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Vuosittain 
päivitettävä 
materiaali 

helpottamaan 
sopimuksen 
hakemista 

Tukityyppikohtainen 
suunnitelmapohja: 
momat, kosteikot 

Yhteystiedot 
suunnitelmia tekevistä 

henkilöistä 

Yhteystiedot sopimusten 
ja luomusitoumuksen 

käsittelyyn sekä 
valvontaan liittyvistä 

henkilöistä 

Tukityyppikohtainen 
esite: momat, 

kosteikot 

Tänä keväänä 
kokeilussa helpommin 
sähköisesti täytettävä 

hoitosuunnitelma-malli 



V-S Elyn käsittelijöiden ylläpitämä hoitosuunnitelmapohja, huolellisesti 
täytettynä, antaa maastokatselmusta silmällä pitäen tärkeää tietoa 

Alueen tyyppi 

- reuna-alue 

-metsäsaareke 

-perinnebiotooppi 

-luonnonlaidun 

-Alueen aikaisempi 
käyttö 

-Yleiskuvaus alueesta 

-Metsähallituksen alue 

(Metsähallituksella 
myös omat 

suunnitelmat 
kohteilleen) 

-Hoidon tavoitteet 

Alueen arvot 

- arvokas maisema-alue 

- Inventoitu perinnemaisema 

-Natura 

- Muinaisjäännös 

- Ysa  

- Uhanalaiset kasvit 

- yleissuunnittelu 

Hoidon suunnittelu 
lohkokohtaisesti ja 

vuositasolla 

Suunnitelmasta löytyy 
ohjeistusta tarkeimmistä 

sopimusehdoista sekä 
ohjeistus kohdista, jotka 

pitäisi kuvata 
suunnitelmakarttaan  



Ennen tukihakua posti ja sähköposti 
kulkee 

Hakuvuonna 
päättyvät: 

Saatekirje 

Hakulomakkeet 

Materiaalipaketti 

 

 

 

 

 

Yhdistykset: 

Toimintaohjeet 
maksatuksen 
hakemiseksi 

Tarvittavat 
lomakkeet (101B, 

102B) 

Elyn oma 
maksatushakemus 

 

 

 

 

 

Vain 
sopimukselleen 

maksatusta 
hakevat: 

Tarvittavat 
lomakkeet (101B, 

102B) 

Muistutus 
maksun 

hakemisesta 

 

 

 

 

 

Suunnittelijat 

Materiaalipaketti 

Tarvittavia 
lomakkeita 
hakua ym. 

soppariasioita 
koskien  

Ohjeistusta 



• Hakemukset kirjataan kunnittain Exell-taulukkoon= maastotaulukko 
• X-asemalle on luotu vuosittain uusi ympäristösopimukset kansio, jonne 

alakansioiksi luodaan maastokäyntejä koskeva kansio sekä muita 
sopimusasioita sisältävä kansio 

• Maastokansioon tallennetaan: 
     - Maastokatselmuksista tehdyt muistiot 
                 - Katselmusten yhteydessä otetut valokuvat 
                 - Mittausten gps-pisteet 
                 - Maastotaulukko 
• Sopimushakemuksen saavuttua tehdään tavanomaiset 

vastaanottomerkinnät sekä tarkastetaan hakemusten sisältö sekä liitteet 
 
   



Maastotaulukkoon kirjattavia asioita 
 

• Hakemuksen tiedot 
• Sopimushistoria 
• Valvontahistoria  
• Metsähallituksen alueet 
• Saarikohteet 
• Ysat, Naturat, Metsot, arvokkaat maisema-alueet, inventoidut perinnebiotoopit 
• Uhanalaiset lajit 
• Muinaisjäännökset 
• Mikäli karttatarkastelun yhteydessä havaitaan jotain, johon maastokatselmuksen 

yhteydessä on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota, tehdään siitä huomiot omaan 
sarakkeeseensa  

• Taulukkoon tehdään myös merkintä, mikäli haetaan ei-tuotannollista samanaikaisesti 
• Kun maastokatselmus on tehty, merkitään taulukkoon maastokatselmuksen tekijä/tekijät 

sekä toteutuspäivä 
• Päätöksen teon jälkeen merkitään vielä sopimuksiin hyväksytyt pinta-alat sekä 

korkeamman tukitason alueet/ha Y-vastuualuetta varten 
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• Taulukko helpottaa sopimuksen käsittelyvaihetta, päätöksen tekoa ja ennen kaikkea 
muistamista. Melkein kaikki sopimusta tehdessä huomioitavat asiat löytyvät samasta 
paikasta 

