Ympäristösopimukset,
Ei- tuotannolliset investoinnit
Kevät 2022

Leena Aarikka

Uusia sopimuksia haettavissa 2022:
• Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja
maiseman- (Moma) ja kosteikkojen
hoitosopimukset
• Kokonaan uusia sopimuksia ja uusia
alueita
• Tuenhakija on toteuttanut alueella Eituotannollisen investoinnin
• Jatkovuosi on jäänyt vahingossa viime
keväänä hakematta
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Uusi sopimus 2022:
•
•
•
•
•
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Sopimuskausi- ja vuosi alkaa 1.5.2022
Hakijana voi olla aktiiviviljelijä, rekisteröity yhdistys ja vesioikeudellinen yhteisö
(kosteikot)
Varsinaista sopimusta haetaan Ely-keskuksesta lomakkeilla 253 ja 262
(ruokavirasto.fi/lomakkeet) 15.6. mennessä
Uudet sopimuslohkot tulee perustaa Vipu- palvelussa tai kuntaan jätettävällä
lomakkeella 102 C
Edellyttää tuen hakemista päätukihaussa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B
(paperihaussa myös lomakkeet 102A ja 102B)

Leena Aarikka

Uusi sopimus 2022:
•
•

Uusien sopimushakemusten liitteenä tulee olla :

•
•
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Koko sopimuskauden kattava lohkokohtainen hoitosuunnitelma
Sopimuskauden mittaiset vuokrasopimukset

Valtakunnallisesti- ja maakunnallisesti arvokkaat perinnebiotoopit 600 €/ ha, muut
perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet 450 €/ha

•
•

2/2

Uusinta- /täydennysinventointeja tehty viime vuosina Helmiohjelman puitteissa

Hoitosuunnitelmapohjia ja ammattisuunnittelijan yhteystietoja saatavissa Elystä

Leena Aarikka

Ei -tuotannolliset investoinnit,
Kosteikot
1/3
Korvausta voidaan myöntää:
•

Kosteikkojen, pienten kosteikkoketjujen,
kosteikkomaisten tulva-alueiden ja -tasanteiden
perustamiseen

• Uoman luonnontilan parantamiseen
luonnonmukaisen vesirakentamisen
periaatteiden mukaisesti
• Tuensaajat; aktiiviviljelijä, yhdistykset,
vesioikeudellinen yhteisö
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Ei -tuotannolliset investoinnit,
Kosteikot
2/3
• Yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta peltoa on oltava yli 10%
• Kosteikon alan tulva-alueineen oltava vähintään 0,5 %
• Kosteikkohankkeen pinta-ala voi olla vähimmäispinta-alaa pienempi, jos kyseessä on:
• Paikallinen voimakas maatalouden kuormitus
• Suojavyöhyke, kosteikko – tai luonnon monimuotoisuusyleissuunnitelmaan
kuuluva kohde
• Kohde Ely:n arvion mukaan edistää tehokkaasti maatalouden vesiensuojelua tai
luonnonmonimuotoisuutta (mm. vähävetiset alueet)
• Uoman luonnontilan parantaminen
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Ei -tuotannolliset investoinnit,
Kosteikot
3/3
• Korvaustasot:
• Enimmäistukitaso tukikelpoiselle alalle on 11 669 €/ha.
• 0,3-0,5 hehtaaria, tukea maksetaan enintään 3 225 €/kohde.
• Haku Hyrrä –palvelussa (löytyy mm. Ruokaviraston sivuilta)
•

Hakemuksia on jo mahdollista jättää, kuitenkin viimeistään 15.6 -22 mennessä

• Tai lomakkeella 195 (ruokavirasto.fi/viljelijälomakkeet)
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Sopimuksen jatkovuoden hakeminenMoma, kosteikot ja lintupellot 1/2
• Jatkovuotta haetaan 30.4.2022 päättyvälle Maatalousluonnon monimuotoisuuden
ja maisemanhoitosopimukselle (Moma) ja Kosteikkojen hoitosopimukselle sekä
Kurki-, hanhi ja joutsenpeltosopimukselle.
• Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 101B
• Koskee vuosina 2015, 2016 ja 2017 alkaneita sopimuksia
• Huom. päättymispäivä näkyy Vipu-palvelussa jo pidennettynä teknisistä syistä
(vuosi 2023) silti jatkohakemus rasti laitettava.
• Sopimuksessa olevista yksittäisitä lohkoista ei voi luopua ilman takaisin perintää
(sopimuskauden alkuun), ainoastaan kun lohkon hallinta muuttuu esim.
vuokrasopimus ei jatku.
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Sopimuksen jatkovuoden hakeminenMoma, kosteikot ja lintupellot

2/2

• Sopimuksen siirrot toiselle haltijalle tehtävä hyvissä ajoin ennen päätukihaun
päättymistä, lomakkeella 160 ilmoitus Ely –keskukseen
• tukivuoden 2022 maksu menee vastaanottajalle, kun siirtoa haetaan 15.6
mennessä. Tämän jälkeen maksu menee aina sopimuksesta luopujalle, pois lukien
kokotilan hallinnan siirtotilanteita.
• Ilmoita siirroista: ymparistosopimus.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
• Jos tila ei jatka sopimusta passivoi sopimuksessa olleet lohkot
• Paitsi jos ovat luonnonhaittakorvaus (lhk)-kelpoisia ja saavat perus- ja
viherryttämisen tuen
 ilmoita kasvikoodeilla luonnonlaidun niitty tai hakamaa avoin
• Edellyttää alueella maataloustoimia
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Mihin sitoutuu, kun hakee jatkovuotta
• Olemassa oleviin sopimusehtoihin
• Toteuttamaan hoitosuunnitelmassa yksilöityjä vuosittaisia tai määrävälein
toteutettavia toimenpiteitä.
• Esim. jos raivausvaatimus joka toinen vuosi, kuten 2020 niin raivausedellytys
myös v. 2022

