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VILJELIJÄ VALINTOJEN EDESSA

Uuden ympäristökorvausjärjestelmän käynnistyessä viljelijät ovat jälleen valintojen edes-
sä. Sadon tuotanto on edelleen tärkein pellon käyttömuoto. Ympäristösitoumuksen va-
paaehtoisesti valittavat lohkokohtaiset toimet antavat runsaasti vaihtoehtoja peltojen 
muulle käytölle. Nyt viljelijän kannattaa valita paras vaihtoehto peltojen käytölle sekä 
ympäristön että tuotannon talouden kannalta. 

Peltomaa on viljelijän tärkein pääoma ja siitä kannattaa pitää huolta. Ympäristökor-
vausjärjestelmä kannustaa lisäämään peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä, monipuo-
listamaan kasvivalikoimaa ja parantamaan maan kasvukuntoa.

Useilla tiloilla on tänä päivänä peltolohkoja, joilla sadontuotanto on taloudellisesti 
kannattamatonta. Sadontuottokyvyltään heikolla, etäällä olevalla tai peltoliikenteen 
kannalta hankalalla lohkolla voi suojavyöhyke tai monimuotoisuuspelto olla jopa talou-
dellisesti kannattavin vaihtoehto. Samalla viljelijä vähentää vesistökuormitusriskiä, hillit-
see ilmaston muutosta ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.

Ympäristösitoumus kohdistuu peltoalueisiin. Ympäristösopimuksia puolestaan koh-
dennetaan pääosin peltoalueiden ulkopuolisille alueille kuten luonnonlaitumille. Op-
paassa kerrotaan siitä, miten ympäristökorvauksen vaihtoehtoja kannattaa hyödyntää 
ja miten lohkoja kannattaa hoitaa ja ylläpitää.

Oppaassa käsitellään pääosin ympäristökorvauksen vaihtoehtoja, korvausehtoja ja  
– tasoja, mutta myös uuden viherryttämistuen velvoitteita. Kun viljelijä laskee lohkokoh-
taisia korvauksia, on hänen otettava huomioon, että viherryttämistuen ja ympäristö-
korvauksen päällekkäisistä toimenpiteistä ei makseta korvausta. Valintoja tehtäessä on 
myös otettava huomioon, miten ne voivat vaikuttaa luonnonhaittakorvauksen määrään.

Asetuksia ei oltu vielä vahvistettu oppaan painoon mennessä, joten muutokset yksi-
tyiskohdissa ovat mahdollisia. Tarkista asia tarvittaessa hakuoppaasta.

Talviaikainen kasvipeitteisyys, suojavyöhykkeet ja luonnonhoito-
peltonurmet ovat vapaaehtoisia lohkokohtaisia toimia valuma- 
vesien hallintaan. Näistä toimenpiteistä maksetaan kohdentamis- 
alueella oleville maatiloille korkeampaa korvausta kuin muualla 
Suomessa.

Kartan lähde: MAVI 2014
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SISÄLLYS:
Ympäristökorvaus koskee koko maata. 
Valumavesien hallintaa pyritään tehostamaan 
erityisesti kohdentamisalueilla. Nämä alueet 
ovat oheisessa kartassa.

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN 
KOHDENTAMISALUEET -KARTTA

VILJELIJÄ VALINTOJEN EDESSÄ

KASVIPEITTEISYYS HOITAA JA 
SUOJAA PELTOMAATA

VIHERRYTTÄMISTUKI
Viljelyn monipuolistaminen
Pysyvät nurmet
Ekologisen alan vaatimus

YMPÄRISTÖSITOUMUS

PELTOJEN TALVIAIKAINEN KASVI-
PEITTEISYYS

YMPÄRISTÖNHOITONURMET
Monivuotinen ympäristönurmi

Luonnonhoitopeltonurmi

Suojavyöhyke

PELTOLUONNON MONIMUOTOISUUS
Monimuotoisuuspellot

Niitty- ja lintupellot

Riistapellot

Maisemapellot

Kerääjäkasvit

Saneerauskasvit

Viherlannoitusnurmi

YMPÄRISTÖSOPIMUS
Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot

ESIMERKKITILAN LOHKOKARTTA

PELLON KÄYTÖN ERI VAIHTOEHTOJA
 JA NIIDEN VERTAILU
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Näin monin keinoin tekemäsi valinnat vaikuttavat peltojesi kasvukuntoon,  
luonnon monimuotoisuuteen, vesiensuojeluun ja ilmastonmuutokseen.

KASVIPEITTEISYYS HOITAA JA SUOJAA PELTOMAATA

Suojavyöhyke suojelee 
vesistöä

Suojavyöhykenurmi  
sitoo maa-ainesta. Mitä 
jyrkemmin lohko viettää 

vesistöön päin, sitä tarpeel-
lisempi lohkolla on nurmi 
tai muu aito kasvipeite.

Typpi käytetään hyödyksi
Typpi karkaa helposti pellolta 
valumavesien mukana. Kasvu-
kauden lopulla monivuotinen 
viljelykasvi tai kerääjäkasvi 
käyttää peltoon jäänyttä typpeä 
ja vähentää kuormitusta.

Lierot lisääntyvät
Kasvipeitteisessä maassa 
maaperän eliölajisto lisään-
tyy. Erityisesti maan kasvu-
kunnolle ja vesitaloudelle 
tärkeiden lierojen elinolosuh-
teet kohentuvat.  

Typpeä peltoon
Typensitojakasvit sitovat il-
makehästä typpeä peltoon. 
Samalla ne kuohkeuttavat 
maata syvälle tunkeutuvan 
juuriston avulla. 

Maisema monipuolistuu
Maisemapellot ja moni-
muotoisuuskaistat lisää-

vät vaihtelevuutta ja väriä 
maatalousmaisemaan. Ne 
huomataan parhaiten eri-
tyisesti taajamien ja teiden 

lähellä.

Riista lisääntyy
Kasvipeitteisyys tarjoaa 

ruokaa ja suojaa linnuille 
ja riistaeläimille. Erityisesti 
riistapellot tarjoavat ym-

pärivuotista ravintoa sekä li-
sääntymis- ja suojapaikkoja. 
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Eroosio pienenee
Ympärivuotinen kasvipeite 
vähentää peltomaan eroo-
siota. Pintamaa on suojas-
sa sade- ja sulamisvesien 

kuluttavalta vaikutukselta. 

Fosfori sitoutuu
Fosfori sitoutuu maa- 

ainekseen. Mitä vähemmän 
pellolta kulkeutuu maa- 
ainesta vesistöihin, sitä 

enemmän saadaan vähen-
nettyä fosforikuormitusta. 

Juuristo hoitaa maata
Mitä voimakkaampi juuristo kasvilla 
on, sitä enemmän eloperäistä ainesta 
maahan kertyy ja sitä parempi huo-
kosverkosto maahan syntyy.  Elope-
räinen aines ylläpitää maan multa-
vuutta ja mururakennetta. 

Pölyttäjät nauttivat
Kukkivat kasvustot hou-
kuttelevat pölyttäjiä ja 
muita hyönteisiä. Run-

saaseen hyönteislajistoon 
mahtuu myös tuhohyön-

teisten luontaisia vihollisia. 