• Taulukosta löytyvät suoraan saarikohteet 
 - Katselmusten tekemistä on suunniteltava tarkemmin, jotta saadaan kyyditys 
 järjestymään ”hyvän sään aikana” 
 - Yhteistyötä kalatalousyksikön ja mm. Metsähallituksen kanssa. Hakijoiden omat 
 veneet,  taksiveneet ym. 
 - L-vastuualueelle on tarvittu tietoja laidunnettavista saarikohteista 
   - Jotka sijaitsevat yhteysalusliikenteen läheisyydessä 
  - Ovat raskaskuljetusten varassa  
  - Lähes mahdotonta seuloa muulla keinoin massasta, kuin taulukoimalla 
• Järkevien maastopäivien suunnittelu 

- Samalla suunnalla sijaitsevat sopimusalueet helppo löytää 
- Voi valita ns. ”täytetiloja” maastopäivään 
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• Käsittelijän mielestä tärkeimmät  maastokatselmuskohteet merkitään taulukkoon 
 - Uudet kohteet 
 - Kohteet, joiden hoidon taso epäilyttää 
 - Epäselvyyksiä lohkorajoissa, liian suuria avokallioita tms. 
 - Pysyvät nurmet/puustoiset kohteet/ruovikkoiset alueet 
• Valvojien on näppärä varmistaa listalta, onko tilalla uusia ympäristösopimushakemuksia 
 - Eivät näy valvontatiedoissa, lukuun ottamatta kasvulohkotietoja 
 - Vältetään turhat käynnit tilalla. Valvojiksi sellaiset henkilöt, jotka pystyvät valvonnan 
 yhteydessä  hoitamaan maastokatselmuksen sopimusta silmällä pitäen. (V-S Elyssä 
 vain osa  valvojista tekee sopimustilojen valvonnat.) 
• Y-vastuualueen kanssa ei tule päällekkäisiä käyntejä kohteelle. Y:llä voi jo olla tarvittavat 

tiedot sopimuksen tekoa varten (käyneet jo aikaisemmin kohteella) 
• Työ tehostuu, kun kaikilla tarvitsevilla pääsy maastokohteita koskevaan kansioon ja 

maastolistaan 
 - Jokainen voi tallentaa itse taulukkoon tarvittavat tiedot (esim. Y on laittanut jonkin 
 verran  tietoa suoraan taulukkoon arvoluokitusta koskevissa asioissa) 
 - Työväline yksiköiden välisten maastopäivien suunnitteluun 
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• Metsähallituksen kohteet löytyvät taulukosta 
 - Metsähallituksen alueilla myös omat hoitosuunnitelmansa sekä 
 vuokrasopimuksessa näkyvät ehdot. Nämä on hyvä huomioida jo 
 maastokatselmuksen yhteydessä ja päätöstä tehtäessä. Pyritään siihen, että  ehdot 
 ovat yhtenevät.  
 - Päätöksen tekemisen jälkeen lähetetään Metsähallitukselle päätöskopiot, 
 hoitosuunnitelmat sekä lohkokartat heidän kohteilleen tehdyistä sopimuksista. 
• Kohteet, joista pyydettävä Museoviraston lausunto, löytyvät helposti 
• Y-vastuualueelle välitetään tieto hakuvuoden sopimuksiin hyväksytyistä pinta-aloista sekä 

sopimuksiin hyväksytyistä arvokkaista alueista. Raportit saa nykyään Klikistä, mutta samalla 
vaivalla tiedot saa tallennettua taulukkoon (koettu helpommaksi, selkeämmäksi ja 
nopeammaksi) 

• Qlikview- raporteissa on ollut aiempina vuosina puutteita 
- Samasta taulukosta saa näppärästi näkyviin kaikki hakuvuonna tulleet hakemukset, 

myös hakuvuotta seuraavana alkavat 
- Taulukko varmuudeksi ;) 

• Kohteet, joille maastokatselmukset on tehty, tai suunnitteilla, pysyvät ajan tasalla 
  



Lohkorajaus 

Sopimusalueeseen 
soveltumattomat alueet. 

Avokalliot, avohakkuut, tiet, 
rakennukset 

Pysyvät nurmet 

Vesijätöt,  yhteiset vesialueet 
sekä yhteisomistuksessa 

olevat alueet 

Kiinteistörajat 

 Kiinteistörekisteri 

Maankäyttölajit 
Lohkoille ilmoitetut kasvit 
(mahdolliseen valvontaan 

oikeat tiedot) 

Naturat 

 

Inventointitiedot 
(arvoluokitus) 

Onko sopimukseen haetut 
uudet lohkot muistettu 
ilmoittaa päätukihaun 

yhteydessä 

Karttatarkastelu 



Hyvästä 

suunnitelmasta löytyy 
tarvittavat tiedot 

valmiina 



Arvokkaat maisema-alueet 
-Kartta ja kuvaukset valtakunnallisesti arvokkaista 
maisema-alueista löytyvät Ympäristöhallinnon yhteisestä 
verkkopalvelusta  
http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet 
 

