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Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman hoito

• Perinnebiotooppi (oma aitaus, ei peltolaidunta mukana)

• Luonnonlaidun (vain laiduntaminen)

Luonnonlaitumella on muusta ympäristöstä erottuvia 

luonto- ja maisema-arvoja, joita voidaan edistää 
laidunnuksella.

Luonnonlaidun sijaitsee maatalousympäristöön kuuluvassa 
maisemakokonaisuudessa.

• Luontoarvoltaan monimuotoista tai maisemaltaan merkittävä 
pellon reunavyöhyke

• Pellon ja tien välinen reunavyöhyke

• Pellon ja vesistön välinen reunavyöhyke

• Peltoalueiden metsäsaareke

• Maatalousympäristön uhanalaisten lajien edistäminen

• Maatalousympäristön muinaismuistokohde

• Pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvä maaseudun 
kulttuuriperinnön hoito



Maatalousluonnon monimuotoisuuden
ja maiseman hoito

• Tavoite:

– säilyttää ja edistää alueen luonto- ja maisema-arvoja

– ylläpitää ja parantaa alueen monipuolista lajistoa

– säilyttää ja hoitaa pitkäaikaiseen maankäyttöön 
liittyvää maaseudun kulttuuriperintöä

– ylläpitää ja parantaa maisemallisia arvoja

– Lisätä perinnebiotoopeille tyypillisen kasvillisuuden ja 
hyönteisten määrää laiduntamalla / niittämällä



• Pihanurmikot, puutarha- tai puistokäytössä olevat alueet

• Laajat yhtenäiset avokalliot (P-K:ssa ei ole ongelma)

• Latojen säilyttäminen, ylläpitäminen tai kunnostaminen

• Ensisijaisesti puuntuotantoa varten hoidettavat kohteet (avohakkuut, 

taimikot)

• Lajistoltaan ja ikärakenteeltaan yksipuoleiset metsät

• Metsät, joiden kenttäkerros koostuu valtaosin varvuista (mustikka, 

puolukka, kanerva)

• Havupuumetsät, joilla ei ole selvää merkkiä laidunhistoriasta

Sopimukseen ei kelpaa:



Perinnebiotooppien hoitoon liittyvää

• perinnebiotooppi laidunnetaan omana aitauksenaan erillään 
peltolaitumista eikä sinne tuoda lisärehua 

• Perinnebiotoopin voi myös niittää ja niittoheinä korjataan pois lohkolta

• laidunnus ei saa kuluttaa maapohjaa mullokselle (eroosio)

• perinnebiotooppia ei lannoiteta, ei kylvetä, ei muokata,ei torjunta-
aineita

• perinnebiotooppia ei ojiteta tai metsitetä (myynti- ja polttopuuta voi 
ottaa suunnitelman mukaan, kunhan vanhoja puita ja lahopuita myös 
jätetään)

• sopimus edellyttää 

– hoitotoimenpiteiden tekemistä: esim. raivaukset suunnitelman 
mukaisesti, laidunnus tai niitto vuosittain

– hoitopäiväkirjan tekemistä lohkoittain: mitä tehty, milloin tehty, 
ja työn kesto, toimenpiteiden vaikutus ympäristöön



Perinnebiotooppi - metsälaitumella on:

• eri-ikäisiä lehti- tai havupuita 

• laho- ja kolopuita enemmän 
kuin talousmetsässä yleensä

• valoisia aukkokohtia, joissa 
kasvaa niittykasveja tai
ruohoja ja heiniä on 
enemmän kuin vastaavalla 
metsätyypillä yleens’

Metsälaidun voi olla myös:

• Laidunkäytöstä poistunut 
metsä, jolla on ollut pitkä 
laidunhistoria ja jonka voi 
kunnostaa metsälaitumeksi

• Kaskikoivikko



Ei-tuotannollinen investointikorvaus 1-2 vuotta 
perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten 
alkuraivaukseen ja aitaamiseen 

Ympäristösopimus 5 vuotta
hoitamiseen

• Mitkä ovat kohteen 

nykyiset arvot

• Kuinka aluetta on 

ennen hoidettu      

• Mistä laiduneläimet

• Hoidon jatkuvuus

Pohdi perinnebiotoopin hoidossa



Perinnebiotooppien hoito

• tukitaso 450 €/ha/vuosi

• valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaat 
kohteet 600 €/ha/vuosi 

