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• Aineisto koottu Mavin ympäristökorvauksen 
koulutusaineistosta sekä vuoden 2018 
tukihakukouluksen aineistosta 

• Perustuu tällä hetkellä voimassaoleviin säädöksiin 
ja ehtoihin 

• Muutokset ovat mahdollisia  
 



Ympäristökorvaus 2018 

• Hakua ohjaa hakuasetus Vna 148/2018 
• Ei uusia sitoumuksia tänä vuonna 
• Sitoumukseen ei voi liittää ympäristökorvauksen 

sitoumukseen kuulumattomia lohkoja paitsi 
uusjakoalat korvauskelpoiseksi (max. 5 ha) →  
ymppiin, luomuun ja lhk:een 

• Ympäristösopimuksia ja luomu haussa 
• Ei-tuotannolliset investoinnit ja alkuperäisrotujen 

kasvattaminen -sopimus eivät haussa 
 



Tilakohtainen toimenpide 
 > edellytys lohkokohtaisten toimenpiteiden valinnalle 
 

- Kosteikkojen hoito 
 
- Maatalousluonnon  
  monimuotoisuuden ja  
  maiseman hoito 
 
- Kurki-, hanhi- ja 
  joutsenpellot 
 
- Alkuperäisrotujen  
  kasvattaminen 
 

Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset (ei korvauksen perusteena) 

 
- Valumavesien hallinta  
 
- Ympäristönhoitonurmet 
 
- Peltojen talviaikainen  
  kasvipeitteisyys 
 
- Orgaanisen katteen  
  käyttö puutarhakasveilla  
  ja siemenperunalla 
 

 
 
 
 
- Lietelannan sijoittaminen  
  peltoon  
 
- Ravinteiden ja orgaanisten  
  aineiden kierrättäminen 
 
 
 
 
 

- Peltoluonnon 
  monimuotoisuus 
 
- Puutarhakasvien  
  vaihtoehtoinen  
  kasvinsuojelu 
 

 
Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpito 
 
Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat 
 
Alkuperäisrotujen perimän säilytys 
 
  

Ympäristösopimukset    

Ympäristökorvaukset ja 
perustason vaatimukset 

Perustaso (ei korvauksen perusteena): mm. Täydentävät ehdot (=lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän 
 maatalouden ja ympäristön vaatimukset) ja maatalousmaan säilyttäminen 

 Ympäristösitoumus 

Geenipankkisäilytyksen toimenpiteet  

Viherryttämistukeen kuuluvista toimenpiteistä ei makseta ympäristökorvauksia 
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Ympäristönhoitonurmet 
 
• Ympäristönhoitonurmet sisältää 

• Suojavyöhykkeet (500 €/ha kohdentamisalue, 450 €/ha muu alue) 
• Luonnonhoitopeltonurmet (120 €/ha kohdentamisalue, 100 €/ha muu alue) 
• Monivuotiset ympäristönurmet (50 €/ha) 

 

• On pitänyt valita sitoutumisen yhteydessä ensimmäisenä vuonna 

• Täytyy toteuttaa toimenpiteen ehtojen mukaan 

• Ei käy talviaikaisen kasvipeitteisyyteen 
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Presenter
Presentation Notes
Toimenpiteen voi valita ensimmäisenä sitoumusvuonna. Toimenpiteeseen ei tarvitse ilmoittaa joka sitoumusvuosi lohkoja (suojavyöhykkeet, monivuotinen ympäristönurmi tai luonnonhoitopeltonurmi), muutoin kuin määritettyjen ehtojen puitteissa. Ympäristönhoitonurmien toimenpiteessä viljelijän on perustettava ja ylläpidettävä sitoumusalalla monivuotinen nurmikasvusto. Toimenpide voi koskea joko suojavyöhykettä, monivuotista ympäristönurmea tai luonnonhoitopeltonurmea. Ympäristönhoitonurmea ei voi perustaa pysyvän nurmen alalle. Toimenpide voi kattaa koko peruslohkon, vaikka vain osalla lohkosta olisi peruste toimenpiteen toteuttamiselle. 



