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1. Mid-term evaluation of the Horizontal 
Rural Development Programme

The mid-term evaluation of the Horizontal Rural 
Development Programme is based on provisions con-
cerning monitoring and evaluation set out in Section 5 
(Articles 53-57) of Commission Regulation (EC No 
445/2002). An ex ante evaluation of the rural develop-
ment programmes for 2000-2006 had to be carried out 
in the planning stage, followed by mid-term and ex post 
evaluations of the programme imple mentation during 
and after the process. The mid-term evaluation report 
was to be submitted to the Commission during 2003. 
This evaluation report concerns the realisation of the 
objectives set in the Horizontal Rural Development 
Programme for the Finnish continent for the part of the 
compensatory allowances and environmental support. 
It provides answers to the general evaluation questions 
set out in Commission Document VI/2004/00 and pro-
gramme-specifi c questions drawn up during the evalua-
tion process. The evaluation was carried out by means 
of national funding. It covers the years 2000-2003, but 
in practice most of the statistics on which the evalua-
tion is based date from the years 2000-2002.

The Ministry of Agriculture and Forestry com-
missioned the Economic Research Unit of the MTT 
Agrifood Research Finland to conduct the evaluation. 
The Environmental Research Unit of the MTT, Finnish 
Environment Institute and the Department of Applied 
Biology of the University of Helsinki also took part in 
the evaluation. All the evaluators represent indepen-
dent research institutes. In terms of the administration, 
the MTT Agrifood Research Finland is governed by 
the Ministry of Agriculture and Forestry, the Finnish 
Environment Institute by the Ministry of the Environ-
ment and Ministry of Agriculture and Forestry, and the 
University of Helsinki by the Ministry of Education.

The evaluation is based on statistical data, studies 
and responses given by farmers and the authorities 
to questionnaires addressed to them. The values of 
most indicators were compared to the results of the 
previous programming period. In the evaluation of the 
environmental support the indicators for factors which 
change more slowly were compared with the situation 
in the early 1990s. In the case of certain indicators 
comparison was made with other population groups or 
farmers who had not received any support. The studies 

on farmers’ income level and productivity develop-
ment were used in the evaluation of the impacts of the 
compensatory allowances, and the monitoring studies 
on the environmental impacts of agriculture (MYTVAS 
I and II) were used to examine the impacts of the envi-
ronmental support.

2. Objectives and role of compensatory allowances 
and environmental support in Finnish agriculture

In 2002 the compensatory allowance scheme covered 
about 96  % of active farms and 94  % of the utilised 
agricultural land in Finland. The main purpose of the 
scheme is to compensate for the handicap due to the 
northern production conditions. The amount of 
compen sations is differentiated so that they increase 
from the south to the north. One condition for com-
pensatory allowances is the compliance with the usual 
good farming practice. In 2002 the basic measures of 
the commitments to environmental support covered 
about 92  % of the Finnish farms and 93  % of the 
arable area. The purpose of the environ mental support 
is to compensate farmers for the costs due to environ-
mental protection measures. The gross support also 
includes an incentive. In this case further environmen-
tal protection measures are required, in addition to the 
usual good farming practice.

In 2000-2001 the compensatory allowances and 
environmental support represented, on average, 14  % 
of the total return, which shows how signifi cant these 
are for the Finnish farmers. Compensatory allowances 
and gross environmental support account for 56  % of 
the compensation for farmers’ own labour and agri-
cultural capital, i.e. agricultural income. On livestock 
farms these supports and compensations represent 
37-42  % of agricultural income, while on cereal 
farms the supports and compensations were about 
30  % higher than agricultural income. This means 
that the schemes are highly important for the 
continuation of Finnish agriculture and preservation 
and development of the good environmental status.

3. Compensatory allowances and 
related recommendations

Compensatory allowances constitute a signifi cant 
share of farmers’ income. For its part it has made it 

SUMMARY
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possible for the farm population to reach the same 
total income level with other population groups in 
most regions and kept most of the agricultural land 
under cultivation despite the relatively low incomes 
and profi tability of agriculture. In the central and 
northern parts of the country, where the conditions 
are unfavourable for plant production, cattle produc-
tion has traditionally been the main production sector. 
Long-term support decisions which in addition to the 
market return ensure the profi tability of the produc-
tion are particularly important for full-time farms 
which have invested heavily in the production activi-
ties. In the autumn of 2003 it has become evident that 
the national aid for Southern Finland paid under Arti-
cle 141 of the Act of Accession is going to decrease in 
2004-2006. This reduction must be compensated for 
by means of the compensatory allowances to ensure 
the profi tability of agriculture and fair and equal 
income development in relation to the other popula-
tion groups in support areas A and B. The aid inten-
sity of compensatory allowances must be raised and 
they must be differentiated so that the conditions for 
profi table agriculture in different parts of the country 
and production sectors continue to exist.