• Haun yhteydessä tuenhakija vakuuttaa, että sopimuksiin sisätyvien vuokralohkojen
vuokrasopimukset ovat voimassa jatketun sopimuskauden päättymiseen saakka 
Suullinen vuokrasopimus riittää (katsotaan voimassa olevaksi kaksi vuotta)

• Mikäli sopimusalueilla ilmoitettu pysyvää nurmea
-> MUISTA MAHDOLLISET TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT
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Sopimuksen jatkovuoden
hakeminen -alkuperäisrodut
• Kaikki alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimukset
päättyvät 30.4.2022 ja niille voi hakea jatkovuotta
sopimuseläinten lisääntymisestä riippumatta
• Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 101B.
• Jatkovuotta voi vielä käyttää lisäysehdon
täyttämiseen.
• Eläinten lisääntymistä ei vaadita, jos lisäysehto on jo
täytetty.
•

Lisääntyminen tarkastellaan ELY-keskuksissa 30.4.
2023
• Jos tuen hakija ei hae päätukihaussa muita tukia,
silloin alkuperäisrotujen jatkovuotta ja maksua
haetaan paperilomakkeella 218M.
11

Leena Aarikka

Apr sopimusmuutoksista
ilmoittaminen
• Muistathan korvata apr -sopimuksesta
poistuvan eläimen
• Korvattaessa mukaan AINA myös uutta eläintä
koskeva rotupuhtaustodistus

• Sopimuseläintä koskeva poisto- tai myyntiilmoitus nauta-lammas-vuohihevosrekistereiden lisäksi AINA on tehtävä
erillinen vapaamuotoinen ilmoitus myös ELYkeskukseen
• Sopimuseläimiä koskevien muutoksista
ilmoitettava ELY-keskukseen 15 työpäivän
sisällä ja eläinmäärän vähenemisestä ELYkeskukseen 10 työpäivän sisällä
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Perus- ja viherryttämisen tuki ja Luonnonhaittakorvaus
(LHK) sopimusalueilla 1/2
• Pellon ulkopuolisille alueille on mahdollista maksaa myös perus- ja viherryttämisen
tukea edellyttää tukioikeuksia ja että täyttää pysyvän nurmen ehdot
• Lohkolla mahdollisesti myös LHK kelpoisuus  kyseinen lohko on vuonna 2014
tullut ilmoittaa pysyväksi laitumeksi tai luonnonlaidun-niitty kasvikoodilla
• Pysyvän nurmen kasvulohkolla voi kasvaa enintään 50 puuta/ha.
•

Puut tulee sijaita hajanaisesti puuryhmät eivät ole mahdollisia

• Puiksi katsotaan:
• Yli 2m korkuiset puuvartiset kasvit
• Yli 0,50m korkuiset tuotantoeläinten ravinnoksi soveltumattomat puuvartisetkasvit
(esim. kuuset, katajat, männyt)

13

Leena Aarikka

Perus- ja viherryttämisen tuki ja LHK sopimusalueilla 2/2
• Lohkolla saa olla:
• Tuotantoeläinten ravinnoksi sopivia, korkeintaan 2m korkuisia yksittäisiä tai
pieninä ryhminä kasvavia lehtipensaita tai lehtipuiden taimia
• Tukikelpoisen lohkon pinta-alasta vähintään 50% on oltava heinä- tai nurmikasveja
• Huom! ruovikot eivät täytä edellä mainittua ehtoa
• LHK:n ehdot pellon ulkopuolisilla alueilla, kuten pysyvillä nurmilla
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Pysyvät nurmet ja Luonnonhaittakorvaus (LH)
sopimusalueilla
Liian puustoinen pysyväksi
nurmeksi, vaikka pohja
kauttaaltaan nurmea.
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Perus- ja viherryttämisen tuki ja Lunnonhaittakorvaus
(LHK) sopimusalueilla 1/2
Lohkolla puuryhmiä,
jotka eivät täytä pysyvän
nurmen ehtoja.
Tulee rajata erilliseksi
peruslohkoksi
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Perus- ja viherryttämisen tuki ja Luonnonhaittakrvaus
(LHK) sopimusalueilla 2/2
Rantalaidun, jossa
kauempi, ruovikkoinen
osa ei kelpaa pysyväksi
nurmeksi
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Yhteystiedot:
• Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman - ja Kosteikkojen hoitosopimus:
Kati Pakarinen
p. 0295 022 639
Elisa Nurmio
p. 0295 022 630
Mia Forssell
p. 0295 022 058
Leena Aarikka
p. 0295 022 539
• Alkuperäisroturotujen kasvattaminen sopimus:
Hanna–Leena Järvinen p. 0295 022 577
Elisa Nurmio
p. 0295 022 630
• Kurki-hanhi- ja joutsenpellot:
Mika Korkki
p. 0295 022 590
• Ei- tuotannolliset investoinnit
Leena Aarikka
p. 0295 022 539
sähköposti: ymparistosopimus.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
tai etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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