Ympäristönhoitonurmet / Luonnonhoitopeltonurmet (120 €/ha/ 
100 €/ha) 
 
• Nurmi voidaan perustaa luonnonhoitopeltonurmeksi tai sellaiseksi voidaan ilmoittaa 

monilajiseksi kehittyneitä vanhoja nurmia 
• Luonnonhoitopeltonurmia voi olla yhteensä enintään 20 % maatilan sitoumusalasta 

kohdentamisalueella ja enintään 5 % muulla alueella 
• Säilytettävä väh. 2 perättäistä vuotta samalla lohkolla 
• Luonnonhoitopeltonurmen kasvusto on niitettävä joka toinen vuosi 
• Niittojätteen saa korjata pois ja hyödyntää taloudellisesti 
• Luonnonhoitopeltonurmilla ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita kasvuston 

perustamisen jälkeen 
• Luonnonhoitopeltonurmilla voidaan tehdä salaojitus, kalkitus, valtaojien kaivuu ja 

perkaus sekä muu vastaava maan rakennetta ja vesitaloutta parantava lyhytaikainen 
toimenpide 

• rikkoutunut tai tuhoutunut kasvusto on heti olosuhteiden salliessa 
toimenpiteen jälkeen kylvettävä nurmi- tai heinäkasveilla. 
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Nurmi voidaan perustaa luonnonhoitopeltonurmeksi tai sellaiseksi voidaan ilmoittaa monilajiseksi kehittyneitä vanhoja nurmia. Luonnonhoitopeltonurmet voivat olla kokonaisia peruslohkoja tai kasvulohkoja. Luonnonhoitopeltonurmina ilmoitettavia kasvulohkoja voidaan perustaa myös yli 3 m leveänä kaistana lohkojen reunoille, etenkin etelään ja länteen avautuville reunoille sekä suurten peltoaukeiden keskelle. Luonnonhoitopeltonurmi on säilytettävä samalla lohkolla vähintään kaksi kasvukautta.  Luonnonhoitopeltonurmia voi olla yhteensä enintään 20 % maatilan sitoumusalasta kohdentamisalueella ja enintään 5 % muulla alueella.  Luonnonhoitopeltonurmia ja monimuotoisuuspeltoja voi olla yhteensä enintään 20 % maatilan sitoumusalasta kohdentamisalueella ja enintään 15 % muulla alueella.  Ympäristönhoitonurmia koskevassa lohkokohtaisessa toimenpiteessä luonnonhoitopeltonurmien kasvusto on perustettava monivuotisten nurmi- tai heinäkasvien siemenillä kylväen. Siemenseoksessa saa olla enintään 20 % typensitojakasvien siementä. Kasvusto voidaan perustaa jo edellisenä vuonna suojaviljan tai muun suojakasvin kanssa tai sänkeen kylvämällä. Luonnonhoitopeltonurmet voivat myös olla aiemmin perustettuja monivuotisia ja monilajisiksi kehittyneitä nurmia tai vuosina 2009-2014 niittykasveilla perustettuja monimuotoisuuspeltoja. Aiemmin perustetun monivuotisen nurmen kasvillisuus voi merkittävissä määrin koostua luonnonvaraisista heinistä ja ruohovartisista kasveista, jotka ovat syrjäyttäneet aiemmin perustettua nurmikasvustoa. Kasvuston perustamisen yhteydessä vähäinen lannoitus on mahdollista peittävän kasvuston aikaansaamiseksi.  Luonnonhoitopeltonurmen kasvusto on niitettävä joka toinen vuosi. Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitto on tehtävä vuosittain ja sellaisena ajankohtana, että rikkakasvien leviäminen voidaan estää. Niiton ajankohdassa ja toteutuksessa on otettava huomioon luonnonvaraisten lajien elinolot, minkä vuoksi niitto on toteutettava siten, ettei lintujen pesintöjä ja nisäkkäiden poikasia vaaranneta. Niittoa ei saa tehdä kiertämällä lohkoa reunoilta keskelle päin, ellei lohkon keskelle jätetä niittämätöntä kaistaa. Niittojätteen saa korjata pois ja hyödyntää taloudellisesti. Jos luonnonhoitopeltonurmelta korjataan nurmisato, korjuu voidaan tehdä tavanomaisena sadonkorjuuaikana. Aluetta voidaan laiduntaa, jos pellon pinta säilyy heinä- ja nurmipeitteisenä ympäri vuoden. Luonnonhoitopeltonurmilla ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita kasvuston perustamisen jälkeen. Luonnonhoitopeltonurmia ei saa muokata muutoin kuin kasvuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä. Luonnonhoitopeltonurmet saa päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1.9. alkaen tai 15.7. alkaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kylvöä varten. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittua päättämisen yhteydessä. Kasvusto on pyrittävä päättämään vasta seuraavana keväänä. Jos toisen kasvukauden jälkeen syksyllä ei kylvetä uutta kasvustoa, muokkaus on tehtävä mahdollisimman myöhään syksyllä. Luonnonhoitopeltonurmilla voidaan tehdä salaojitus, kalkitus, valtaojien kaivuu ja perkaus sekä muu vastaava maan rakennetta ja vesitaloutta parantava lyhytaikainen toimenpide. Edellä mainittujen toimenpiteiden yhteydessä rikkoutunut tai tuhoutunut kasvusto on heti olosuhteiden salliessa toimenpiteen jälkeen kylvettävä nurmi- tai heinäkasveilla.