Hiilidioksidipäästöt vähenevät
Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, 
jota vapautuu maaperästä. Kasvi-
peite sitoo hiiltä maahan, jolloin 
hiilidioksidin vapautuminen pelto-
maasta vähenee. 

Metaanipäästöt vähenevät
Metaani on voimakkaampi kasvihuo-
nekaasu kuin hiilidioksidi. Hyvära-
kenteisen maan metaanipäästöt ovat 
vähäisemmät kuin tiivistyneen ja mär-
kyydestä kärsivän.

vesistö         suojavyöhyke     viljapelto ja 
aluskasvi

sänkipelto    viherlannoitus-
nurmi

monimuotoi-
suuskaista

maisemapeltoriista-
pelto



VIHERRYTTÄMISTUKI

Vaatimus ei koske alle 10 ha tiloja. Se ei koske myös-
kään tiloja, joiden peltoalasta on yli 75 prosenttia hei-
nällä, nurmirehukasveilla, pysyvällä nurmella ja /tai 
kesannolla ja tilan muussa käytössä oleva peltoalaa 
on enintään 30 ha. 

Viljelykasveiksi katsotaan saman suvun kasvit. Ke-
vät- ja syyskylvöisiä pidetään eri viljelykasveina. Risti-
kukkaiskasvien, koisokasvien ja kurkkukasvien osalta 
eri lajit lasketaan kuitenkin erikseen. Kesantoalat las-
ketaan yhdeksi kasviksi. Kaikki muut heinä- ja nurmi-
rehukasvit lasketaan yhdeksi kasviksi. Viljelykasvien 
osuuden laskemisajankohta on 30.6. – 31.8., jolloin 
viljelykasvi on oltava tarkistettavissa. Tarkista tarkka 
kasvilista ja erityisehdot hakuoppaasta!

 AB tukialue: 10 – 30 peltohehtaarin ti-
loilla on viljeltävä vähintään kahta eri viljely-
kasvia ja pääkasvia ei saa olla yli 75 prosent-
tia peltoalasta

 AB tukialue: yli 30 ha peltohehtaarin 
tiloilla on viljeltävä vähintään kolmea eri vilje-
lykasvia ja pääkasvia ei saa olla yli 75 pro-
senttia eikä kahden tärkeimmän pääkasvin 
osuus yli 95 prosenttia peltoalasta

 C tukialue: yli 10 ha peltohehtaarin 
tiloilla on viljeltävä vähintään kahta eri vilje-
lykasvia, eikä yhdenkään viljelykasvin osuus 
saa olla yli 75 prosenttia, paitsi jos pääkas-
vina on heinäkasvi tai jokin muu nurmirehu-
kasvi tai jos se on kesannolla

Vier.sivulla: Vaihteleva maatalousympä-
ristö ja monipuolinen viljelykasvivalikoi-
ma ovat viherryttämistuen tavoitteina.

    Ekologiseen alaan voidaan laskea:
   Kesannot säilytettävä 1.1. - 15.8. välisen 

ajan. Tänä aikana ei saa hyödyntää satoa. 
Painokerroin 1/ha.

   Typensitojakasvit, seassa ei saa olla viljaa 
eikä muita kasveja. Säilytettävä 30.6 -31.9, 
mutta saa lopettaa jo 15.7 alkaen, jos loh-
kolle kylvetään syyskylvöinen kasvi. Tarkista 
tarkka kasvilista hakuoppaasta. Painokerroin 
0,7/ha.

   Lyhytkiertoisen energiakasvin viljely (haa-
pa ja paju). Painokerroin 0,3/ha.

   Täydentävien ehtojen maisemapiirteet. 
Maisemapiirteitä ovat puut, puuryhmät, siir-
tolohkareet tai vastaavat luonnonmuodostu-
mat, jotka ovat alle 0,2 ha ja ne on rauhoitet-
tu luonnonmuistomerkeiksi. Maisemapiirteitä 
ovat myös suojellut maisemaa hallitsevat 
suuret yksittäispuut ja puuryhmät. Painoker-
roin 1/ha.

Erikokoisia ja tyyppisiä tiloja koskevat 
erilaiset velvoitteet. Viljelyn monipuolis-
tamisvaatimus on täytettävä seuraavasti;

Viljelyn monipuolistamisvaatimus velvoittaa tilaa 
viljelemään vaaditun määrän eri viljelykasveja.
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Viherryttämistuen tavoitteina on lisätä peltoluonnon monimuotoisuutta, vähentää eroosiota ja sitoa hiil-
tä maaperään. Luomutilat ovat vapautettuja viherryttämistuen velvoitteista niiden peltojen osalta, jotka 
ovat luomutuotannossa tai siirtymässä luomuun. Viherryttämistuen velvoitteisiin vaikuttavat tilan sijain-
ti, tilan koko ja mitä viljelykasveja tila tuottaa. 

Viherryttämistuki koostuu kolmesta toimenpiteestä

1) viljelyn monipuolistaminen

2) pysyvän nurmen säilyttäminen 

3) ekologisen alan vaatimus. 

Tämän luvun tiedot perustuvat helmikuun 2015 valmistelutilaisuuteen. Tarkista ehdot hakuoppaasta.

Pysyvät nurmet
Pysyvillä nurmilla tarkoitetaan nurmia, jotka 
eivät ole kuuluneet tilan viljelykiertoon vähin-
tään viiteen vuoteen. 

Pysyvillä nurmilla saa kasvaa puita ja pensaita. 
Tällöin heinä- ja nurmirehukasvien alan oltava 
yli 50 prosenttia lohkon pinta-alasta ja puita saa 
kasvaa hajanaisesti enintään 50 puuta/hehtaari. 
Eläinten ruuaksi soveltuvia alle kahden metrin 
korkuisia lehtipensaita ja lehtipuiden taimia saa 
kasvaa, mutta niitä saa olla vain alle 50 prosent-
tia lohkon pinta-alasta. 

Nurmen uudistaminen on sallittua muilla kuin 
Natura 2000–alueilla olevilla pysyvillä nurmilla. 

Pysyvien nurmien määrää seurataan koko 
maan tasolla.

Ekologisen alan vaatimus

Yllä: Pysyvät nurmet 
toimivat hiilinieluina ja 
ylläpitävät luonnon moni-
muotoisuutta.

Ekologisen alan tavoitteena on lisätä ja säilyttää 
maatalousympäristön luonnon moninaisuutta.

Viljelyn monipuolistaminen

Vaatimukset koskevat vain Ahvenanmaan, Var-
sinais-Suomen ja Uudenmaan tiloja. Tilan sijainti 
määräytyy tilan talouskeskuksen sijainnin mukaan. 
Tilalla on oltava 2015 lähtien ekologiseen alaan las-
kettavaa aluetta vähintään viisi prosenttia tilan pel-
toalasta. Määrä saattaa nousta vuonna 2017.