Arvoluokitus  
-Apuna käytetty Kartturiin ladattua tasoa: 
LOS perinnemaisemat ET 
-Alueelliset ympäristöjulkaisut Varsinais-
Suomen perinnemaisemat (2000), Leena 
Lehtomaa. Teoksesta löytyy myös tietoa 
hoitosuosituksista kohteelle. 
-Uusintainventoinnit ovat käynnissä ja 
kohteiden arvoluokitus on voinut nousta 
alkuperäisten inventointien jälkeen. 
-Y-vastuualueella voi olla myös 
uudempaa tietoa, jonka perusteella 
arvoluokitusta voidaan nostaa. 

-Voivat kirjata näitä asioita suoraan 
maastotaulukkoon ja osassa 
tapauksia tietoja on lähetetty jo 
ennakkoon käsittelijöiden käyttöön 

 

Yleissuunnittelualueet 
- Käytössä sähköisessä muodossa maatalousalueiden 

yleissuunnitelmat alueeltamme. Saatu 
ympäristöpuolelta.  

-  Julkaisuissa mukana selkeät kohdekuvaukset.  
 

Uhanalaiset lajit 



Naturat 
-Hoidon kannalta omat mahdolliset rajoituksensa (hakkuut, raivaukset…) 
-Maatalousalueiden normaalit viljelytoimet tai laiduntaminen ovat kuitenkin 
useimmiten sallittuja Naturalla, kunhan toiminnalla ei heikennetä alueen 
luontoarvoja. 
-Karttatasot Natura-alueista sekä Kartturi, että Uusi tukisovellus.  
-Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta löytyvät yleissuunnitelmat sekä 
aluekuvaukset. 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet 
- Yleissuunnitelmista löytyy tietoa 
 

Muinaisjäännökset 
- Kulttuuriympäristön rekisteriportaalin karttaselain:  http://fba.evvk.com/ 
- Museovirasto: https://www.museovirasto.fi . Sivuilta löytyy kaikkien saatavilla 
olevaa tietoa muinaisjäännöksistä, kunhan tietää sijaintikunnan. 
- Museoviraston ylläpitämä sivusto: https://muinaismuistot.info/ 
 

Ysat 
Metsot 
-Ellei 
suunnitelmassa 
mainintaa, Y-puolen 
ihmiset 
todennäköisesti 
tunnistavat listalta.  
-Y:ltä saadaan 
näiden kohdalla 
päätösten kopiot 

Metsähallituk-
sen kohteet 
- Vuokrasopimukset 
- Kiinteistörekisteri 
- Metsähallituksen 
omat hoito- ja 
käyttösuunnitelmat 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet
http://fba.evvk.com/
https://muinaismuistot.info/


Maastokatselmus 

Sopimukseen haetun alueen 
taustat selvillä 

Jos kyseessä on 
merenrantaniitty/ruovikko, 

otetaan selvää maastopäivän 
meriveden keskikorkeudesta 

(Ilmatieteenlaitos/ Foreca) 

Verrataan toimitettua 
hoitosuunnitelmaa kohteella 
todettuun hoidon tarpeeseen 

Oikea laiduneläin oikeaan 
paikkaan 

Jatkavien sopimusten 
kohdalla todetaan aiemman 

sopimuskauden 
sopimusehtojen mukaisen 

hoidon onnistuminen/ 
hoitamattomuus 

Alueen soveltuvuus 
sopimukseen? 

Gps-mittaukset, valokuvat, 
maastomuistiot 

 



Alueen soveltuvuus 

• Alueen luonne: 
 - Reunavyöhyke 
 - Metsäsaareke 
 - Perinnebiotooppi 
 - Luonnonlaidun 
• Mitkä ovat sopimuksen tavoitteet? Ratkaisee omalta osaltaan mitä maastossa katsotaan.  
• Alueen käyttöhistoria? 
• Vuosittainen hoito on oltava mahdollista toteuttaa 
• Huomioitava sopimuskauden alun sääolosuhteet/vallitsevat sääolosuhteet 
• Ruovikkoalueet haasteellisia 
 - jatkavissa voi meren puoleisen rajan määrittää sinne, minne laidunnus on edennyt 
 - uusien alueiden kohdalla on pyrittävä kartoittamaan raja siihen, missä pohja on 
 kantavaa, ja minne laiduneläimet oletettavasti menevät 
• Kasvillisuutta/ luontoarvoja pyritään katsomaan Y-vastuualueen ohjeistuksen mukaisesti 
    


