
Viljelijä elää luonnon kanssa jatkuvassa vuorovai-
kutuksessa. Voit vähentää lintuparvien aiheuttamia 
vahinkoja pelloillasi houkuttelemalla lintuja tietylle 
alueelle ruokailemaan. Kasvusto, ruokinta ja lähei-
nen vesistö ohjaavat linnut pois muilta pelloilta.

Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen hoitosopimus 
helpottaa peltoviljelyn ja lintujen yhteispeliä alu-
eilla, joilla suuret lintuparvet säännöllisesti ruo-
kailevat tai levähtävät muuttomatkoillaan. Samalla 
edistät luonnon monimuotoisuutta. 

Sopimukseen hyväksyttävät alueet
Voit tehdä sopimuksen kohteesta
• jossa on merkittäviä kurkien, hanhien tai joutsen-

ten massaesiintymiä
• jossa on todettu näiden lintujen aiheuttamia sato-

vahinkoja 
• jonka läheisyydessä on muita näille linnuille tär-

keitä elinympäristöjä, kuten juomapaikka, vesistö 
tai kosteikko.
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– saat korvausta kurki-, hanhi-  
tai joutsenpellon hoidosta

Sopimusala voi koostua yhdestä tai useammasta 
peruslohkosta, jotka muodostavat kokonaisuuden. 
Mitoita kokonaisala riittävän suureksi suhteessa 
lintujen määrään. Sopimuksen vähimmäisala on 
viisi hehtaaria.

Esitä hoitosuunnitelmassa mm.:
• todisteet lintujen aiheuttamasta satovahingosta 

tai siitä, että alue on saanut aiemmin vastaavaa 
ympäristöministeriön tukea tai perusteet lintujen 
kerääntymisestä alueelle muulla tavoin

• kuvaus alueen lintulajeille soveltuvasta, siemen-
satoa tuottavan kasvuston viljelystä sekä lintujen 
ruokinnasta. 

Sopimusalueen perustaminen
• Perusta sopimusalueen keskiosiin tai muuhun 

lintujen laskeutumista edesauttavaan kohtaan 
nurmialue tai nurmikaistoja, sen ympärille ohra-
kasvusto ja uloimmaksi kaurakasvusto, joka on 
vähemmän lintujen suosiossa. 

• Lannoita ja hoida kasvustoa siten, että sillä on 
edellytykset sadon tuottamiseen. 

• Jos peruslohko rajoittuu vesistöön, jätä lohkon 
vesistön puoleiselle reunalle keskimäärin vähin-
tään kolme metriä leveä suojakaista. Suojakaistan 
on oltava monivuotisen nurmi-, heinä- tai niitty-
kasvillisuuden peittämä.

• Noudata lannoituksessa ympäristösitoumuksen 
lannoitteiden käytön vähimmäisvaatimusten lan-
noiterajoituksia. 

• Kiinnitä erityistä huomiota hukkakauran tai 
muiden vastaavien vaikeiden, lintujen mukana 
leviävien rikkakasvien torjuntaan.



Hae sopimusta
Hae sopimusta palauttamalla lomake 521 ja 
tarvittavat liitteet ELY-keskukseen päätuki-
haun yhteydessä. Lomakkeen saat osoit-
teesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Sopimusta voivat hakea aktiiviviljelijät. 

Ota yhteyttä
ELY-keskukset neuvovat ympäristösopimuk-
sien hakemisessa.
www.ely-keskus.fi

Neuvojilta saat apua omalle tilallesi sopi-
vien ympäristökorvauksen toimenpiteiden 
valitsemisessa. 
www.mavi.fi/neuvojarekisteri 

Lisätietoa verkossa
www.mavi.fi/ymparisto
Maaseutu.fi

Sopimusalueen hoito
• Korjaa tai niitä perustettu kasvusto syksyllä lintu-

jen ruokailun helpottamiseksi. 
• Niitä nurmikasvusto joka vuosi viimeistään 30.8. 

Ota huomioon niiton ajankohdassa ja toteutuk-
sessa luonnonvaraisten lajien elinolot niin, ettei 
lintujen pesintöjä ja nisäkkäiden poikasia vaaran-
neta. Niittojätteen saa korjata pois ja hyödyntää 
taloudellisesti. 

• Voit korjata nurmelta sadon tavanomaisena 
 sadonkorjuuaikana. 

• Pui ohrakasvusto ennen muuta kasvustoa ja 
 johda osa viljasta maahan.  

• Lohkon reunan, jolla kasvaa kauraa voit puida 
normaaliin puintiaikaan.

Merkitse tehdyt toimenpiteet lohkokohtaisiin 
muistiinpanoihin.


