
 

 

 

VUONNA 2013 
 

Maatalouden ympäristötuen erityistuen haku, rekisteröityneet 

yhdistykset voivat hakea seuraavia erityisympäristötukia: 

- Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen 

Lisäksi vain jos on aiemmin haettu ei-tuotannollista investointitukea; 

- Perinnebiotoopin hoito 

- Monivaikutteisen kosteikon hoito 
 

Muistilista tärkeistä asioista hakua suunniteltaessa 

 

Hakuaika erityistukisopimuksissa päättyy huhtikuun loppuun mennessä, vaikka sopimus alkaakin 

vasta 1.10. 

 

Toimintajärjestys: 

1) Aloita suunnittelu ajoissa, viimeistään kevään hakemusta edeltävänä kesänä. 

2) Tee suunnitelma karttoineen (itse tai suunnittelija), vuokrasopimus ja muut liitteet 

3) Hakuvaihe huhtikuussa: hakemuslomake ja suunnitelma liitteineen ELY-keskukseen huhtikuun 

viimeiseen arkipäivään mennessä * 

4) Päätös tulee ELY-keskuksesta viimeistään seuraavana keväänä, todennäköisesti jo talven aikana. 

5) Työ alkaa suunnitelman mukaisesti. 

 

* Hakemuslomake liitteineen toimitetaan kahtena kappaleena ELY-keskukseen 

- lomake on tulostettavissa netistä www.mavi.fi -> Maaseudun rahoitus -> Ympäristötuet 

yhdistyksille tai haettavissa kunnasta tai ELY-keskuksesta.  

- lomakkeen numerot: 252B luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen tai 253B 

perinnebiotoopit  tai 262B kosteikot 

- lomakkeen yhteydessä on sopimusehdot, joihin kannattaa tutustua huolellisesti 

 

* Hakemuslomakkeen liitteitä (mukaan kahtena kappaleena): 

- suunnitelmaselostus kustannusarvioineen 

- kartat joihin haettava lohko on merkitty (sijaintikartta esim. peruskartta 1:16 000, 



 

 

suunnitelmakartta esim. ilmakuvakartta 1:5000) 

- vuokrasopimus koko sopimusajalle. Esimerkiksi 1.10.2013 – 30.9.2018 

- jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa erityistukisopimuksen hakemisesta on päätetty 

- selvitys yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudesta 

- laiduntamissopimus (jos käytetään lainaeläimiä) 

Suunnitelman kustannusarvioineen ja karttaliitteineen voi tehdä itse tai palvelun ostaa 

suunnittelijalta. Suunnittelukustannukset voi liittää tuen hyväksyttäviin kustannuksiin. 

 

Tukitaso: 

- perinnebiotooppien hoidon, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen ja 

monivaikutteisen kosteikon hoidon erityistuki enintään 450 € /ha /vuosi perustuen 

suunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin ja kustannusarvioon 

Hyväksyttävät enimmäiskustannukset sopimuksissa löytyvät asetusten liitteistä VNa 46/2010 ja 

VNa 137/2011,  VNa luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-

2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.  

 

 

Sopimuskaudella muistetaan: 
 

- Hoitotyöt tehdään suunnitelman mukaan. Jos suunnitelmasta aiotaan poiketa, otetaan sitä 

ennen yhteys ELY-keskukseen. 

- Hoitotöistä pidetään hoito- ja työpäiväkirjaa, mihin merkitään työtunnit. 

- Tuen maksatusta haetaan vuosittain ELY-keskuksesta huhtikuun loppuun mennessä 

(vapaamuotoinen kirjallinen hakemus, jossa mainittu sopimusalan tunnus ja pinta-ala). Asia 

kannattaa merkitä vaikkapa yhdistyksen toimintakalenteriin. Jos maksatusta ei haeta 

vuosittain, sopimus purkautuu ja kaikki jo maksetut erityistuet peritään pois. 

 

 

 


