
 

 

 

Ei-tuotannollisten investointien haku,  

rekisteröityneet yhdistykset: 

- Arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaaminen 

- Monivaikutteisen kosteikon perustaminen 
 

Muistilista tärkeistä asioista hakua suunniteltaessa 

 

Toimintajärjestys: 
 

1) Varmista kohteen tukikelpoisuus ELY:n ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta 

- kelpaako kosteikon paikka, onko perinnebiotooppi arvokas kohde 

2) Varmista Leader-toimintaryhmän kanta asiaan  

  -      mm. linjaus toimintasuunnitelmassa ja rahan riittävyys etenkin kosteikkoa perustaessa 

2) Tee suunnitelma karttoineen (itse tai suunnittelija) 

3) Hakuvaihe (hakemuslomake ja suunnitelma liitteineen ELY-keskukseen;  yleensä ollut kesäkuun  

     viimeiseen arkipäivään mennessä) * 

4) Päätös tulee ELY-keskuksesta todennäköisesti syksyllä-talvella. 

5) Työ voi alkaa suunnitelman mukaisesti. 

 

* Hakemuslomakkeet ja lisätiedot löytyvät: 

www.mavi.fi -> Maaseudun rahoitus -> Ympäristötuet yhdistyksille 

Hakemuslomakkeen liitteitä (mukaan kahtena kappaleena): 

- suunnitelmaselostus kustannusarvioineen 

- kartat joihin haettava lohko on merkitty (sijaintikartta esim. peruskartta 1:16 000, 

suunnitelmakartta esim. ilmakuvakartta 1:5000) 

- vuokrasopimus  

- jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa on päätetty ei-tuotannollisen investoinnin hakemisesta 

- selvitys yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudesta 

 

Huomioitavaa: 

- aloita suunnittelu ajoissa (vähintään 1,5 vuotta ennen työn arvioitua aloittamista) 

- yhteistyö maanomistajien kanssa on tärkeää  

Vuokrasopimuksen pituus: 

- monivaikutteisilla kosteikoilla:  2 vuotta toteutusaikaa + 1 vuosi lisäaika (hakemuksesta) + 

5 tai 10 vuotta monivaikutteisen kosteikon hoito -erityistukisopimus = 8 vuotta tai 13 vuotta 

(mutta vähintään 6 tai 11 vuotta, jos saa kosteikon perustettua ensimmäisenä vuotena) 



 

 

- perinnebiotoopeilla: 2 vuotta toteutusaikaa + 1 vuosi lisäaika (hakemuksesta) + 5 vuotta 

perinnebiotoopin hoito – erityistukisopimus = 8 vuotta (mutta vähintään 6 vuotta, jos 

ensimmäisenä vuotena toteuttaa ja seuraavasta eteenpäin erityistukisopimus) 

 

Tukitasot: 

Monivaikutteisen kosteikon perustaminen: 

- 0,3 - 0,5 hehtaaria – enintään 3226 euroa kohteelta  

- yli 0,5 hehtaaria – enintään 11 500 euroa / hehtaari 

 

Arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaaminen 

- alle 3 hehtaaria – enintään 1179 € / ha 

- 3 - 10 hehtaaria – enintään 910 € / ha 

- yli 10 hehtaaria – enintään 750 € / ha 

 

Hyväksyttävät enimmäiskustannukset sopimuksissa löytyvät asetuksen liitteestä (Vna 139/2011): 

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008-2013 annetun 

valtioneuvoston asetuksen 14 §:n ja liitteen muuttamisesta. 

 

Ei-tuotannollinen investointituki maksetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti kuittien ja 

tositteiden perusteella. 

 

Muistetaan hakea erityisympäristötukea (5 tai 10 vuotta) perustamisen eli ei-tuotannollisen 

investointituen jälkeen viimeistään investoinnin valmistumista seuraavana vuonna. 

 

 

Kun työ alkaa: 
 

- Työt tehdään suunnitelman mukaan. Jos suunnitelmasta aiotaan poiketa, otetaan sitä 

ennen yhteys ELY-keskukseen. 

- Tehdystä työstä pidetään hoito- ja työpäiväkirjaa, mihin merkitään työtunnit. 

- Haetaan erityisympäristötukea kohteen valmistumisen jälkeen seuraavana keväänä eli 

tehdään erityistukisuunnitelma ja liitteet (katso ohje Maatalouden ympäristötuen 

erityistuen haku, rekisteröityneet yhdistykset). 

 

 

 

 

 