Because the scheme covers the vast majority of 
Finnish farms and farmers, the condition concerning 
the compliance with the usual good farming practice 
has also become an established practice and the views 
of what it actually means have become harmonised. 
This can also be seen in the results of the extensive 
enquiry made among the farmers and authorities, 
according to which more than 80 % of farmers and 
90 % of the authorities considered the usual good 
farming practice an important condition for the sup-
port. Some of them wished for clearer rules for the 
good farming practice. Compliance with the usual 
good farming practice and other conditions for the 
support have been assessed in the on-the-spot checks 
carried out by the Ministry of Agriculture and Forestry. 
The usual good farming practice had been complied 
with almost without exception. Based on an enquiry 
made on farms which were controlled during 2002, 
over 80 % of the respondents regarded the control as 
necessary to prevent fraud.

Changes in land use imply a possible reduction in 
the use of nitrogen, which is also refl ected in the sta-
tistics on fertiliser sales. The increase mainly concerns 
the cultivation of cereals, which means that the use of 
pesticides may also grow. The pasture area in extensive 
use increased by over 50 % in 2000, mainly because 
of the CAP reform. The continuation of the extensive 

use of pastures achieved in the CAP should be ensured 
when developing the compensatory allowance scheme.

The enquiries made among both farmers and the 
authorities in connection with the evaluation showed 
that most of the conditions for compensatory allow-
ances were widely approved. Further development 
was considered necessary mainly in the payment 
arrangements, but there were two different opinions 
on how these should be changed. Two-thirds of the 
authorities who responded would bring forward the 
application deadline by at least one month, mainly 
because of the control and payments. Farmers, how-
ever, considered the present deadlines quite appropri-
ate. The payment of compensatory allowances once 
a year also divided the opinions. Considering that 
over 40 % of the support payments for agriculture, 
representing the average of two-thirds of the agricul-
tural income of the whole year, are made in October-
November, the payment of compensatory allowances 
in two or several instalments might be appropriate to 
ensure the liquidity of farmers.

4. Impacts of environmental support 
on the soil and waters

Environmental support has considerably increased 
the area of headlands and fi lter strips. Without the 
scheme these would not exist in the present extent. 
Environmental support has also contributed to the 
introduction of riparian zones and increased the plant 
cover on arable land outside the growing season. 
Instead, environmental support has not increased the 
culti vation of perennial crops, which would be 
important for preventing erosion. To some extent the 
plant cover has been realised by means of reduced till-
age, which is not the best way of preventing erosion. 
Real plant cover during winter by means of e.g. grass-
es and green fallow would be needed especially in 
Southern Finland. Environmental support has 
reduced the total use per hectare of phosphorus and 
nitrogen contained in chemical fertilisers. Most of the 
reduction occurred during the previous programming 
period, but from 1999 to 2002 the use of nitrogen fell 
by 2.6 % and that of phosphorus by 7.1 %. Phospho-
rus balance decreased by about a third in 12 years. 
The maximum fertilisation levels of different plants 
are about the same as in the previous programming 
period. 

As a result of the structural development of agri-
culture, the concentration of livestock production to 
certain regions has continued, and in these regions 
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the phosphorus and nutrient balances of arable land 
are higher than elsewhere. To achieve a maximum 
reduction in the potential phosphorus load of arable 
land, one condition for environmental support should 
be that phosphorus fertilisation may not exceed the 
need established by means of a soil fertility study. 
The support scheme should also require the basic 
improvement of arable land, especially maintaining 
the drainage.

Farmers are increasingly aware of pesticides and 
their environmental impacts, and they take into 
account the environmental restrictions of the sub-
stances and the obligation to comply with these better 
than before. However, the use of especially substances 
intended for weed prevention has increased in recent 
years because of the increase in reduced tillage and 
headlands and fi lter strips and the reduction in the 
grass area. Environmental support, environmental 
provisions concerning agriculture and general environ-
mental awareness have clearly reduced the pollution of 
groundwater due to nutrients, microbes and chemical 
pesticides in the past ten years.