Näillä alueilla alle 15 peltohehtaarin tilat on va-
pautettu velvoitteista. Velvoitteet eivät myöskään 
koske tiloja, joiden peltoalasta yli 75 prosenttia on 
nurmikasveilla, palkokasveilla ja/tai kesantona ja 
muu peltoala ei ylitä 30 hehtaaria. 

Lisäksi vaatimus ei koske tiloja, joiden tukikelpoi-
sesta maatalousmaasta yli 75 prosenttia on pysy-
vää nurmea, tai jota muutoin käytetään heinä- tai 
muiden nurmirehukasvien tuotantoon ja muussa 
käytössä oleva peltoala on enintään 30 hehtaaria.

VIHERRYTTÄMISTUKI
KORVAUS 2015 (ARVIO) :

   AB  74 €/ha
   C  66 €/ha

Korvaus maksetaan kaikelle perustuessa tukikelpoi-
selle maatalousmaalle, myös pysyville nurmille vilje-
lijän tukioikeuksia vastaavasti. Korvaus maksetaan 
myös viherryttämistuen velvoitteista vapautetuille 
tiloille. Tukisummat voivat vaihdella vuosittain.

VV/HT

VV/MP



PELTOJEN TALVIAIKAINEN KASVIPEITTEISYYS
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KORVAUS

KASVIPEITTEISYYS:

   20 % - 4 €/ha
   40 % - kohdentamisalue 18 €/ha,   

                                muualla 9 €/ha 
   60 % - kohdentamisalue 36 €/ha, 

                               muualla 11 €/ha
   80 % - vain kohdentamisalue 54 €/ha

Katso kohdentamisalueen kartta s.2

Ylinnä: Aito talviaikainen kasvipei-
te kuten monivuotinen nurmi on 
tehokkain tapa estää eroosiota.

Sänki hillitsee eroosi-
ota ja tarjoaa suojaa 
mm. peltolinnuille.

Kevennetty muokkaus lisää pellon pin-
takerrosten multavuutta ja erityisesti 
savimaiden pintamaan mururakennetta.

Muulla kuin kohdentamisalueella (ks. kart-
ta sivulla 2) kevennetty syyssänkimuokkaus 
riittää täyttämään myös kasvipeitteisyysvaa-
timukset. Kohdentamisalueella vähimmäis-
vaatimus (20 prosenttia) voidaan täyttää 
kevennetyllä sänkimuokkauksella. Kevenne-
tyssä syyssänkimuokkauksessa muokkaus 
tehdään enintään yhteen kertaan ajaen. 

Kasvipeitteisyysprosentin laskennassa voi-
daan ottaa huomioon myös kesannoksi il-
moitetut alat, joille on kylvetty syysvilja tai 
–öljykasvi tai jotka ovat nurmen tai sängen 
peittämiä, suojavyöhykkeet, monivuotiset 
ympäristönurmet, luonnonhoitopeltonur-
met, monimuotoisuuspellot, katetut moni-
vuotisten puutarhakasvien lohkot sekä aiem-
pien ohjelmakausien suojavyöhyke (pellolla), 
turvepelto ja ravinnekuormituksen vähentä-
minen sopimusalat.

Näille ei kuitenkaan makseta talviaikaisen 
kasvipeitteisyyden korvausta. Korvausta ei 
myöskään makseta maatiloille, jotka ovat va-
pautettu viherryttämisen velvoitteista, kun 
vapautuksen perusteena on, että tilalla on 
nurmea yli 75 prosenttia peltoalasta ja muu 
peltoala on alle 30 prosenttia. Tarkista tar-
kemmat ehdot hakuoppaasta!

Orgaaninen kate vähentää pintamaan eroosiota 
ja ravinteiden huuhtoutumista. Se myös vähentää 
kastelun tarvetta ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä. 
Puutarhakasvien rivien maanpinta voidaan kattaa 
oljella, hakkeella, ruohosilpulla, biohajoavalla kal-
volla tai katepaperilla, tai muulla orgaanisella kat-
teella.

Edellä mainittujen katteiden lisäksi monivuotisten 
kasvien riveihin ja/tai riviväleihin voi perustaa leikat-
tavan nurmen. Sertifioidulla siemenperunalla rivien 
kohdat ja rivivälien maanpinta on katettava oljella. 

KORVAUS
Viljelijä valitsee ympäristösitoumuksen  
lohkokohtaisen toimen tehdessään viisivuotisen 
ympäristösitoumuksen. Viljelijä ilmoittaa vuo-
sittain lohkot, joilla toimea toteutetaan ja kate-
taanko rivit vai/ja rivivälit. 
Lohkoja on valittava vähintään yksi. 
Korvaus maksetaan vain valituille lohkoille. 

   300 €/ha/v yksivuotisilla puutarhakasveilla 
                        ja siemenperunalla

   500 €/ha/v monivuotisilla puutarhakasveilla

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys on ympäristösitoumuksen lohkokohtainen 
toimenpide. Vuosittain viljelijän on pidettävä talviajan kasvipeitteisenä vähintään 
20 prosenttia maatilan tukikelpoisesta peruslohkojen yhteismäärästä. 20 prosentin 
ylittävä määrä voi vaihdella vuosittain. Vuosittain syksyllä ilmoitetaan peltoala, jolla 
toimenpidettä on noudatettu.

Peltojen ympärivuotinen kasvipeitteisyys suojaa pellon pintakerrosta sade-, 
sulamis- ja valumavesien aiheuttamalta eroosiolta. Eroosio ja maan eloperäisen ainek-
sen vähentyminen ovat ongelmia, jotka eivät pelkästään lisää ravinnekuormitusta. Ne 
myös heikentävät peltomaan kasvukuntoa ja samalla peltolohkon satopotentiaalia. 

Hiilidioksidipäästöt ovat vähäisemmät, sillä muokkaamattomassa peltomaassa elo-
peräinen aines hajoaa hitaammin ja orgaanisen aineksen määrä kasvaa.  Myös luonto 
hyötyy  kasvipeitteisistä pelloista. Maaperäeliöstö lisääntyy kasvipeitteen alla ja aito-
kasvipeite tarjoaa talvella suojaa mm. monille riistalajeille.

   Aidon kasvipeitteisyyden  
   täyttäviä vaihtoehtoja:

 monivuotiset viljelynurmet 

 talven yli säilytettävät yksivuotiset  
      nurmet ja ruokohelpi

 monivuotiset puutarhakasvit ja  kumina

 viljan, öljykasvien, tattarin, siemen- 
      mausteiden, kuitupellavan, härkäpavun,  
      herneen, lupiinin sänki ja suorakylvö  
      sänkeen

 kerääjäkasvien viljely, jos kasvusto  
      säilytetään seuraavaan kevääseen

 syyskylvöiset viljat ja öljykasvit sekä  
      muut syyskylvöiset kasvit

 keväällä korjattava pellava ja hamppu

Ympäristösitoumus koostuu sitoutuneelle pakollisesta tilakohtaisesta toimesta sekä 
sitoutumisen yhteydessä valittavista vapaaehtoisista lohkokohtaisista toimista.

