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Ei-tuotannollisella
investoinnilla alkuun
maisemanhoidossa
Kosteikon perustaminen tai perinnebiotoopin raivaus voi olla
ensimmäinen askel kohti pitkäjänteistä maisemanhoitotyötä.
Jotta pääsisit alkuun, voit saada ei-tuotannollisten investointien
korvausta. Korvauksesta rahoitetaan kustannuksia, joita
kohteen perustamisesta aiheutuu.
Kosteikkoinvestoinnit
Ei-tuotannollisten investointien korvauksella voit
kunnostaa uomia luonnontilaisiksi sekä perustaa
hoidettavia kosteikkoja, pienten kosteikkojen ketjuja sekä kosteikkomaisia tulva-alueita ja -tasanteita.
Korvattavat kustannukset ovat
• investoinnin suunnittelu
• pintamaan ja kasvillisuuden poisto kosteikkoalueella
• poistetun maa-aineksen loppusijoittaminen
• patojen, pohjakynnysten, penkereiden ja muiden
välttämättömien rakenteiden rakentaminen
• kosteikon pohjan, luiskien ja reuna-alueiden
muotoilu
• kosteikon reuna-alueiden ja tulvatasanteiden
kylväminen sekä kasvillisuuden istuttaminen.

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen
Lähtökohtana on, että kohde on kunnostuskelpoinen, mutta vaatii kunnostustoimia ennen hoidon
aloittamista. Kunnostettavalla perinnebiotoopilla tai luonnonlaitumella on oltava monipuolisen
kasvillisuuden ja eläimistön elinympäristöjä,
pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvää maaseudun
kulttuuriperintöä tai maisemallisia arvoja. Kunnostuksen jälkeen aluetta on voitava laiduntaa. Korvausta ei myönnetä peltomaalla olevien kohteiden
kunnostamisesta.
Korvattavat kustannukset ovat mm.
• investoinnin suunnittelu
• puiden ja pensaiden raivaus
• raivausjätteen ja vieraslajikasvillisuuden
poistaminen
• aitaaminen
• karjatalouteen liittyvien rakennelmien ja rakenteiden kunnostaminen (ei kuitenkaan latojen
kunnostaminen)
• lohkokohtaisten muistiinpanojen tekeminen
• petoaidan rakentaminen (jos sinulla on lisäksi
maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus, ja jos sopimuksen toteuttaminen on muuten mahdotonta).

Korvauksen määrä

Hae korvausta

Toimenpide

Korvauksen
enimmäismäärä,
€/ha

Kosteikon perustaminen ja uoman
luonnontilan parantaminen*

11 669

Arvokkaiden perinnebiotooppien
alkuraivaus ja aitaaminen
- enintään 3 ha:n
kohteet

1 862

- yli 3 ha:n, mutta
enintään 10 ha:n
kohteet

1 108

- yli 10 ha:n kohteet

754

* Jos perustettava kosteikko tai uoma, jonka
luonnontilaa parannetaan, on kooltaan 0,3–0,5 ha,
korvausta maksetaan enintään 3 225 €/kohde.

Ei-tuotannollisten investointien korvausta
voivat hakea aktiiviviljelijät ja rekisteröidyt
yhdistykset. Lisäksi vesioikeudelliset yhteisöt
voivat hakea ei-tuotannollisten investointien
korvausta kosteikon perustamiseen ja uoman
luonnontilan parantamiseen. Jos saat jo
jotain muuta EU:n tai kansallista tukea, et voi
saada samoista toimenpiteistä enää ei-tuotannollisten investointien korvausta.
Hae korvausta palauttamalla lomake 195
(kosteikkojen perustaminen) tai 196 (perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen) sekä tarvittavat liitteet
ELY-keskukseen 15.6. mennessä. Lomakkeen
saat osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.
Hakemukseen sisällytettävät liitteet ovat
• suunnitelma, josta käy ilmi kohteella
toteutettavat toimenpiteet, alueen kuvaus ja tavoitteet. Suunnitelmaan pitää
sisällyttää kustannuslaskelma, jonka
perusteella ELY-keskus laskee kohteelle
myönnettävän korvauksen (viljelijät, ry,
vesioikeudellinen yhteisö).
• vuokrasopimukset (viljelijät, ry, vesioikeudellinen yhteisö). Alue on oltava
korvauksenhakijan hallinnassa koko
investoinnin toteuttamisen ajan sekä
sen jälkeen tehtävän viisivuotisen
ympäristösopimuksen ajan.
• kopio kokouspöytäkirjasta (ry tai vesioikeudellinen yhteisö), missä korvauksen
hakemisesta on päätetty.
Pidä tehtävistä toimista hoitopäiväkirjaa.
Toteuta investointi kahden vuoden kuluessa
siitä, kun päätös korvauksen myöntämisestä on tehty. Kun olet toteuttanut investoinnin, sinulla on velvollisuus tehdä kohteen
hoidosta viisivuotinen ympäristösopimus.

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

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

