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Ympäristösopimukset
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 Käsitellään ELY-keskuksissa.

 Haku paperilomakkeella liitteineen yleensä 15.6. 
mennessä mikäli haku on auki.

 Eivät edellytä ympäristösitoumusta.

 Kiinteät tukitasot.

 5-vuotiset sopimukset.

 Tuensaaja voi olla aktiiviviljelijä, ry tai vesioikeudellinen 
yhteisö.

 Kosteikkojen hoito 450 €/ha 



Ei-tuotannolliset investoinnit, kosteikon perustaminen
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 Kosteikon pinta-ala, tulva-alueet mukaan lukien, on oltava 
vähintään 0,5 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. 

- Poikkeustapauksessa voi olla myös pienempi jos esim. ELY 
arvioi edistävän tehokkaasti maatalouden vesiensuojelua tai 
monimuotoisuutta.

 Perustettava paikoille, joissa kosteikon tai tulva-alueen 
yläpuolisella valuma-alueella on peltoa yli 10 prosenttia.

 Enimmäistukitaso tukikelpoiselle alalle ollut 11 669 €/ha. 

 Jos kosteikon koko ollut 0,3-0,5 hehtaaria tukea myönnetty 
enintään 3 225 €/kohde.

 Haku paperilomakkeella liitteineen yleensä 15.6. mennessä 
ELY-keskukseen mikäli haku on auki.



Alueellinen maaseutuohjelma, Leader
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 Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet 
tähtäävät maaseudun asumisviihtyvyyden, 
vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen.

 Tukea voidaan myöntää sellaiseen hankkeeseen, jonka 
toteuttamisen katsotaan tehokkaimmin edistävän Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelman sekä alueellisen 
maaseutusuunnitelman tai paikallisen maaseudun 
kehittämisstrategian toteutumista.

 Tarkemmat hankerahoitusehdot ja aikataulut  Etpähä ry / 
Leader Häme http://www.etpaha.fi



Maatalouden ympäristökorvaus, suojavyöhykkeet
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 Tällä ohjelmakaudella suojavyöhykkeen ehdot ovat olleet seuraavat: 
suojavyöhykkeet voidaan perustaa lohkoille, jotka sijaitsevat Natura-
alueella, pohjavesialueella, vesistöjen tai valtaojien varsilla tai jotka 
rajautuvat ympäristösopimuksella hoidettavaan kosteikkoon.

 Suojavyöhykkeellä on oltava monivuotinen, lannoittamaton ja 
kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön nurmi.

 Kasvusto on niitettävä vuosittain kasvukauden aikana ja niitetty 
kasvimassa on korjattava pois suojavyöhykkeeltä ja sen voi käyttää 
hyödyksi.

 Suojavyöhykkeistä maksetaan sitoumuskaudella ympäristökorvausta 
500 €/ha vain sellaisesta ympäristösitoumuksen kohteena olevasta 
korvauskelpoisesta peltoalasta, joka on vuonna 2015 ollut 
suojavyöhykkeenä ja jonka viljelijä on tukihakemuksessaan ilmoittanut 
myöhempinä vuosina suojavyöhykkeenä.



Maaseutuohjelman rahoitustilanne
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 Vuonna 2015 alkanutta ohjelmakautta jatketaan parilla 
vuodella entisin ehdoin.

 Uusi ohjelmakausi alkaa tämän hetkisen tiedon 
perusteella vuonna 2023.

 Hallitus päätti tämän syksyn budjettiriihessä, että 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen kansallinen 
rahoitus turvataan jatkovuosien osalta. Tarkemmat 
yksityiskohdat mitä voi hakea on selvillä vasta ensi 
keväänä, kun hakuasetus julkaistaan.



Kiitos!
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Yhteystiedot

Minna Kolari
Ympäristösuunnittelija
Hämeen ELY-keskus
Birger Jaarlin katu 15
3101 HÄMEENLINNA
029 502 5062
minna.kolari@ely-keskus.fi