ORGAANISEN KATTEEN KÄYTTÖ 
PUUTARHAKASVEILLA JA SIEMENPERUNALLA

HP

HP

AH



Uusi luonnonhoitopeltonurmikasvusto on kylvettävä viimeistään 30.6. 
mennessä monivuotisilla heinä- ja nurmikasvien siemenillä. Kasvuston voi 
perustaa jo edellisenä vuonna suojaviljaan. Siemenseoksessa saa olla typen-
sitojakasvien siemeniä enintään 20 prosenttia. Perustamisvaiheessa luon-
nonhoitopeltonurmea saa lannoittaa. Katso määrät hakuoppaan taulukois-
ta, joissa ilmoitetaan typpi- ja fosforilannoituksen enimmäismäärät.

Lohkolta saa korjata satoa ja sitä saa laiduntaa. Laidunnus ei saa vaa-
rantaa lohkon ympärivuotista kasvipeitteisyyttä. Niittotyössä on otettava 
huomioon alueen luonnonvaraiset eläimet. Siksi niittoa ei saa tehdä lohkon 
reunoilta keskelle päin, ellei lohkon reunoille jätetä niittämätöntä kaistaa. 

Maan rakenteen ja vesitalouden kunnostustoimenpiteet ovat sallittuja 
luonnonhoitopeltonurmilla, mutta välittömästi toimenpiteiden jälkeen on 
perustettava uusi nurmikasvusto. Kasvinsuojeluaineita saa käyttää vain en-
nen kasvuston perustamista ja kasvuston päättämisen yhteydessä.

Luonnonhoitopeltonurmen saa lopettaa toisena sitoumusvuonna aikai-
sintaan 15.7., jos lohkolle kylvetään syyskylvöinen viljelykasvi. Muissa ta-
pauksissa kasvuston saa päättää aikaisintaan 1.9. Mieluiten päättäminen 
tulisi tehdä mahdollisimman myöhään tai mieluiten vasta keväällä. 
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Ympäristönhoitonurmet ovat ympäri vuoden kasvipeitteisiä alueita, joista sopivimman voi 
valita lohkokohtaisena toimenpiteenä. Viljelijä valitsee lohkokohtaiset toimet sitoutuessaan 
viisivuotiseen ympäristösitoumukseen. Ympäristönhoitonurmia ovat:

- monivuotiset ympäristönurmet 

- luonnonhoitopeltonurmet

- suojavyöhykkeet 

Ympäristönhoitonurmet vähentävät tehokkaasti pelto-
maan eroosiota ja ravinteiden kulkeutumista vesitöihin.  Li-
säksi ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja hillitsevät 
ilmastonmuutosta. Vaikka nurmipeite olisi lohkolla vain 
kaksi vuotta, se parantaa peltomaan rakennetta. Hyvära-
kenteiden maa kestää paremmin sade- ja valumavesien ai-
heuttamaa eroosiota.

Vesistöjen varsilla olevat heikkotuottoiset ja viljelyn kan-
nalta vaikeat lohkot kannattaa siirtää pois aktiivisesta 
tuotannosta. Moni viljelijä on myös perustanut luonnon-
hoitonurmia lohkojen varjoisiin ja/tai märkyydestä kärsi-
viin lohkon reunaosiin. Tällöin peltotöiden ajoitus on myös 
helpompaa. Pysyvänä laitumena olevalle lohkolle ei voida 
perustaa ympäristönhoitonurmea. LuonnonhoitopeltonurmiLuonnonhoitopelto- 

nurmen hoidoksi 
riittää niitto joka 
toinen vuosi. Jos 
peltorikkakasvit 
ovat päässeet val-
loittamaan lohkon, 
on niitto tehtävä 
vuosittain.

Luonnonhoitopeltonurmet on säilytettävä vähintään kaksi vuotta. 
Vanhat monilajisiksi kehittyneet nurmet ja edellisellä ohjelmakaudella 
perustetut niittypellot soveltuvat erinomaisesti luonnonhoitopelto-
nurmiksi. Nurmikasvuston voi perustaa tätä tarkoitusta varten koko 
peruslohkolle tai kasvulohkolle. Kasvulohkoja voi perustaa myös yli 
kolme metriä leveinä kaistoina peltolohkon reunoille ja suurten loh-
kojen keskelle.

Kohdentamisalueella (kartta s.2) luonnonhoitopellon korvausta 
voidaan maksaa enintään 20 prosenttia tilan kokonaispeltoalas-
ta. Muualla Suomessa osuus on enintään 5 prosenttia tilan kor-

vauskelpoisesta kokonaispeltoalasta. Jos tilalla on luonnonhoi-
topeltonurmien lisäksi myös monimuotoisuuspeltoja, voi yhteen 

laskettu ala kohdentamisalueella olla enintään 20 prosenttia ja 
muualla Suomessa enintään 15 prosenttia.

LUONNONHOITO-
PELTONURMI:
kohdentamisalueella korvaus on

  120 €/ha/v 
ja muulla alueella

  100 €/ha/v. 

SUOJAVYÖHYKE:
kohdentamisalueella korvaus on 

   500 €/ha/v 
ja muulla alueella 

    450 €/ha/v.

MONIVUOTINEN 
YMPÄRISTÖNURMI:

   50 €/ha/v
 
Korvausta ei makseta viherryttä-
mistuen ekologisesta alasta eikä, 
jos tila on vapautettu viherryttä-
misen velvoitteista 75 prosentin 
nurmi/kesantomäärän perusteella.

Monivuotinen ympäristönurmi

Monivuotiseksi ympäristönurmeksi voi ilmoittaa nurmilohkon, joka sijaitsee happamalla 
sulfaattimaalla tai koko maassa pelloilla,  jotka ovat pohjavesialueilla tai jonka maalaji on 
turvetta tai multamaata. 

Monivuotinen ympäristönurmi on perustettava viimeistään kolmantena 
sitoumusvuonna ja se on säilytettävä koko sitoumuskauden loppuun asti. 
Kasvuston saa uusia vain suorakylvömenetelmällä.  Lohkokohtaisiin muis-
tiinpanoihin on merkittävä peruste monivuotisen ympäristönurmen perus-
tamiselle. Maalaji tai hapan sulfaattimaa on todennettava viljavuusnäyt-
teellä, jonka tulokset toimitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
30.9. mennessä.

Monivuotiselta ympäristönurmelta on korjattava sato vuosittain. Niit-
totyön yhteydessä ei saa vaarantaa lintujen pesintää, joten niittoa ei saa 
tehdä kiertämällä lohkoa reunalta keskelle päin. Laidunnus ja kasvinsuojelu 
ovat sallittua lohkon hoidossa. Lohkolla saa tehdä lyhytaikaisia kunnostus-
toimenpiteitä kuten salaojitusta, kalkitusta, valtaojien kaivua ja perkausta. 
Heti toimenpiteiden jälkeen on kylvettävä uusi nurmi rikkoutuneen tilalle.

