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Riikka Söyrinki / ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut

Ympäristösopimukset haussa 
luonnonlaitumille v. 2015

Perinnemaisemat vähenevät

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen

•3 hehtaarin suuruisilta ja sitä pienemmiltä kohteilta enintään 
1862 €/ha 

• yli 3 hehtaarin, mutta enintään 10 hehtaarin kokoisilta 

kohteilta enintään 1108 €/ha

• yli 10 hehtaarin suuruisilta kohteilta enintään 754 €/ha. 

• tarvitaan hoitosuunnitelma, toimenpiteistä pidetään 

hoitopäiväkirjaa 

• Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan 

ympäristösopimuksen voimassa ollessa rakennettavan petoaidan 
kustannuksia voidaan korvata edellä esitettyjen enimmäismäärien puitteissa 
kuitenkin korkeintaan 80 % investointikustannuksista. 

Ei-tuotannolliset investoinnit
Maaseutuohjelman luonnos 4 / 15.4.2014

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito

• 5-vuotinen ympäristösopimus

• Hoitosuunnitelma, jota toteutetaan, esim. laidunnus, niitto, 
puiden ja pensaiden raivaus, vieraslajien poisto. 

• Laidunnettava perinnebiotooppi tai perinnebiotoopiksi 
kunnostettava alue on yleensä erotettava aidalla muista 
laidunnurmista. 

• Hoitopäiväkirja tai vastaava

• Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille 
perinnebiotooppikohteille korvaus maksetaan korotettuna    
600 euroa/ha/v ja muille kohteille 450 euroa/ha/v

Ympäristösopimukset
Maaseutuohjelman luonnos 4 / 15.4.2014
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Perinnebiotoopit eli pebit

• Vanhoja laidunmaita
• kedot

• tuoreet niityt

• rantaniityt, tulvaniityt

• suoniityt

• hakamaat

• metsälaitumet

• lehdesniityt

• kaskiahot

Mistä tunnistaa 
potentiaalisen kohteen?

• Vanhaa laidunmaata
• Eri-ikäistä puustoa, lahopuuta
• Kiviä, katajia

• Niittykasveja, vähemmän 
rehevyyttä indikoivia lajeja

• Vanhoja rakenteita, kiviaitoja tms.

• Paljon perhosia
• Monipuolinen kasvilajisto
• Harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja
• Kukkivia ja marjovia puita ja 

pensaita

Muut luonnonlaitumet

Metsäsaarekkeet ja erilaiset reunavyöhykkeet

• Avoimet niittymäiset reunavyöhykkeet
• Hakamaiset reunavyöhykkeet

• Puustoiset reunavyöhykkeet
– Monipuolinen puu- ja pensaslajisto, kerroksellisuus

• Rantavyöhykkeet
– Tärkeitä näkymien kannalta

EI NÄITÄ
– Avohakkuualueiden reunat
– Talousmetsänä hoidetut reunavyöhykkeet ja 

saarekkeet
– Varjoisat, lajistoltaan yksipuoliset alueet

Rehevä rantavyöhyke

Hakamainen reunavyöhyke

Monilajinen reunavyöhyke
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Perinnebiotoopin hoidon tavoitteita

• Parantaa ja säilyttää luontoarvoja
– perinteisen maatalouden tuottama kasvi- ja 

eläinlajisto, perinnebiotoopit uhanalaisin luontotyyppi
• Kulttuurimaiseman monimuotoisuuden säilyttäminen
• Maaperän ravinteisuuden vähentäminen, sitä kautta 

kasvillisuuden monipuolistuminen

• Hyvin hoidetulla niityllä vallitsevat pääsääntöisesti 
matalakasvuiset niittylajit

• Hakamailla ja metsälaitumella tulee olla riittävästi avointa 
aluetta, jotta niittykasvillisuus pääse kehittymään, puusto 
eri-ikäistä ja monilajista, ei tasavälistä harvennusta, vaan 
tehdään luontoa mukailevia ryhmiä. 

Hoidon tavoitteita muilla 
luonnonlaitumilla

• Luonnon monimuotoisuuden 
edistäminen

• Maiseman parantaminen

• Niittymäisillä alueilla avoimuuden 
säilyttäminen ja ravinteisuuden 
vähentäminen

• Hakamaisilla alueilla puoliavoimuus

• Puustoisilla alueilla monilajinen 
kerroksellinen vyöhykkeinen eri-
ikäinen puusto ja lajisto, suositaan 
lehtipuustoa ja marjovia ja kukkivia 
lajeja

ProAgria Etelä-Suomi, 

MKN Maisemapalvelut

Pirkanmaa
• Riikka Söyrinki p. 040 7447 231
• Jutta Ahro p. 040 5444 899
Häme ja Uusimaa
• Auli Hirvonen p. 0400 864 494
Etelä-Karjala 
• Laura Blomqvist p. 040 515 0299
Kymenlaakso 
• Helena Pakkanen p. 040 595 1421

etunimi.sukunimi@proagria.fi

Apua alueiden valintaan ja hoitosuunnitelmiin 