Peltoluonnon monimuotoisuus 

• Sisältää toimenpiteet 

• Viherlannoitusnurmet ( 54 €/ha) 

• Monimuotoisuuspellot (300 €/ha) 

• Kerääjäkasvit (100 €/ha, max 25 % alasta) 

• Saneerauskasvit (300 €/ha) 

• On pitänyt valita sitoutumisen yhteydessä ensimmäisenä vuonna 

• Ei käy talviaikaisen kasvipeitteisyyteen 
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Toimenpiteen voi valita ensimmäisenä sitoumusvuonna. Toimenpiteeseen ei tarvitse ilmoittaa joka sitoumusvuosi toimenpiteeseen liittyviä kasveja (viherlannoitusnurmet, monimuotoisuuspellot, kerääjäkasvit ja saneerauskasvit), muutoin kuin kasville määritettyjen ehtojen puitteissa. Peltoluonnon monimuotoisuutta koskevassa toimenpiteessä viljelijän on perustettava viherlannoitusnurmia tai monimuotoisuuspeltoja tai viljeltävä kerääjäkasveja tai saneerauskasveja. 



Viherlannoitusnurmet ( 54 €/ha) 
 
• Perustettava tai edellisvuosien kasvusto 
• Viherlannoitusnurmi voi olla lohkolla perustamisen jälkeen yhteensä enintään kolme 

vuotta 
• Esim. vuonna 2015 perustetulle viherlannoitusnurmelle ei makseta tänä vuonna (4. 

vuosi) ympäristökorvausta eikä luonnonhaittakorvausta  
• Vähintään 20 % typensitojakasvin siementä 
• Voi päättää ennen syysviljan kylvöä 
• Jos seuraava kasvi kylvetään keväällä  

• Saa päättää kasvinsuojeluaineilla 1.9. lähtien 
• Saa muokata 1.10. lähtien 
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Viherlannoitusnurmen kasvusto on perustettava joko kasvukauden alussa tai edellisenä vuonna suojaviljan tai muun suojakasvin kanssa. Viherlannoitusnurmi on perustettava kylvämällä nurmi- tai heinäkasvien ja typensitojakasvien siemeniä. Viherlannoitusnurmen perustamiseen käytettävän siemenen painosta vähintään 20 % on oltava typensitojakasvien siemeniä. Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syysviljan kylvöä. Jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä, viherlannoitusnurmen saa päättää aikaisintaan 1.9. ja muokata aikaisintaan 1.10. Sama kasvulohko voi olla viherlannoitusnurmena enintään 3 vuotta peräkkäin. Lannoituksessa on noudatettava taulukossa 3 ja 5 tarkoitettuja lannoitusrajoituksia. 