KORVAUS

AH



PELTOLUONNON MONIMUOTOISUUS

Peltoluonnon monimuotoisuus on ympäristösitoumuksen lohkokohtainen toimi. Sen 
päätarkoitus on lisätä peltoalueiden kasvi- ja eläinlajiston monipuolistumista. Lisäksi se 
tukee vesiensuojelua. Monimuotoisuuteen liittyvät toimenpiteet tuovat myös vaihtelua ja 
väriä maisemaan. 
 Vaihtoehtoja ovat: Monimuotoisuuspellot

Kerääjäkasvien viljely
Saneerauskasvit    
Viherlannoitusnurmet

Suojavyöhykkeitä kannat-
taa sijoittaa ravinnekuor-
mituksen riskialueille. 
Erityisesti ne sopivat 
kalteville, eroosioherkille 
tai tulviville vesistöjen tai 
valtaojien varsilla oleville 
lohkoille. 

Mitä jyrkemmin lohko 
viettää vesistöön päin, 
sitä tarpeellisempaa on 
pitää lohko ympäri vuo-
den kasvipeitteisenä.

Monimuotoisuuspellot
Monimuotoisuuspellon vaihtoehtoja ovat vähintään kaksivuotiset niitty- ja lintu-
pellot sekä vuosittain kylvettävät riista- ja maisemapellot.

Kaikki nämä vaihtoehdot tukevat viljelyalueen 
luonnon monimuotoisuutta, mutta tavoitteet 
poikkeavat toistaan. Monimuotoisuuspeltoja ja 
luonnonhoitopeltonurmia voi olla luonnonhoito-
peltojen kohdentamisalueella yhteensä enintään 
20 prosenttia tilan korvauskelpoisesta peltoalas-
ta. Muualla niitä voi olla yhteensä enintään 15 
prosenttia.

Monimuotoisuuspeltojen kasvilajeina on py-
rittävä käyttämään kotimaisia kasvilajeja ja ko-
timaassa tuotettuja siemeniä. Eliölajiston moni-
puolisuuden lisäämiseksi on suositeltavaa, että 
viljelyalueella on eri-ikäisiä ja eri seoksilla kylvet-
tyjä kasvustoja. 

Kasvuston voi perustaa kylvämällä keväällä tai 
syyskylvöiset kasvit voidaan kylvää jo edellisen 
vuoden syksyllä. Suorakylvö sänkeen on sallittu, 
mutta ei edellisen vuoden nurmeen. Monimuo-
toisuuspeltoja saa lannoittaa kasvuston perus-
tamisen yhteydessä tukiehtojen mukaisesti.

Kasvuston niitto ei ole pakollista, mutta pui-
den ja pensaiden kasvu on estettävä ja vaikeissa 
rikkakasvitilanteissa lohko on niitettävä. 

Monimuotoisuuspellon 
voi perustaa myös yli 
kolme metriä leveinä 
kaistoina lohkojen reu-
noille tai suurten peltoau-
keiden keskelle. Kukkivat 
kasvustot houkuttelevat 
pölyttäjiä ja muita hyön-
teisiä. 

Jos haluaa perustaa ns. 
petopankin, josta hyö-
tyhyönteiset hyötyvät, 
kannattaa isojen pelto-
lohkojen keskelle ja reu-
noille kylvää tukiehtojen 
mukaisia yli kolme metriä 
leveitä kaistoja. Alle 3 m 
leveät monimuotoisuus-
kaistat luetaan lohkon 
viljelykasvin alaan.

KORVAUS
MONIMUOTOISUUSPELLOT
 

   300 €/ha/v. 

- niitty- ja lintupellot
- riistapellot
- maisemapellot

Suojavyöhyke

Suojavyöhykkeen voi perustaa perus- tai kasvulohkolle, joka ra-
joittuu järveen, jokeen, mereen, valtaojaan tai kosteikkoon. Myös 
lohkoille, jotka sijaitsevat Natura- tai pohjavesialueilla tai kohden-
tamisalueen rannikon saaristossa, voidaan perustaa suojavyöhyke. 
Suojavyöhykkeen on oltava yli kolme metriä leveä monivuotisen 
kasvillisuuden peittämä alue.

Uudella ohjelmakaudella suojavyöhykkeiden ilmoittaminen on helppoa. 
Enää ei tarvitse tehdä vähintään viisivuotista erityistukisopimusta. Kun vilje-
lijä tekee viisivuotisen ympäristösitoumuksen, hän valitsee lohkokohtaiseksi 
toimeksi ympäristönhoitonurmet ja ilmoittaa vuosittaisen haun yhteydessä 
lohkot, joita käytetään suojavyöhykkeinä.

Suojavyöhykkeen kasvusto on perustettava viimeistään kolmantena si-
toumusvuonna ja se on säilytettävä lohkolla sitoumuskauden loppuun asti. 
Perustaminen kannattaa tehdä edellisenä kasvukautena suojaviljaan. Valmiit 
heinäkasvien siemenseokset sopivat hyvin suojavyöhykkeiden perustami-
seen. Vanhan nurmen voi myös ilmoittaa suojavyöhykkeeksi. Laiduntaminen 
on sallittua, kunhan siitä ei aiheudu eroosiota. 

Suojavyöhykkeitä on hoidettava säännöllisesti. Ne on vuosittain niitettävä 
ja niittojäte on korjattava pois. Niiton ajankohdassa on otettava huomioon 
luonnonvaraiset eläimet. Laiduntaminen on myös sallittua. Perustamisen jäl-
keen lohkoa ei saa lannoittaa eikä muokata. 

Kasvisuojeluaineiden käyttö on pääsääntöisesti kielletty, mutta esimerkik-
si hukkakauran kemiallinen pesäketorjunta on sallittua.  Jos joutuu perkaa-
maan suojavyöhykelohkolla olevia valtaojia tai nurmipeite rikkoutuu muusta 
syystä, on uusi kasvusto perustettava heti tuhoutuneen kasvuston tilalle. 

ellon käytön vaihtoehtojaP
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Luonnonhaittakor- 
vauksessa monimuo- 
toisuuspellot ja viher-
lannoitusnurmet lue-
taan ilman rajoituksia 
viljellyksi alaksi.

RA

KH



ellon käytön vaihtoehtojaP
15

Korvaus: 300 €/ha/v

Niitty- ja lintupellot

Niitty- ja lintupelloilla kasvaa monipuolisempi kasvilajisto 
kuin nurmipelloilla. Sopivaa ravintoa löytyy laajalle hyön-
teislajistolle, linnustolle ja myös nisäkkäille

Niittykasvien siemenseoksessa on oltava nurmiröllin, 
lampaannadan tai jäykkänadan ja vähintään yhden moni-
vuotisen niittykasvin siemeniä. Apilaa ei saa kylvää. 

Niittykasvikasvusto kannattaa perustaa lohkolle, jolla 
sen todennäköisesti voi säilyttää useita vuosia. Sopivimpia 
lohkoja niittykasvipelloille ovat luontaisesti vähäravinteiset 
ja kuivahkot lohkot, joissa leveälehtiset peltorikkakasvit ja 
korkeat heinät eivät viihdy. Myös paahteiset metsänreuna-
pellot soveltuvat erinomaisesti niittykasvipelloiksi. 

Niittylohkon vuosittainen niittäminen ei ole pakollista, 
mutta puiden ja pensaiden kasvu on estettävä. 