• 5-vuoden sopimus

• lohkon koko vähintään 0,05 ha
(0,30 ha/sopimus), ylärajaa ei ole



Luonnonlaitumet

• Pellon ulkopuolinen laidun, jota käytetään karjan 
rehuntuotantoon, mutta ei voida nykytilassa luokitella 
perinnebiotoopiksi

• Voivat olla pysyviä nurmia (ent. pysyvä laidun) tai 
metsäisiä luonnonlaitumia

• Hoidetaan laiduntamalla

• Muusta ympäristöstä erottuvia luonto- tai maisema-arvoja, 
joita voidaan edistää laidunnuksella

• Sijaitsevat maatalousympäristöön kuuluvassa 
maisemakokonaisuudessa

• Laiduntamalla hoidettavat reunavyöhykkeet ja 
metsäsaarekkeet



• Monimuotoiset reunavyöhykkeet

– Pellon ja tien välillä (max 40 m, laidunnettaessa voi olla leveämpi)

– Pellon ja talousmetsän välillä (max 20 m, laidunnettaessa voi olla 
leveämpi)

– Pellon ja vesistön välissä (max 40 m, laidunnettaessa voi olla 
leveämpi)

• Reunavyöhykkeet ovat luonnonlaitumia, kun niitä hoidetaan 
laiduntamalla

– Voidaan laiduntaa peltolaitumen kanssa samassa, mutta kohde ei 
saa kulua mullokselle tai rehevöityä. Suunnitteluvaiheessa mietitään 
aina, onko laidunnus mahdollista omana aitauksenaan erillään 
peltolaitumesta.

Reunavyöhykkeet



• Kiviaidat

• Kivisaarekkeet

• Pisto-/riukuaidat

• Portit, veräjät

• Puukujanteet

• EI ladot

Pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvä maaseudun 
kulttuuriperinnön hoito



Hoitotoimenpiteet

• Raivaamalla
• Raivaustähteet kerätään pois (pieniä risuja voi jättää maahan 

maatumaan); kasvillisuuden pitää päästä kasvamaan ja karjan 
liikkumaan laitumella

• Niittämällä  ja niittoheinä korjaamalla pois
• Laiduntamalla vuosittain
• Rakentamalla tai kunnostamalla aitoja
• Lohkokohtaiset muistiinpanot / Hoitopäiväkirja

(vuosittaiset toimenpiteet lohkolla, mitä tehty, milloin 
tehty, kuinka kauan tehty ja toimenpiteiden vaikutus 
ympäristöön)



Suunnitelma

• hakemuksen liitteenä suunnitelma, jossa määritellään 
hoitotoimenpiteet

– Arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön ja 
maisemaan

– Hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet

– Hoitotoimenpiteet lohkoittain: esim. raivaus, niitto, 
laidunnus

– Aikataulu hoitotoimenpiteille

– Sijaintikartta (esim. peruskartta), Lohkokartta 



Ympäristösopimuksessa sitoutuu 
noudattamaan...

- suunnitelmaa

- sopimusehtoja; hakemuslomakkeen liitteenä 

- täydentäviä ehtoja (www.mavi.fi -> viljelijätuet -> 
täydentävät ehdot)

- tekemään vuosittain hoitopäiväkirjaa tai 
lohkokirjanpitoa lohkolla tapahtuvista hoitotoimenpiteistä 

- ilmoittamaan suunnitelmaan tulleista muutoksista 
ELY-keskukseen

- hakemaan maksatusta vuosittain



Lisätietoja

• Maaseutuvirasto, www.mavi.fi

– oppaat ja lomakkeet

• Pohjois-Karjalan ELY-keskus

– tekee päätökset kohteista, valvova viranomainen

• Suunnittelu- ja neuvontapalveluita: 

– ProAgria Pohjois-Karjala/Maa- ja kotitalousnaiset

– Neuvo 2020 – palvelut: Ympäristö - maisema- ja 
lumokartoitus



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

NEUVO 2020
Neuvo 2020 -palvelut ovat käytettävissä koko ohjelmakauden 

ajan vuosina 2015-2020

Ympäristö: Maisema- ja luontokohteiden kartoitus

Tilallasi voi olla useita arvokkaita maisema- ja luontokohteita. 

Yhdessä maisema-asiantuntijan kanssa löydät ympäristö-

sopimukseen sopivat kohteet.

Kysy lisää:  Päivi Jokinen

ProAgria Pohjois-Karjala/ maa- ja kotitalousnaiset
paivi.jokinen@proagria.fi
puh. 040 301 2409


