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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muutta-

misesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

(327/2015) 17 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 25 § seuraavasti:

17 §

Luonnonhoitopeltonurmet

Ympäristönhoitonurmia koskevassa lohkokohtaisessa toimenpiteessä luonnonhoitopel-
tonurmien kasvusto on perustettava monivuotisten nurmi- tai heinäkasvien siemenillä kyl-
väen. Siemenseoksessa saa olla enintään 20 prosenttia typensitojakasvien siementä. Kas-
vusto voidaan perustaa jo edellisenä vuonna suojaviljan tai muun suojakasvin kanssa tai
sänkeen kylvämällä. Luonnonhoitopeltonurmet voivat myös olla aiemmin perustettuja
monivuotisia ja monilajisiksi kehittyneitä nurmia tai vuosina 2009—2014 niittykasveilla
perustettuja monimuotoisuuspeltoja. Aiemmin perustetun monivuotisen nurmen kasvilli-
suus voi merkittävissä määrin koostua luonnonvaraisista heinistä ja ruohovartisista kas-
veista, jotka ovat syrjäyttäneet aiemmin perustettua nurmikasvustoa. Kasvuston perusta-
misen yhteydessä vähäinen lannoitus on mahdollista peittävän kasvuston aikaansaamisek-
si. Lannoituksessa on noudatettava ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen liitteessä 4 ja 6 tarkoitettuja lannoitusrajoituksia.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

21 §

Monimuotoisuuspeltojen perustaminen

Peltoluonnon monimuotoisuutta koskevassa lohkokohtaisessa toimenpiteessä moni-
muotoisuuspellot on perustettava kylvämällä niittykasvien, peltolinnuille soveltuvien kas-
vien, riistakasvien tai maisemakasvien siemenseoksilla. Syyskylvöiset kasvit voidaan kyl-
vää jo edellisen vuoden syksyllä. Kylvössä on pyrittävä käyttämään kotimaisia kasvilajeja
ja Suomessa tuotettuja siemeniä. Monimuotoisuuspellon kasvustoa ei saa perustaa suora-
kylvämällä edellisen vuoden nurmeen. Kasvuston voi perustaa kylvämällä sänkeen. Mo-
nimuotoisuuspeltoja voidaan lannoittaa kasvuston perustamisen yhteydessä peittävän kas-
vuston aikaansaamiseksi. Lannoituksessa on noudatettava ympäristökorvauksesta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen liitteessä 4 ja 6 tarkoitettuja lannoitusrajoja.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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25 §

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito

Sopimusaluetta on hoidettava ja kunnostettava hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.
Suunnitelman on oltava tarkoituksenmukainen luonnonvarojen kestävän käytön ja ympä-
ristön tilan kannalta. Suunnitelmaan hyväksytyillä hoitotoimenpiteillä on säilytettävä tai
edistettävä sopimusalueen tavanomaisesta poikkeavia luonto- tai maisema-arvoja hoita-
malla kasvi- ja eläinlajien säilymisen ja lisääntymisen sekä viljelymaiseman kannalta tär-
keitä alueita tai kohteita. Toimenpiteiden on perustuttava paikallisen luonnon edellytyk-
siin ja toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota alueellisiin erityispiirteisiin, maisemaan ja
kulttuuriperinteeseen. 

Sopimusaluetta ei saa muokata, lannoittaa, ojittaa, metsittää tai käsitellä kasvinsuoje-
luaineilla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tapauskohtaisesti sallia lannoituk-
sen tai vesakon kemiallisen torjunnan kantokäsittelynä. Jos sopimusalueen suunnitelman-
mukainen hoito vaarantuu poikkeuksellisten sääolosuhteiden takia, korvauksen saajan on
oltava yhteydessä sopimuksen tehneeseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen
sopimuksen suunnitelman tarkistamiseksi ja toimenpiteen tavoitteiden kannalta parhaan
hoidon uudelleenmäärittämiseksi sopimusalueelle. Hoitotoimenpiteisiin voi kuulua myös
vieraslajikasvien poisto paitsi, jos on kyse jättiputken poistosta. Hoitotoimenpiteeksi voi-
daan hyväksyä jättiputken paikallinen kemiallinen torjunta, jos sopimusalue ei ole pysy-
vää nurmea. 

Jos alueella on tiedossa oleva luonnonsuojelulaissa tarkoitetun uhanalaisen kasvi- tai
eläinlajin tai luontodirektiivin liitteen IV a mukaisen tiukasti suojellun eläinlajin esiinty-
mispaikka tai sopimusalue sijaitsee luonnonsuojelulain 64 §:ssä tarkoitetulla Natura-
alueella, korvauksen myöntävän viranomaisen on selvitettävä sopimusalueelle suunnitel-
tujen hoitotoimenpiteiden soveltuvuus suojelun perusteena oleville luontotyypeille ja la-
jeille.

Toimenpiteet on aloitettava jokaisella sopimukseen sisältyvällä lohkolla ensimmäisenä
sopimusvuotena, ellei hyväksytty suunnitelma muuta edellytä.

————
Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2017.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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