Niittykasvusto on säilytettävä samalla lohkolla vähintään 
kaksi kasvukautta. Sen saa päättää toisen vuoden jälkeen 
1.9 alkaen tai 15.7. alkaen, jos kasvuston päättämisen jäl-
keen lohkolle kylvetään syyskylvöinen kasvi. Jos lohkolle ei 
kylvetä syyskylvöistä kasvia, on muokkaus tehtävä mahdol-
lisimman myöhään syksyllä tai vasta seuraavana keväänä.

Jos alue niitetään, on niiton ajankohdassa ja niittotyös-
sä otettava huomioon lintujen pesintä ja nisäkkäiden poi-
kaset. Siksi niittoa ei saa aloittaa ennen 1.8. Niittykukkien 
viihtymisen ja lajiston monipuolistumisen kannalta on suo-
siteltavaa, että niiton lisäksi myös niittojäte korjataan pois.

Päivänkakkara sopii hienosti niitty-
pellolle ja se kilpailee tehokkaasti 
peltorikkakasvien kanssa.

Riistapellot

Riistapellot tarjoavat luonnonvaraisille eläimille ympärivuotista ravintoa 
sekä lisääntymis- ja suojapaikkoja.  Riistapeltojen avulla voidaan merkit-
tävästi parantaa riistan elinmahdollisuuksia. 

Riistapellon koko ja paikka tulee harkita huolella. Riistalle mieluisten erikois-
kasviviljelmien läheisyyteen riistaa ei pidä houkutella. Hirvieläimille tarkoitet-
tuja riistapeltoja ei saa perustaa vilkasliikenteisen tien läheisyyteen. Riistapellot 
myös houkuttelevat eläimiä pois alueilta, joille niiden ei toivota menevän. Lisä-
ravinnon anto vähentää myös metsätalousvahinkoja. 

Riistakasvipellossa on kasvettava vähintään kahta kasvia (kts. luettelo alla). 
Kasvit voidaan kylvää kaistoina.  Kasvusto voidaan perustaa myös ensimmäis-
tä kasvukautta edeltävänä syksynä. Heinät ja apilat maistuvat riistalle, mutta 
niiden lisäksi on riistakasvipeltoon vuosittain kylvettävä jonkun sellaisen yksi-
vuotisen kasvin siemeniä, joka ei ole heinäkasvi tai apila.

Linnuille perustettavaan kasvustoon kannattaa kylvää matalaa ja kukkivaa kas-
vustoa. Esimerkiksi apila houkuttelee runsaasti poikasten ravinnokseen tarvitse-
mia hyönteisiä. Korkeat heinät ja auringonkukka puolestaan tarjoavat suojaa. 
Viljat ovat helpoin ja halvin vaihtoehto tuottaa siemenravintoa aikuisille linnuille.

Parhaimpia ovat riistapellot, joiden koko vaihtelee muutamasta aarista enin-
tään pariin hehtaariin. Laajoilla riistapelloilla suuri osa sadosta voi jäädä mätä-
nemään. Riistapelto on kylvettävä 30.6. mennessä. 

Riistapeltojen hoitovaihtoehtoja on vähän. Lohkon saa 
niittää 1.8. jälkeen, mutta sato on käytettävä riistan ruo-
kintaan. Riistapeltoja ei saa muokata muutoin kuin kas-
vuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä. 

Riistapeltoon sopivia kasveja:

   Viljat, tattari, auringonkuk-
ka, öljypellava, herne, rapsi, 
rypsi, sinappi, rehukaali, rehu-
rapsi, öljyretikka, rehujuurik-
kaat (rehusokerijuurikas, naatti-
nauris tai turnipsi), heinäkasvit 
ja apilat

Pyyt saavat riista-
pellolta suojaa ja 
ruokaa.

Peltolinnuille tarkoitettuun kasvus-
toon voi kylvää seuraavia kasveja: 

  ruisvirna, hunajakukka, kehäkuk-
ka, pellava, durra, punahirssi, tatta-
ri, hamppu, maissi, auringonkukka, 
kinua, rypsi, rapsi, kumina, viljat 
(enintään 50 kiloa hehtaaria kohden)

Kylvettävä monivuotinen niittykasvi 
voi olla esimerkiksi:

  Harakankello, puna-ailakki, ahde-
kaunokki, keltasauramo, purtojuuri, 
päivänkakkara, valkoailakki, ruusu-
ruoho, särmäkuisma, ketoneilikka, 
mäkitervakko, nurmikohokki. 

Riistakasveja 
voidaan viljellä 
samalla lohkolla 
yksi tai useampi 
vuosi. Kasvusto on 
säilytettävä loh-
kolla seuraavaan 
kevääseen.

Korvaus: 300 €/ha/v

VV/V-PK

HP

MS



Aluskasvi  jätetään puintien jäl-
keen suojaamaan pellonpintaa. 
Useimmiten aluskasvikasvusto 
lähteekin kunnolla kasvuun vas-
ta viljelykasvin korjuun jälkeen. 

Kerääjä- ja aluskasvi muoka-
taan mahdollisimman myöhään 
syksyllä, aikaisintaan 1. päi-
vänä  lokakuuta tai mieluiten 
vasta keväällä, jos maalaji sallii. 
Tässä aluskasvina on valko- 
apila-nurmiseos.

Hunajakukka sopii sekä maisemapeltokasviksi että kerääjäkasvik-
si, koska sillä on näyttävä kasvusto ja maata parantavan vaikutus.

AH

Kerääjäkasvit 

Korvaus: 100 €/ha/v

Korvaus: 300 €/ha/v

ellon käytön vaihtoehtojaP
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Kerääjäkasveja ovat viljelykasvin jälkeen 
kylvettävät kasvustot, jotka hyödyntävät ja 
pidättävät tehokkaasti satokasvilta maahan 
jäänyttä typpeä. Kerääjäkasvin voi kylvää jo 
keväällä viljelykasvin kylvön yhteydessä tai 
viimeistään orasvaiheessa, jolloin on kysy-
mys aluskasvista. Lohkokohtaisessa toimessa 
myös aluskasvit luetaan kerääjäkasveiksi

Alus- tai/ja kerääjäkasvien vaikutuksia:
   vähentävät typpikuormitusta
   lisäävät maahan eloperäistä ainesta
   suojaavat pintamaata liettymiseltä
   parantavat maan mururakennetta
   parantavat maan muokkautuvuutta
   pitävät rikkakasveja kurissa
   lisäävät peltoluonnon monimuotoisuutta
   hillitsevät pellon kuivumista poutakausina 

   parantavat syksyllä pellon kantavuutta

Viljoilla maankasvukunnon parantaminen ja pin-
tamaan suojaaminen ovat yleensä tärkeimmät 
syyt käyttää aluskasveja. Tällöin tarkoitukseen 
sopivat italianraiheinä, muu heinä- tai nurmikas-
vi, apila tai näiden seos. Tavanomaisesti viljelevil-
lä tiloilla apilat voivat rajoittaa rikkakasvien tor-
juntaruiskutuksia. 

Vihannes- ja varhaisperunalohkoilla tarvitaan 
tehokas ja nopeakasvuinen typenkerääjä. 

