Maisemapiirteiden
rekisteröinti-ilmoitus
Lomake 442
Viranomaisen vastaanottomerkinnät

Ilmoita tällä lomakkeella maatalousmaalla sijaitsevat
maisemapiirteet, jotka haluat sisällyttää peruslohkon
pinta-alaan. Maisemapiirteen on sijaittava peruslohkon sisällä, peruslohkon pientareella tai toisiinsa
rajoittuvien peruslohkojen välisellä alueella. Katso
tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttöohjeesta.

Lomake vastaanotettu,
pvm.

Dnro

Vastaanottaja

Toimita lomake viimeistään päätukihaun päättymiseen mennessä maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

1.Ilmoittajan tiedot
Tuenhakija

Tilatunnus

2. Maisemapiirteiden tiedot
Peruslohkon tunnus

*)

Maisemapiirteen
järjestysnumero

Suojeluperuste
*)
(L/P)

Maisemapiirteen
pinta-ala
(≤ 0,2 ha)

Maisemapiirre on tukikelpoisen lohkon sisällä
tai välittömässä läheisyydessä Kyllä / Ei

L = Luonnonmuistomerkki; puu, puuryhmä, siirtolohkare tai vastaava luonnonmuodostuma, joka on määrätty rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi luonnonsuojelulain (1096/1996) 23 §:n tai Ahvenanmaalla maakuntalain (ÅFS 82/1998) 6
§:ssä perusteella
P = avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät, joka on suojeltu luontotyyppi luonnonsuojelulain (1096/1996) 29 §:n 1 momentin 9 kohdan tai Ahvenanmaalla luonnonsuojelusta annetun maakunta-asetuksen (ÅFS
113/1998) 5 §:n 8 kohdan perusteella

3. Hallinta

Peruslohko on ilmoitusvuonna tuenhakijan hallinnassa. Peruslohko ja siihen liittyvä maisemapiirre/
maisemapiirteet ovat saman maanomistajan omistuksessa.

4. Liitteet
Kartta (pakollinen)
Suojelupäätös (pakollinen)
Muu liite

kpl
kpl
kpl

5. Allekirjoitus
Vakuutan tällä ilmoituksella olevat tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika
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Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai maatilan
kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset. Katso lomakkeen täyttöohjeen
kohta 5.