Monimuotoisuuspellot (300 €/ha) 

• Riista- ja maisemakasveilla perustettavat kasvustot (vuosittain), ilmoitetaan 

tukihakemuksessa riistakasvit: Monimuotoisuuspelto, riista, maisemakasvit: 

Monimuotoisuuspelto, maisema 

• Niittykasveilla ja peltolinnuille soveltuvilla kasveilla perustettavat kasvustot ( väh. 2 

vuotta), Monimuotoisuuspelto, niitty 1. ja 2. vuosi 

• Monimuotoisuuspeltoja voi olla enintään 15 % maatilan sitoumusalasta 

• Monimuotoisuuspeltoja ja luonnonhoitopeltonurmia voi olla 

kohdentamisalueella yhteensä 20 % 

• Muulla alueella yhteensä 15 % (huom! Luonnonhoitopeltonurmi max 5 % 

muulla alueella) 
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Monimuotoisuuspeltoja voi olla enintään 15 % maatilan sitoumusalasta. Edellä tarkoitettuja luonnonhoitopeltonurmia ja monimuotoisuuspeltoja voi olla yhteensä enintään 20 % maatilan sitoumusalasta liitteessä 5 (kohdentamisalue II) tarkoitettujen kuntien alueella ja enintään 15 % muulla alueella. Monimuotoisuuspeltoja voivat olla riista- tai maisemakasveilla vuosittain perustettavat monimuotoisuuspellot tai niittykasveilla ja peltolinnuille soveltuvilla kasveilla perustettavat vähintään kaksivuotiset monimuotoisuuspellot. Monimuotoisuuspelto voi olla kokonainen peruslohko tai kasvulohko. Monimuotoisuuspeltona ilmoitettava kasvulohko voidaan perustaa myös yli 3 m leveänä kaistana lohkojen reunoille, etenkin etelään ja länteen avautuville reunoille sekä suurten peltoaukeiden keskelle. 



Monimuotoisuuspeltojen perustaminen ja hoito 
• Kylvö 30.6. mennessä 
• Syyskylvöiset voidaan kylvää edellisenä syksynä 
• Monimuotoisuuspeltojen siemenseokset 

• Niittykasvien siemenseos 
• Peltolinnuille tarkoitetun monimuotoisuuspellon siemenseos  
• Riistakasvien siemenseos  
• Maisemakasvien siemenseos 

• Niitto ei ole pakollinen 
• Jos niitetään on huomioitavaluonnonvaraisten lajien elinolot, joten ei niittoa 

