon pinta-alan oltava vähintään • Kosteikon pinta-alan oltava vähintään 

0,5-1 % yläpuolisen valuma-alueen 
pinta-alasta

• Kosteikko enintään 1 km etäisyydellä 
lähimmistä pelloista, eikä saa haitata 
peltojen kuivatusta



Kosteikko

• Kosteikko pysäyttää ravinteiden 
suoran valumisen vesistöön toimien 
”biologisena suodattimena” – siksi 
aika ajoin hoidettava ruoppaamallaaika ajoin hoidettava ruoppaamalla

• Voi koostua useasta pienestä 
kosteikosta ja suojavyöhykkeistä tai 
hoitoalueista

• Ei saa nostaa veden tasoa 
yläpuolisilla alueilla!





Hoitosopimukset

• 5  TAI 10 vuotta
• Perinnebiotoopin hoito
• Monivaikutteisen kosteikon hoito
• Luonnon ja maiseman • Luonnon ja maiseman 

monimuotoisuuden edistäminen  
LUMO (uusin)

• Tuki / hehtaari



Hoitosopimukset

• 450 € / ha / vuosi :
• Perinnebiotoopin hoito
• Monivaikutteisen kosteikon hoito
• Luonnon ja maiseman moni-• Luonnon ja maiseman moni-

muotoisuuden edistäminen - LUMO

• Pienet kohteet (5-30 aaria): 200 € / 
kohde / vuosi



Hoitosopimukset
• Kylien pusikot siistiksi - kyläyhdistys 

voisi saada rahaa talkoilla!
• Jos yhdistys hakee tukea, Aisapari 

antaa lausunnon ELY:lle ja sieltä tulee 
päätöspäätös

• Metsästysseura tms. yhdistys voi 
vuokrata alueen isännältä

• Joko isäntä tai seura hakee 
hoitosopimusta

• Sopimus tulee ELY:stä





Perinnebiotoopin hoito

• Kohteena: kedot, niityt, hakamaat 
yms., metsälaitumet, jonka 
laidunnuksesta kulunut enintään 20 v. 
tai sen merkkejä näkyvissätai sen merkkejä näkyvissä

• Sopimus: etusijalla jatkosopimukset 
inventoiduille alueille, Natura 2000-
alueet, ei-tuot.investointien avulla 
perustetut



Perinnebiotoopin hoito

• Toimenpiteinä: niitto, raivaus, 
laiduntaminen yms.

• Min – sopimusala: 0,30 ha
• Sopimuksen kesto 5 vuotta• Sopimuksen kesto 5 vuotta
• Sopimuskausi alkaa 1.10.
• HAKU HUHTIKUUSSA!





Kosteikon hoito

• Tavoite: vähentää veden kuljettamia 
ravinteita ja maa-aineksia, lisätä 
monimuotoisuutta ja elävöittää 
maisemaamaisemaa

• Kosteikon niittojäte voidaan hyödyntää
• Pidetään hoitopäiväkirjaa
• Ruoppausjäte voidaan levittää pelloille 

ravinteeksi





LUMO

• Tavoite: edistää 
maatalousympäristöjen 
monimuotoisuutta, säilyttää 
uhanalaisten lajien elinympäristöjä, uhanalaisten lajien elinympäristöjä, 
lisätä viljelymaiseman avoimuutta ja 
monipuolisuutta



LUMO
• Kohteita: Pellon ja tien tai pellon ja 

vesistön väliset reunavyöhykkeet 
(lev. Enint. 20 m)

• Metsäsaarekkeet enint. 1 ha
• Uhanalaisten lajien esiintymispaikat• Uhanalaisten lajien esiintymispaikat
• Pienet kosteikot ja tulvapellot, 

savikaivot
• Lintujen pesintä- ,ruokailu- ja 

levähdyspaikkoina toimivat pellot
• Viljelyn ulkopuolelle jääneet pellot



LUMO

• Toimenpiteitä: puiden ja pensaiden 
raivaus, laiduntaminen, sadonkorjuu

• Perinteisten rakennelmien ja 
rakenteiden kunnostus ja hoito: ladot, rakenteiden kunnostus ja hoito: ladot, 
kiviaidat, polut, lintutornit, aidat

• Sopimus: min.ala 0,3 ha, 5 tai 10 
vuotta, sopimuskausi alkaa 1.10.

• HAKU HUHTIKUUSSA!





Tukitason määräytyminen

• Kustannusarvion perusteella
• Ei-tuotannollinen tuki toteutuneiden 

hyväksyttyjen kustannusten mukaan
• Hoitosopimuksien tuki maksetaan • Hoitosopimuksien tuki maksetaan 

päätöksen mukaan
• Tukitaso määrätään VNA 366/2007 

Liite 2 mukaan (tulossa muutos 
lähiaikoina)



Hyväksyttävät kustannukset

• MUISTA PERUSTELUT!!!
• Suunnittelukustannukset
• Kökkätyöt
• Tuen saajan tekemä työ • Tuen saajan tekemä työ 

(hoitopäiväkirja)
• Oman puutavaran ja maa-aineksen 

käyttö (as.tuntijan arvio)
• Tulonmenetys (saamatta jäänyt sato)



Erityistukien haku

• Hakemukset ELY-keskukseen
• Hoitosopimukset 30.4. mennessä
• Ei-tuotannollisten investointien haku 

30. kesäkuuta30. kesäkuuta
• Toimintaryhmän lausunto: toimenpide 

on kehittämissuunnitelman mukainen 
ja hanke sijaitsee soveltamisalueella



ELYn päätöksenteko
• Hakemus NYT, toimenpiteet ensi 

vuonna /kesällä 2011
• Ei-tuotannolliset inv.: 

Kustannuksia ei saa tulla ennen Kustannuksia ei saa tulla ennen 
päätöstä!

• Toteutusaikaa 2 vuotta (+ 1v. Jatko)
• Hoitosopimukset: sopimuskauden 

mukaan, esim. 1.10.2010-30.9.2015
• Toimet voi aloittaa jo ennen päätöstä





Lintukosteikko 
maaseutuohjelman rahalla

1. Idea umpeenkasvaneen järven 
kunnostamisesta

2. Yhteys maanomistajiin ja kuntaan
> alustava suostumus> alustava suostumus

3. Yhteistyötahoja mukaan: 
metsästysseurat, kyläyhdistykset, 
kalastuskunta…

4. Hankeidean kiteyttäminen paikallisten 
kanssa



Lintukosteikko -hanke

HANKKEEN ETENEMINEN:
1. Hankeidean esittely kunnalle
2. Ohjeet hankesuunnitelman tekoon ja 

rahoituksen hakemiseen Aisapariltarahoituksen hakemiseen Aisaparilta
3. Hankehakemus liitteineen ELY-

keskukselle – aloitus omalla riskillä
4. ELY-keskuksen käsittely (ok/hylkää)
5. Rahoituspäätös



Lisätietoja:

• ELY: Harri Väisänen p. 040 517 9135, 
Hannele Kekäläinen

• www.mavi.fi
• www.maaseutu.fi• www.maaseutu.fi
• www.aisapari.net
• Kuntien ympäristösihteerit