Täydentävien ehtojen mukaisten maisemapiirteiden ilmoittaminen
Säilytettävät maisemapiirteet
Viljelijätukien ehtona on täydentävien ehtojen noudattaminen. Täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja
ympäristön vaatimuksiin kuuluu velvollisuus säilyttää
maisemapiirteitä. Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 liitteen II vaatimuksiin
sisältyy maisemapiirteiden säilyttäminen. Kansallisesti
maisemapiirteiden säilyttämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksessa täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista 4/2015 (muutoksineen).
Tuenhakijan on säilytettävä maatalousmaalla olevan
peruslohkon sisällä tai peruslohkon pientareella tai toisiinsa rajoittuvien peruslohkojen välisellä alueella olevat
maisemapiirteet. Maisemapiirteiden säilyttämistä valvotaan täydentävien ehtojen valvonnassa.
Täydentävien ehtojen mukaan säilytettäviä maisemapiirteitä ovat mm. puu, puuryhmä, siirtolohkare tai vastaava
luonnonmuodostuma (≤ 0,2 ha), joka on määrätty rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi luonnonsuojelulain
(1096/1996) 23 §:n tai Ahvenanmaalla maakuntalain
(ÅFS 82/1998) 6 §:ssä perusteella. Maisemapiirteitä ovat
myös avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset
puut ja puuryhmät, joka on suojeltu luontotyyppi (≤ 0,2
ha) luonnonsuojelulain (1096/1996) 29 §:n 1 momentin
9 kohdan tai Ahvenanmaalla luonnonsuojelusta annetun
maakunta-asetuksen (ÅFS 113/1998) 5 §:n 8 kohdan
perusteella.
Luonnonmuistomerkkien suojelupäätöksiä tekevät kuntien ympäristöviranomaiset. Luonnonsuojelulain mukaisten yksittäispuiden sekä puuryhmien suojelu on elinkeino-, liikenne ja ympäristö keskusten (ELY-keskusten)
vastuulla. Ahvenanmaalla luonnonmuistomerkkien ja
luontotyyppien suojelusta vastaa maakuntahallitus.
Maisemapiirteen ilmoittaminen tukikelpoiseen alaan
Voit ilmoittaa maisemapiirteen mukaan tukikelpoiseen
alaan lomakkeella 442. Maisemapiirteet voidaan hyväksyä tukikelpoiseen alaan kaikissa pinta-alaan perustuvissa viljelijätuissa (esim. perustuki ja ympäristökorvaus).
Tukikelpoisiksi voidaan katsoa enintään 0,2 ha kokoiset
maisemapiirteet. Tukikelpoiseksi ei voi saada yli 0,2
hehtaarin kokoisia suojelukohteita, eikä esim. vuokrasopimuksen ulkopuolelle jääviä alueita.
Maisemapiirteet voidaan hyväksyä peruslohkon kokonaisalaan, mikäli ne sijaitsevat peltolohkon sisällä, peltolohkon pientareella tai toisiinsa rajoittuvien peltolohkojen välisellä alueella. Maisemapiirteen ala tulee osaksi
peruslohkon tukikelpoista alaa vasta ilmoituksen jättämistä seuraavana vuonna. Maisemapiirteen pinta-ala
liitetään siihen kasvulohkoon, joka on kohteen välittömässä läheisyydessä. Lohkokohtaisissa muistiinpanoissa
viljelijä tekee maisemapiirteestä oman lannoituslohkon,
jolle ei saa levittää lannoitteita.
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Lomakkeen täyttöohje
Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä
tavalla ja allekirjoita. Toimita lomake liitteineen maatilan
sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään päätukihaun loppuun mennessä.
1. Ilmoittajan tiedot.
Ilmoita viljelijätukien hakijan nimi ja tilatunnus. Ilmoituksen tekevän tuenhakijan on oltava sama kuin pääkihaun tuenhakija.
2. Maisemapiirteiden tiedot
Ilmoita sen peruslohkon numero, johon maisemapiirre
liittyy. Maisemapiirteen alan ja peruslohkon tulee kuulua
samalle omistajalle ja peruslohkon tulee olla ilmoituksen
tekevän viljelijätukien tuenhakijan hallinnassa. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä peruslohkoja, jotka tuenhakija
ilmoittaa päätukihaussa.
Ilmoita onko kyseessä luonnonsuojelulain (1096/1996)
23 §:n mukainen rauhoitettu luonnonmuistomerkki (L)
vai 29 § mukaan suojeltu yksittäispuu tai pensasryhmä
(P). Ilmoita jokaiselle maisemapiirteelle pinta-ala ja tieto
maisemapiirteen sijainnista peruslohkoon nähden. Numeroi maisemapiirteet juoksevasti, jos samalla peruslohkolla on useita maisemapiirteitä.
Merkitse "kyllä" tai "ei", sen mukaisesti onko maisemapiirre tukikelpoisen lohkon sisällä tai välittömässä läheisyydessä ts. maisemapiirteet sijaitsevat peltolohkon
sisällä, peltolohkon pientareella tai toisiinsa rajoittuvien
peltolohkojen välisellä alueella.
Älä merkitse maisemapiirteitä tai niiden aiheuttamaa
peruslohkon pinta-alan kasvua ilmoitusvuonna viljelijätukien päätukihaussa.
3. Hallinta
Rastita peruslohkon ja siihen liittyvän maisemapiirteen
omistajuuteen ja hallintaan liittyvän vaatimuksen täyttyminen.
4. Liitteet
Rastita ilmoituksen mukana antamasi liitteet. Toimita
ilmoituksen liitteenä aina karttaliite ja kohteen suojelupäätös.
Merkitse maisemapiirteen sijainti peruslohkokartalle
selvästi punaisella kapeakärkisellä kynällä. Tee karttamerkinnät Viljelijätukien hakuoppaan luvun 6 periaatteiden mukaisesti. Merkitse rasti maisemapiirteen kohdalle
ja sen yläpuolelle kirjaimet MP sekä maisemapiirteen
juokseva numero. Merkitse rastilla ja MP merkinnällä
peruslohkon sisällä oleva saareke, joka kokonaisuudessaan on maisemapiirrettä ja joka jo sisältyy lohkon pintaalaan. Tee samoin peruslohkosta aiemmin pois rajatun
saarekkeen osalta, jos saareke on kokonaisuudessaan
maisemapiirrettä. Piirrä uusi rajaviiva, jos peruslohkosta

aiemmin pois rajattu saareke on maisemapiirrettä vain
osittain tai jos peruslohkoon rajoittuva maisemapiirre
muuttaa peruslohkon rajaa. Piirrä rajaviiva vain siltä osin
kuin haluat karttaa muuttaa. Kartasta tulee käydä ilmi
tilatunnus sekä sen peruslohkon numero, johon maisemapiirre liittyy.
5. Allekirjoitus
Hakemus on allekirjoitettava. Allekirjoitus vaaditaan tilan
maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetulta henkilöltä tai kaikilta tilan omistajilta tai koko tilan vuokraajilta.
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Yhtymissä, kuolinpesissä ja muissa yhtiömuodoissa allekirjoitus vaaditaan tilan maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetulta henkilöltä tai kaikilta tilan osakkailta tai
koko tilan vuokraajilta. Allekirjoitus voidaan korvata
valtakirjalla tai yhtiömuodoissa tavanomaisella nimenkirjoitusoikeudella. Allekirjoituksen lisäksi vaaditaan nimenselvennys.