ennen 1.8. 
• Ei voi laiduntaa 
• Maisema- ja riistakasvuston voi päättää seuraavana keväänä 
• Niittykasviseoksen toisena vuonna 1.9 alkaen (tai 15.7., jos syyskylvö 
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 Peltoluonnon monimuotoisuutta koskevassa lohkokohtaisessa toimenpiteessä monimuotoisuuspellot on perustettava niittykasvien, peltolinnuille soveltuvien kasvien, riistakasvien tai maisemakasvien siemenseoksilla kylvämällä viimeistään 30.6. Syyskylvöiset kasvit voidaan kylvää jo edellisen vuoden syksyllä. Kylvössä on pyrittävä käyttämään kotimaisia kasvilajeja ja kotimaassa tuotettuja siemeniä. Monimuotoisuuspellon kasvustoa ei saa perustaa suorakylvämällä edellisen vuoden nurmeen. Kasvuston voi perustaa kylvämällä sänkeen. Monimuotoisuuspeltoja voidaan lannoittaa kasvuston perustamisen yhteydessä peittävän kasvuston aikaansaamiseksi. Lannoituksessa on noudatettava taulukossa 3 ja 5 tarkoitettuja lannoitusrajoja. Niittykasvien siemenseoksessa on oltava nurmiröllin, lampaannadan tai jäykkänadan ja vähintään yhden monivuotisen niittykasvin siemeniä. Niittykasvi voi olla harakankello, valkoailakki, ahdekaunokki, keltasauramo, ketoneilikka, mäkitervakko, nurmikohokki, purtojuuri, puna-ailakki, päivänkakkara, ruusuruoho, särmäkuisma tai muu vastaava niittykasvi. Lisäksi seoksessa voi olla yksivuotisten niittykasvien, virnojen tai muiden yksivuotisten kasvien siemeniä. Peltolinnuille tarkoitetun monimuotoisuuspellon siemenseoksessa voi olla edellä mainittujen lisäksi pienempiä määriä ruisvirnan, hunajakukan, kehäkukan tai muiden yksivuotisten kukkivien linnuille ravintoa tarjoavien kasvien siemeniä tai pellavien, durran, punahirssin, tattarin, hampun, maissin, auringonkukan, kinuan, rypsin, rapsin, kuminan, viljojen tai muiden vastaavien peltokasvien siemeniä. Viljojen siemeniä voi olla enintään 50 kg/ha. Apilat eivät ole toimenpiteessä hyväksyttäviä niittykasveja. Niittykasveilla perustettavat monimuotoisuuspellot on säilytettävä lohkolla vähintään kaksi kasvukautta. Kolmantena vuotena lohkoa ei voi korvausta haettaessa ilmoittaa niittykasveilla perustetuiksi monimuotoisuuspelloiksi. Lohkolle voidaan kuitenkin ilmoittaa luonnonhoitopeltonurmi tai joku muu kasvi. Riista- ja maisemakasveilla perustettavat monimuotoisuuspellot on kylvettävä vuosittain ja kylvettäessä on pyrittävä riittävän kasvuston aikaansaamiseen. Riista- ja maisemakasveja voidaan viljellä samalla lohkolla yksi tai useampi kasvukausi ja ne on säilytettävä lohkolla ensimmäistä kasvukautta seuraavaan kevääseen.  Maisemakasvien siemenseoksessa on oltava vähintään kahden seuraavan kasvin siemeniä: auringonkukka, hunajakukka, sinimailanen, persianapila, keltalupiini, virnat, ruiskaunokki, malvat, kehäkukka, mesikät. Maisemakasviseoksessa voi olla myös nurmi- ja heinäkasveja, mutta niiden osuus siemenseoksesta voi olla enintään 30 %. Riistakasvien siemenseoksessa on oltava vähintään kahden seuraavan kasvin siemeniä: viljat, tattari, auringonkukka, öljypellava, herne, rypsi, rapsi tai sinappi, rehukaali, rehurapsi, öljyretikka, rehujuurikkaat (rehusokerijuurikas, naattinauris tai turnipsi), heinäkasvit ja apilat. Heinäkasvien ja apilan riistakasviseoksissa on aina oltava myös jonkin yksivuotisen kasvin, joka ei ole heinä tai apila, siemeniä. Riistakasvit voidaan kylvää kaistoina. Riistakasvien siemenseoksella perustettavia monimuotoisuuspeltoja ei saa perustaa sellaisten teiden läheisyyteen, joiden liikennetiheys on yli 3000 autoa vuorokaudessa. (liikennetiheys: www.liikennevirasto.fi) Peltoluonnon monimuotoisuutta koskevassa lohkokohtaisessa toimenpiteessä monimuotoisuuspeltojen kasvuston niittäminen ei ole pakollista. Niiton ajankohdassa ja toteutuksessa on otettava huomioon luonnonvaraisten lajien elinolot, minkä vuoksi niittoa ei saa aloittaa ennen 1.8. Niitto on toteutettava siten, että se ei vaaranna lintujen pesintöjä ja nisäkkäiden poikasia. Niittoa ei saa tehdä kiertämällä lohkoa reunoilta keskelle päin, ellei lohkon keskelle jätetä niittämätöntä kaistaa. Niittojätteen voi korjata pois ja hyödyntää taloudellisesti. Riistakasvien siemenseoksilla kylvettyjen peltojen kasvusto on käytettävä riistan ruokintaan joko monimuotoisuuspellolla, sen läheisyydessä tai erillisellä ruokintapaikalla. Monimuotoisuuspeltojen kasvusto on vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitettävä ja puiden ja pensaiden kasvu on estettävä. Monimuotoisuuspelloilla ei voi kylvön jälkeen käyttää kasvinsuojeluaineita. Monimuotoisuuspeltoja ei voi muokata muutoin kuin kasvuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä. Monimuotoisuuspeltoja ei saa laiduntaa. Maisema- ja riistakasvikasvuston voi päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä, niittysiemenkasvuston toisen vuoden jälkeen 1.9. alkaen tai 15.7. alkaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kylvöön. Jos syksyllä ei kylvetä uutta kasvustoa, päättäminen on tehtävä mahdollisimman myöhään syksyllä tai vasta seuraavana keväänä. 



