
SUOJAVYÖHYKKEET YMPÄRISTÖKORVAUKSESSA JA LUONNONHAITTAKORVAUKSESSA 

Maa- ja metsätalousministeriön 10.4.2015 julkaiseman tiedotteen mukaan luonnonhaittakorvauksen ehtoihin 

on tarkoitus tehdä muutos vuodelle 2016. Muutos liittyy suojavyöhykkeinä ilmoitettuihin aloihin. 

Suojavyöhykkeet lasketaan yhteen kesannon ja luonnonhoitopeltonurmen kanssa siten, että niiden 

yhteenlaskettu osuus maatilan korvauskelpoisesta peltoalasta voi olla v. 2016 enintään 25 %. Silloin kun tämä 

osuus jää enintään 25 %:iin, luonnonhaittakorvauksen maksua ei rajoiteta.  

Suojavyöhykkeet ympäristökorvauksessa 

Vuonna 2015 suojavyöhykealoista maksetaan ympäristökorvausta 500 e/ha kohdentamisalueilla ja 450 e/ha 

muilla alueilla. Ympäristökorvauksessa ei ole tilakohtaisia rajoituksia suojavyöhykealojen määrän 

ilmoittamiseen. Jos tilalla on jonakin vuonna yli 75 % nurmea, kesantoa ja/tai palkokasveja ja jäljelle jäävä 

peltoala alle 30 ha, tila vapautuu ekologisesta alasta, tilalle ei tällöin voida maksaa korvausta 

ympäristönhoitonurmista ollenkaan.  

Jos tuenhakija on valinnut sitoumukselle tänä vuonna ympäristönhoitonurmet – toimenpiteen ja ilmoittanut 

kasviksi suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015), hän voi luopua ympäristönhoitonurmi toimenpiteestä  

myöhemmin esimerkiksi tilanteessa, jossa kesken sitoumuskauden tapahtuu sukupolvenvaihdos tai muu 

hallinnansiirto.  Ympäristökorvauksen toimenpiteitä on mahdollista vaihtaa Neuvo2020 kautta silloin, kun 

ympäristösitoumuksen ympäristöhyödyt vahvistuvat ja neuvoja puoltaa vaihtoa.  Koska ympäristönhoitonurmi 

-toimenpiteen suojavyöhyke on  ympäristöllisesti erittäin vaikuttava toimenpide, ei perusteita sen 

vaihtamiselle toiseksi välttämättä löydy.   

Suojavyöhykkeet luonnonhaittakorvauksessa 

Vuonna 2015 suojavyöhykealoille maksetaan normaalisti luonnonhaittakorvaus viljelykasvin mukaan eli 

tukialueilla AB kasvitilalle 217 e/ha ja kotieläintilalle 277 e/ha. Tukialueella C suojavyöhykkeelle maksetaan 

luonnonhaittakorvausta kasvitilalle 242 e/ha ja kotieläintilalle 302 e/ha.  

Vuonna 2016 suojavyöhykealoille maksettaisiin luonnonhaittakorvausta kesantorajoitteen mukaisesti. Tällöin 

suojavyöhykealaa, kesantoa ja luonnonhoitopeltonurmea voisi tilakohtaisesti olla enintään 25 %, jotta 

luonnonhaittakorvausta maksettaisiin kaikille korvaukseen oikeuttaville lohkoille.  Vanhan ohjelmakauden 

voimassa olevia erityistukisopimuksia suojavyöhykenurmista ei laskettaisi kesantorajoitteeseen mukaan. Mitä 

enemmän kesantorajoitteeseen kuuluvia kasveja ilmoitetaan, sitä pienemmälle näiden kasvien alalle korvausta 

voidaan maksaa.  

Esimerkki kesantorajoitteesta. 100 hehtaarin tilalla on suojavyöhykealaa 60 hehtaaria ja 40 hehtaaria kauraa. 

Vuonna 2015 tilalle maksetaan koko alalle luonnonhaittakorvausta, koska suojavyöhykeala ei rajoita 

korvauksen maksua. Vuonna 2016 kesantorajoitteen kasveja olisi enemmän kuin 25 hehtaaria (raja 25 %). 

Korvausta maksettaisiin 13,33 suojavyöhykehehtaarille (= 40 ha/3). Yhteensä tilalle maksettaisiin 

luonnonhaittakorvausta 53,33 hehtaarille (=13,33 ha + 40 ha).  

Luonnonhaittakorvauksen yllä mainitut tukitasot perustuvat komission hyväksymään maaseutuohjelmaan ja 

tänä vuonna annettuun valtioneuvoston asetukseen luonnonhaittakorvauksesta (236/2015).  

Tukihaun tietoja ehtii vielä muuttaa 

Jos hakija haluaa muuttaa jo jätetyn tukihakemuksen suojavyöhyketietoja, muutoksen voi tehdä viimeiseen 

tukihakupäivään 12.5.2015 saakka. Lisäksi ilmoitettuja aloja ja kasveja voi muuttaa kylvöalailmoituksella aina 

15.6.2015 asti. 

 