Maisemapellot

Maisemapellot lisäävät 
vaihtelevuutta ja väriä 
maatalousmaisemaan. Eri-
tyisesti taajamien ja teiden 
lähellä ne huomataan par-
haiten. Kukkivat kasvustot 
tarjoavat erinomaisen 
elinympäristön pölyttäjä-
hyönteisille.

Maisemakasveja voidaan viljellä samalla loh-
kolla yksi tai useampi vuosi. Kasvusto on kyl-
vettävä vuosittain ja kasvusto tulee säilyttää 
seuraavaan kevääseen. Niittoa ei saa aloittaa 
ennen 1.8. 

Käytännössä maisemapeltoja ei yleensä kan-
nata niittää. Kukkivista kasvustoista on silmän- 
iloa pitkälle syksyyn ja samalla ne tarjoavat  
ravintoa ja suojaa alueen eläimille. 

Siemenseoksessa on oltava vähintään kahden seuraavan kasvin siemeniä. 
Vaihtoehtoisia kasveja maisemapeltoon ovat: 

hunajakukka, auringonkukka, sinimailanen, persianapila, keltalupiini, vir-
nat, ruiskaunokki, malvat, kehäkukka tai mesikät. 

Seoksessa voi olla myös nurmi- ja heinäkasveja, mutta niiden määrä saa 
olla enintään 30 prosenttia.

Näillä lohkoilla typpilannoitustasot ovat kor-
keat ja erityisesti kaalikasvien kasvintähteet sisäl-
tävät runsaasti typpeä. Vihanneksilla valinnassa 
on huomioitava kasvien sukulaissuhteet, jotta 
kasvitautiriskit eivät lisäänny viljelykierrossa. Li-
säksi kannattaa selvittää satokasvilla käytettyjen 
maavaikutteisten kasvinsuojeluaineiden jälkivai-
kutukset kylvettävälle kerääjäkasville.

AH

AH KK



Suositeltavia lajeja ja kylvömääriä:

Aluskasvit:
Valkoapila 2 – 6 kg/ha

Persianapila 4 – 10 kg/ha

Timotei 5 – 10 kg/ha

Nurminata 10 kg/ha

Italianraiheinä + valkoapila 7 + 2  kg/ha

Italianraiheinä 7 – 10 kg/ha

Kerääjäkasvit:
Italianraiheinä 20 kg/ha

Valko- ja keltasinappi 15 kg/ha

Öljyretikka 15 kg/ha

Kevätviljat 150 – 200 kg/ha

Hunajakukka 5 – 10 kg/ha

ellon käytön vaihtoehtojaP
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Viherlannoitusnurmi

KORVAUS
Lohkon voi ilmoittaa enintään 
kolmena peräkkäisenä vuonna 
viherlannoitusnurmeksi. Luomu- 
tiloille ei makseta korvausta 
viherlannoitusnurmesta. 

54 €/ha/v

Luonnonhaittakorvauksessa mo-
nimuotoisuuspellot ja viherlannoi-
tusnurmet luetaan ilman rajoituk-
sia viljellyksi alaksi.

Luomuviljelyssä suositut puna-apilanurmet ovat 
tehokkaan typpilannoitus- ja maanparannusvai-
kutuksensa vuoksi suositeltavia. Puna-apila kas-
vattaa rehevän maanpäällisen kasvuston lisäksi 
syvälle maahan tunkeutuvan laajan juuriston. 

Viherlannoitusnurmen typensitojakasvit kerää-
vät typpeä peltomaahan lannoitteeksi. Seoksen 
heinäkasvit keräävät ja sitovat maasta typpeä. 
Kasvinviljelytiloilla viherlannoitusnurmet mo-
nipuolistavat viljelykiertoa ja hoitavat maan kas-
vukuntoa. Kun viherlannoitusnurmi kynnetään, 
saadaan peltoon lisättyä runsaasti eloperäistä 
kasvimassaa.

Typensitojakasveja,  
jotka sopivat  
viherlannoitusnurmiseoksiin:

  puna-apila 

  alsikeapila 

  valkoapila 

  sinimailanen

  nurmimailanen

  ruisvirna

  mesikät

  makealupiinit

Viherlannoitusnurmet perustetaan joko kasvukau-
den alussa tai edellisenä vuonna suojaviljaan. Kasvus-
to perustetaan seoskasvustoina, jossa siemenseoksen 
painosta vähintään 20 prosenttia on oltava typensito-
jakasveja.

Ravinnehävikit saadaan mahdollisimman pieniksi, 
kun viherlannoitusnurmen kasvusto lopetetaan oi-
kea-aikaisesti. Viherlannoitusnurmen saa lopettaa 
syksyllä ennen syysviljan kylvöä. Syysviljat tai syysöl-
jykasvit ovat tehokkaita typenkerääjiä viherlannoitus-
nurmen lopetuksen jälkeen.  

Jos lohkolle ei kylvetä syyskylvöistä viljelykasvia nur-
men lopetuksen jälkeen, tulee kyntö tehdä mahdolli-
simman myöhään syksyllä, jotta syyssateet eivät huuh-
tele ravinteita pois pellosta. Jos seuraava viljelykasvi 
kylvetään vasta keväällä, saa kasvuston päättää aikai-
sintaan syyskuun alussa ja muokata aikaisintaan loka-
kuun alussa. 

Saneerauskasvit 

Öljyretikkalajikkeista 
Contra ja Farmer  
tehoavat sokerijuurik-
kaan äkämäankeroisiin.

Saneerauskasveilla on maata puhdistava vaikutus. Niiden avulla voidaan  
vähentää maaperälevintäisten tuholaisten ja tautien esiintymistä.

Saneerauskasvien tuki on kohdennettu tiloille, joilla 
on viljelykierrossa perunaa, sokerijuurikasta tai/ja avo-
maan vihanneksia.  

Saneerauskasveina voidaan käyttää öljyretikkaa, val-
kosinappia, samettikukkaa tai näiden seoksia. Sama 
lohko voi olla saneerauskasvilla tai viherlannoitusnur-
mena kylvettynä enintään kolme vuotta. Saneeraus-
kasvi kylvetään keväällä ja muokataan maahan kahden 
kuukauden kuluttua kylvöstä.

Sokerijuurikkaalla saneerauskasveina toimivat vain 
tietyt öljyretikka- ja sinappilajikkeet. Nämä lajikkeet 
eivät toimi ankeroisten isäntäkasveina. Ne kuitenkin 
houkuttelevat ankeroisten toukat maaperässä olevista 
kystoista ulos, mutta tuholainen ei pysty lisääntymään 
saneerauskasvissa.  

Korvaus: 300 €/ha/v

Kerääjäkasvit on kylvettävä viimeistään 15.8. mennes-
sä. Kerääjäkasveilla ei saa perustaa seuraavan vuoden 
nurmea. Kasvustoa on kylvettävä koko kasvulohkolle. 
Viljoilla aluskasvi on helpoin kylvää kylvön yhteydes-
sä piensiemensäiliön avulla. Tällöin voidaan käyttää 
pienintä suositeltavaa siemenmäärää, sillä kosteuden 
osalta olosuhteet itämiselle ovat suotuisat. 

