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Hoidettua
maalaismaisemaa on
ilo katsella
Maaseudun maisemat ovat säilyttämisen arvoisia.
Maisemat ovat paitsi ilo silmälle, myös koti useille
lintu-, kasvi- ja eläinlajeille. Hyvin hoidettu maisema
tuottaa viihtyisyyttä kaikille
alueen asukkaille.
Voit saada maiseman monimuotoisuutta ylläpitävistä toimista korvausta, kun sitoudut ympäristösopimukseen.

Sopimukseen hyväksyttävät alueet
Voit tehdä hoitosopimuksen
• perinnebiotoopista
• luonnonlaitumista
• peltojen reuna-alueista, jotka ovat luontoarvoiltaan monimuotoisia tai maisemaltaan merkittäviä
• pellon ja tien tai pellon ja vesistön välisistä reuna-alueista tai peltoalueiden metsäsaarekkeista.
Perinnebiotooppi on keto, niitty, rantaniitty, lehdesniitty, hakamaa, metsälaidun tai nummi, jossa on
nähtävissä selviä merkkejä aiemmasta laidunnuksesta tai alueen käytöstä karjan rehuntuotantoon.

Luonnonlaidun on pellon ulkopuolella sijaitseva
laidun, jota käytetään karjan rehuntuottoon ja jota
ei voi luokitella perinnebiotoopiksi tai kunnostettavaksi perinnebiotoopiksi.
Reunavyöhyke sijaitsee pellon ja metsän, pellon ja
tien tai pellon ja vesistön välissä.
Hoitosopimusta et voi hakea
• viljellyistä pihanurmikoista
• puutarhoista
• puistoista
• laajoista yhtenäisistä avokallioista
• kohteista, joiden lajistoa tai maisemaa ei voi tuloksellisesti edistää hoitotoimenpiteillä
• ensisijaisesti metsätalouskäytössä olevista
kohteista.

Kohteen hoito

Hae sopimusta

Laadi kohteen hoidosta hoitosuunnitelma, jonka
toimitat hakemuksen liitteenä. Voit hoitaa maisemaa esimerkiksi raivaamalla, niittämällä ja laiduntamalla karjaa. Korjaa niitetty kasvillisuus pois,
ellei hoitosuunnitelma edellytä muuta. Voit poistaa
alueelta vieraslajeja ja lehdestää lehtipuita. Voit
myös esimerkiksi kulottaa aluetta.
Erota laidunnettava alue aidalla muista laidunnurmista. Laidunnus ei saa aiheuttaa alueen kasvillisuuden rehevöitymistä tai maaperän eroosiota.
Maisemanhoidon lisäksi voit kunnostaa alueella
olevia rakennelmia, esimerkiksi perinteisiä kiviaitoja tai portteja. Latojen säilyttämistä, ylläpitämistä
tai kunnostamista ei kuitenkaan voi sisällyttää hoitosuunnitelmaan. Käytä mahdollisuuksien mukaan
alkuperäisiä materiaaleja ja työtapoja, kun kunnostat rakennelmia.
Jos alueella on uhanalaisia tai suojeltuja lajeja,
ota huomioon, että hoitotoimenpiteet soveltuvat
alueelle. Samoin, jos sopimusalueesi on Natura
2000 -alueella.

Hae sopimusta palauttamalla lomake 253 ja
tarvittavat liitteet ELY-keskukseen päätukihaun yhteydessä. Lomakkeen saat osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.
Voit hakea perinnebiotoopin tai luonnonlaitumen alkuraivaukseen ja aitaamiseen
ei-tuotannollisten investointien korvausta.
Sitä haetaan vuosittain 15.6. mennessä
ELY-keskuksesta.
Maatalousluonnon monimuotoisuuden
ja maiseman hoitosopimusta voivat hakea
aktiiviviljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset.

Ota yhteyttä
ELY-keskukset neuvovat ympäristösopimuksien hakemisessa.
www.ely-keskus.fi
Neuvojilta saat apua omalle tilallesi sopivien ympäristökorvauksen toimenpiteiden
valitsemisessa.
www.mavi.fi/neuvojarekisteri

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