Saneerauskasvit (300 €/ha) 
Maksualaan rajoite tänä vuonna 

• Saneerauskasvikorvauksen voi saada v. 2018 vain sille peruslohkon alalle, jossa on ollut 

perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja v. 2015, 2016 tai 2017. 

• Avomaan puutarhakasveja ovat kaikki 200 € kasvit paitsi kumina. 

• Öljyretikka, valkosinappi, samettikukka tai näiden seokset 

• Kylvettävä keväällä ja muokattava kahden kuukauden kuluttua kylvöstä 

• Enintään 2 vuotta peräkkäin 

• Ei saa päättää kemiallisesti 

• Ei käy talviaikaisen kasvipeitteisyyteen 

• Korvausta maksetaan enintään 25 %:lle ympäristösitoumusalasta 
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Ympäristökorvausta saneerauskasveista voidaan myöntää vähintään 2 ha alalla vuosittain peruna-, sokerijuurikas- tai avomaan puutarhakasveja viljeleville maatiloille Saneerauskasvina on käytettävä öljyretikkaa, valkosinappia, samettikukkaa tai näiden seoksia. Saneerauskasvi on kylvettävä keväällä ja sen saa muokata maahan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. Kasvusto voidaan niittää tai murskata kasvukauden aikana. Sama kasvulohko voi olla saneerauskasvilla kylvettynä enintään 2 vuotta peräkkäin. Saneerauskasvia saa lannoittaa samalla tavalla kuin luonnonhoitopeltonurmea. Saneerauskasvia ei saa päättää kemiallisesti.



Ehtomuutokset - Saneerauskasvi 
 

Esim. v. 2015, 2016 ja 2017 olet ilmoittanut perunaa peruslohkolle seuraavasti 
ja olet ilmoittanut koko peruslohkon alalle saneerauskasvia v. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ala, jolle voit enintään saada saneerauskasvikorvauksen v. 2018 
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• Tukihakemuksessa voidaan lohko ilmoittaa myös: Hunajantuotantoon 
tarkoitettu kasvusto 

• Muut kasvit ja seoskasvustot kuin aitohunajakukka, ei makseta em. 
monimuotoisuuspellon korvausta, (tuet esim. rehuviljan mukaan) 

   Viherkesanto (nurmi ja niitty), ei ympäristökorvausta 
   Viherkesanto (riista ja maisema), ei ympäristökorvausta 

Lohkoille, jotka eivät ole ympäristösitoumuksessa 
 



Tukikelpoisuudet 2018 

• Mavin nettisivuilta taulukko kasvikohtaisesti 
tukikelpoisuudesta 

• www.mavi.fi/tukikelpoisuus 
 

http://www.mavi.fi/tukikelpoisuus
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