Jos kylvö tehdään viljelykasvin kylvön jälkeen haja-
kylvönä, voi itävyys jäädä heikoksi. Tällöin kannattaa 
siemenmäärä nostaa suositusten ylärajalle. Itämisen 
varmistamiseksi on tärkeää, että siemen saadaan mul-
lattua kevyesti.  Luomutiloilla kylvö onnistuu myös rik-
kakasviharauksen yhteydessä. 

Kerääjä- ja aluskasvit eivät vaadi erityistä hoitoa. Re-
tikasta ja sinapista saattaa tulla rikkakasveja, jos ne eh-
tivät muodostaa itämiskykyistä siementä. 

Kerääjä- ja aluskasvikasvustot on suositeltavaa pitää 
seuraavaan kevääseen asti, jolloin saavutetaan suurim-
mat vesiensuojelulliset hyödyt. Kasvuston saa syksyllä 
muokata tai kyntää aikaisintaan 1.10. 

JH

AL-T
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Monimuotoisuuspelto
Riistapelto lähinnä linnuille.
Auringonkukkaa, rypsiä ja kau-
raa kylvettynä kaistoina.

Kuivaheinä

Luonnonhoito-
peltonurmi 
metsän reunassa

Kevätvehnä, jolla aluskasvina
italianraiheinä.

Monimuotoisuuspelto
Maisemapelto tien vie-
reisellä lohkolla. Lohko 
rajoittuu myös tilakeskuk-
selle vievän tien varteen

Rypsi,
joka jätetään 
sängelle

Monimuotoisuuspelto
Niittypelto tilakeskuksen 
läheisyydessä. Lohko 
kärsii kuivuudesta ja on 
heikkotuottoinen.

Suojavyöhyke jokeen 
kallistavalla lohkolla. 
Aluetta voidaan käyttää 
laitumena tilan kahdelle 
hevoselle.

Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltoja koskeva ympäristösopimus on uusi luonnon monimuotoi-
suutta tukeva vaihtoehto. Sen avulla helpotetaan lintujen muuton aikaista ravinnonsaantia 
ja lievennetään lintujen massaesiintymien aiheuttamia satovahinkoja. Sopimusalan on oltava 
vähintään 5 ha. 

Tukea kohdennetaan lohkoille, jotka tunnetaan 
kurkien, hanhien tai joutsenten ruokailu-, leväh-
dys- ja muuttoalueina. Perustamalla lintuja houkut-
televia kasvustoja ja tarjoamalla ruokaa, ohjataan 
niiden esiintymistä pois viljelyksiltä. Lisäksi etusi-
jalla ovat alueet, joiden läheisyydessä on vesistö tai 
kosteikko. Jos sopimusalue rajoittuu muihin kuin 
korvauksensaajan hallinnassa oleviin peltoihin, on 
naapurilohkojen haltijalta saatava kirjallinen suos-
tumus. 

Sopimusalueen keskiosiin kylvetään ensimmäise-
nä vuonna niitettävä nurmi. Vuosittain kylvetään 
reuna-alueille kauraa ja nurmialueen ympärille lin-
nuille mieluista ohraa. Lintuja on ruokittava myös 
ennen sadon valmistumista.

Kasvustot on perustettava tavanomaisella riit-
tävällä siemenmäärällä ja lohko on lannoitettava,  

jotta sadonmuodostus on mahdollista. Jos lohko 
rajoittuu vesistöön, on vesistön puoleisella reunal-
la oltava kolme metriä leveä suojakaista. 

Sopimusala tulisi mitoittaa alueella tyypillisesti 
vierailevan lintupopulaation mukaan, jotta lintu-
pellosta on hyötyä. Lisäksi alueella olisi suositel-
tavaa olla vettä lähellä. Runsasvetinen pelto-oja-
kin riittää kurjille juomapaikaksi. Tällöin lintujen 
ei tarvitse poistua alueelta juomaveden vuoksi.   

KORVAUS

 600 €/ha/v 

Sopimuksen hakijalla ei tarvitse olla 
voimassa olevaa ympäristösitoumusta, 
mutta sopimusta koskeva lohko on 
oltava ympäristösitoumuskelpoinen.

Ympäristösopimushakemuksen liitteeksi vaaditaan suunnitelma, 
jossa tulee olla selvitys seuraavista asioista:

   Alueen poikkeavat luontoarvot ja lintujen esiintyminen

   Lintujen massaesiintymän laatu ja ajoittuminen

  Perustettavat kasvustot ja niihin kohdistuvat perustamis- ja 
     hoitotoimenpiteet

  Kasvuston soveltuvuus alueella massaesiintymänä esiintyvälle  
     lintulajille tai -lajeille

  Lintujen ruokintatarve, ruokinnan laatu ja ajoittuminen

  Tarvittaessa todistus satovahingoista

metsää

joki

Rypsi,
joka jätetään 
sängelle

AH
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LISÄTIETOJA

Sadon tuotanto on edelleen tärkein pellon 

käyttömuoto. Uudessa ympäristökorvausjär-

jestelmässä on viljelijälle tarjolla myös useita 

muita vaihtoehtoja. Niiden avulla voit vaikut-

taa peltojen kasvukuntoon, luonnon moni-

muotoisuuteen sekä vesiensuojeluun. 

Oppaassa kerrotaan siitä, miten ympäris-

tökorvauksen vaihtoehtoja kannattaa hyö-

dyntää. Lisäksi oppaassa käsitellään uuden 

viherryttämistuen asioita. Toivomme, että 

opas auttaa viljelijää valitsemaan parhaan 

vaihtoehdon peltojen käytölle sekä ympäris-

tön että talouden kannalta.

KK

ellon käytön vaihtoehtojaP

kuvaajat
Kannen kuva Vastavalo/Hannu Laatunen

 AH  Auli Hirvonen    JH  Janne Heikkinen   KH  

Kimmo Härjämäki   KK  Kari Koppelmäkki   AL-T  

Aino Launto-Tiuttu   HP  Helena Pakkanen    RA  

Riikka Asunmaa   VV/HT  Vastavalo/Harri Töhönen    

VV/V-PK    Veli-Pekka Katajamäki   VV/MP Vasta-

valo/Markku Pajulahti  

Piirros: Ville Heimala

Ulkoasu ja taitto: Studio Penna

Paino: Esaprint Oy, 2015

Julkaisija
Maaseutuverkosto
Toimitus
Hannele Partanen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
Teksti
Helena Pakkanen, Etelä-Suomen maa ja kotitalous-
naiset/ProAgria Etelä-Suomi

www.mavi.fi
www.mmm.fi
www.ymparisto.fi
www.ely-keskus.fi 

Kasvinviljelyn neuvonta
www.proagria.fi 

Maiseman- ja luonnonhoidon 
neuvonta
www.maajakotitalousnaiset.fi

Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä
Viljelijä voi tilata tilakohtaiseen ympäristöneu-
vontaan MAVI:n valtuuttaman NEUVO 2020 
-neuvojan.


