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Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa
——————————————
7. Sopimus perinnebiotooppien hoidosta sekä luonnon ja
maiseman monimuotoisuuden edistämisestä
Traktorityö kuljettajineen
41 €/h
Ihmistyö
16 €/h
Kasvuston niitto ja korjuu
Niitto traktorikäyttöisellä niittokoneella
- pellot
45 €/ha
- perinnebiotoopit ja muut sopimusalueet, jotka eivät ole peltoa
90 €/ha
Niitto pienniittokoneella
295 €/ha
Niitto raivaussahalla
21,2 €/h
Pienniittokoneen tai raivaussahan kustannus niitossa
hyväksytään, mikäli edullisempi menetelmä ei ole kohteella mahdollinen.
Niittojätteen korjuu (paalaus, pöyhintä ja kuljetus)
198 €/ha
Raivaus
Hehtaarikohtaiset kustannukset:
Peruskunnostusraivaus kohteen hoidon aloitusvuonna
421 €/ha
- voidaan perustellusta syystä hyväksyä tämän jälkeen
joka viides vuosi
Hoitoraivaus muina vuosina hoitokertaa kohden
98 €/ha
Harvennus-/raivausjätteen korjuu/kasaus
211 €/ha
Harvennus-/raivausjätteen poltto
226 €/ha
Raivaustähteiden kuljetus
130 €/ha
Tuntiperusteiset:
Raivaus (raivaussahalla tehtävä raivaus tai niitto)
21,2 €/h
Harvennus-/raivausjätteen kasaus käsityönä ja poltto
16 €/h
Koneellinen kasaus
38,9 €/h
Raivaustähteiden ajo traktoriperävaunulla
40 €/h
Raivaus ja raivausjätteen poiskorjuun kustannukset
voidaan hyväksyä kustannuksina vain niiltä osin
kohdetta, joilta ei saada myyntikelpoista puuta.
Kustannusperusteeksi voidaan hyväksyä hehtaaritai tuntiperusteinen kustannus hoidettavan kohteen
koon ja hoidon vaativuuden mukaan.
Aitaaminen
- Naudoille sähköpaimenaita (2 lankaa, pylväät ym., ei työ)
1,50 €/m
- Paimenlaite
220–480 €/laite
- Vaativissa kohteissa (esim. kiviset, kallioiset tai
kosteat/upottavat kohteet)
+ 20 % aitakustannuksista
- Lampaille lammasverkko
3 €/m
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- Riukuaita
Riukuaita voidaan hyväksyä vain maisemallisesti tärkeissä kohteissa.
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17–25 €/m

Kustannusperusteeksi voidaan hyväksyä piikkilanka-aidan kustannukset
erityistapauksissa perustellusta syystä, jos muu aitatyyppi
ei sovellu alueelle.
Aidan tarkastus ja korjaus
20 % rakentamiskustannuksesta/v
Eläinten kuljetus
Oma auto/traktori ja kuljetusvaunu (työaika 4hx2hlöä,
lastaus, purku, kuljetus)
130 €/kerta
Eläinkuljetusauto (lastaus, purku ym. lähtötaksa)
200 €/kerta
Edelliseen lisäksi km-korvaus
- oma auto/traktori ja kuljetusvaunu
0,54 €/km
- eläinkuljetusauto
1–1,5 €/km
Vesitse tapahtuvissa kuljetuksissa voidaan
hyväksyä korkeampi kustannus.
Eläinten valvonnan lisäkustannus
75 €/ha
- tätä korkeampi lisäkustannus voidaan
hyväksyä perustellusta syystä kaukana
maatilan talouskeskuksesta tai vaikeakulkuisessa
maastossa tai saaressa sijaitsevassa kohteessa
Eläinten juoton lisäkustannus
50 €/ha
- tätä korkeampi lisäkustannus voidaan hyväksyä
perustellusta syystä kaukana maatilan talouskeskuksesta
tai vaikeakulkuisessa maastossa tai saaressa
sijaitsevassa kohteessa
Niittyseosten siemenkustannuksia päivänkakkara,
kaunokit, valkoailakki, keltamatara ja kannusruoho (200–400 g/ha)
60–120 €/ha
+ rölli tai lampaannata (5–10 kg/ha)
6 €/kg
Rehun arvo, kun rehu korjataan tai aluetta laidunnetaan.
Ei huomioida, jos rehusta ei saada hyötyä eli,
jos kyseessä on vuokratut sopimusalueet,
vuokratut eläimet tai rehua ei myydä.
- Rehevä niitty (Etelä- tai Keski-Suomi)
160–300 €/ha/v
- Heikkotuottoinen niitty (Keski- tai Pohjois-Suomi)
80–160 €/ha/v
- Kuiva niitty tai keto
15–50 €/ha/v
- Rantaniitty
100–200 €/ha/v
- Hyvätuottoinen metsälaidun (400 - 600 ry/ha/v)
60–90 €/ha/v
- Heikkotuottoinen metsälaidun (0-200 ry/ha/v)
0–10 €/ha/v
Rehun arvosta vähennetään eläinten heikommasta
kasvusta perinnebiotoopilla ja monimuotoisuus
kohteilla aiheutuva tulonmenetys laidunkaudelta nautakarjalla
40 €/ha
Kustannusperusteeksi hyväksytään talkoiden järjestämiseen liittyvät
kohtuulliset matka-, ruokailu- ja työvälinekustannukset sekä
muut vastaavat kustannukset.
——————————————
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Erityistuen maksaminen pinta-alatukea koskevalla hakemuksella ilmoitettavien kasvien/kasvikoodien perusteella
Viljelijälle voidaan maksaa erityistuki edellyttäen, että pinta-alatukea koskevalla hakemuksella ilmoitetaan seuraavat kasvit/kasvikoodit sopimuksittain:
Suojavyöhyke (5v ja 10v)
Suojavyöhykenurmi
Erityistukisopimus, pysyvä laidun
Erityistukisopimus, muu ala
Kosteikko (5v ja 10v)
Erityistukisopimus, pelto
Erityistukisopimusala, pysyvä laidun
Erityistukisopimus, muu ala
Erityistukisopimus, metsämaa
Säätösalaojitus, säätökastelu, kuivatusvesien kierrätys (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoituksissa
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Viljelyyn liittyvä kesanto
Tilapäisesti viljelemätön ala
Kasvimaa
Hoidettu viljelemätön pelto
Suojakaista
Luonnon ja maiseman monimuotoisuus (5v ja 10v)
Yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuotto tarkoituksissa
(kuitenkin vain sopimuksen sallimat kasvit)
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet (kuitenkin vain sopimuksen sallimat kasvit)
Luonnonlaidun ja -niitty
Luonnonlaidun ja -niitty, puustoinen
Metsälaidun
Hakamaa, avoin
Hakamaa, puustoinen
Erityistukisopimusala, pysyvä laidun
Erityistukisopimusala, muu ala
Erityistukisopimusala, pelto
Erityistukisopimusala, metsämaa
Suojakaista
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Perinnebiotooppi (5v)
Luonnonlaidun ja -niitty
Luonnonlaidun ja -niitty, puustoinen
Metsälaidun
Hakamaa, avoin
Hakamaa, puustoinen
Erityistukisopimusala, pysyvä laidun
Erityistukisopimusala, muu ala
Erityistukisopimusala, metsämaa
Luonnonmukainen tuotanto, Luonnonmukainen kotieläintuotanto (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoituksissa
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Kasvimaa
Hoidettu viljelemätön pelto
Suojakaista
Pohjavesialueiden peltoviljely (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoituksissa
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Monimuotoisuuskohde
Kasvimaa
Hoidettu viljelemätön pelto
Suojakaista
Alkuperäiskasvien viljely (5v)
Vehnät, rukiit, ohrat ja kaura, yksi- ja monivuotiset siemennurmet sekä puna-apilan siementuotantonurmet sekä herne ja härkäpapu
Ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen (5v)
Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet sekä laidun- ja siemennurmet
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
Ruokohelpi
Monivuotisten nurmikasvien valvottu siementuotanto
Lietelannan sijoittaminen peltoon (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoituksiin
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä- säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Monimuotoisuuskohde
Kasvimaa
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Monivuotinen viherkesanto, viljelyyn liittyvä kesanto sekä avo- ja sänkikesanto joko kasvustoa perustettaessa tai syksyllä viljelykasvin kylvön yhteydessä
Tilapäisesti viljelemätön ala ja yksivuotinen viherkesanto syksyllä viljelykasvin kylvön yhteydessä
Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely (10v)
Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet sekä laidun- ja siemennurmet
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
Ruokohelpi
Monivuotisten nurmikasvien valvottu siementuotanto
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