The differences between regions and farms receive 
very little attention in the environmental support 
scheme and measures implemented on farms. More 
effi cient measures would be needed especially in 
Southern Finland and the coastal regions, mainly 
directed at water protection, because the state of 
waters which suffer from agricultural loading has not 
improved despite the reduction in the loading potential 
of agricultural land. The implementation of the Water 
Framework Directive (2000/60/EC) (VPD) in Finland 
in the near future will also be refl ected in the envi-
ronmental support scheme. The main objective of the 
Directive is to achieve a good ecological potential and 
chemical status in surface waters and quantitative and 
chemical status in the groundwater within 15 years 
from the entry into force of the Directive. In the future 
environmental support will be a very important tool in 
the efforts to restrict the loading of waters caused by 
agriculture, and the range of means available for this 
work should be developed further.

 

5. Impacts of environmental support on biodiversity

Measures introduced under the agri-environmental 
scheme have contributed to the preservation of farmland 
biodiversity, but current measures are not likely to be 
suffi cient to stop the negative effects caused by the long-
continued development towards less and less diverse 
farming practices. Current agri-environmental support 

alone will not be enough to preserve farmland biodiver-
sity, even though many of the shortcomings observed 
during the previous programming period have been cor-
rected. It cannot prevent a reduction in the diversity of 
farmland habitats or guarantee a suffi cient level of man-
agement for traditional biotopes. Biodiversity receives 
far too little emphasis in environmental support, since 
only 2-3 % of the payments are used for measures which 
primarily enhance biodiversity. The emphasis on biodi-
versity should be increased considerably.

Even though the basic measures cover most of the 
agricultural land in Finland, the voluntary special 
measures are probably more effi cient in maintain-
ing biodiversity. The impacts of the basic measures 
on biodiversity seem to have remained smaller than 
those of the more effi cient special measures. Most of 
the basic measures do not enhance biodiversity, and 
the impacts of the measures which do have remained 
quite insignifi cant. The most important single measure 
in terms of biodiversity has been the special measure 
for the management of traditional biotopes, which has 
been implemented quite extensively. A large number 
of common, declining and threatened species have 
benefi ted from this measure. However, the measure 
still covers too few of the most valuable and species-
rich habitat types.

6. Impacts of environmental support on 
rural landscape

Environmental support measures have signifi cant 
impacts on the Finnish rural landscape in the whole 
area covered as they ensure the preservation of open 
farming landscapes and continuation of agriculture. 
Basic measures infl uencing the landscape, such as the 
establishment and management of headlands and fi lter 
strips, and the special measures concerning the devel-
opment and management of landscapes and establish-
ment of sedimentation ponds, wetlands and riparian 
zones increase the diversity of the rural landscapes, 
even if the areas concerned obviously in many cases are 
quite small. In terms of the area concerned the most 
important measure for landscape diversity is the addi-
tional measure concerning plant cover during winter 
and reduced tillage, which provide new elements to the 
farming landscape outside the growing season espe-
cially in the cereal cultivation areas in Southern Fin-
land. In the beginning of the second programming 
period the fact that green fallow is not eligible for envi-
ronmental support was raised as one factor which may 
weaken the visual quality of landscapes.
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In the areas covered by contracts concerning 

traditional biotopes, enhancing biodiversity and 
development and management of landscapes the 
management of the vegetation contributes to biologi-
cal diversity in terms of both the variety of species and 
landscapes. Traditional tools and working methods 
are used in events demonstrating traditional farming 
and voluntary work, where in addition to the farm 
family also the public at large has the opportunity to 
experience old farming culture. The area covered by 
contracts concerning the development and manage-
ment of landscape decreased in 2002. It would be 
important to examine the current state of the areas 
covered by this special measure and the impacts of the 
management measures carried out by means of the 
support. One basic measure for all farms which have 
made a commitment to the environmental support 
scheme is keeping the surroundings of the farm clean 
and tidy. Further instructions for assessing this would 
be needed for both farmers and the authorities. The 
Horizontal Rural Development Programme makes 
a signifi cant contribution to keeping arable land in 
agricultural use, which prevents the relatively few 
open farming landscapes in Finland from becoming 
overgrown with trees and bushes.

7. Wider socio-economic issues

Almost all farms are involved in both the compensa-
tory allowances and agri-environmental scheme, 
which means that the programme generates signifi cant 
environmental impacts in all parts of the country. 
Compliance with the usual good farming practice 
required under the compensatory allowance scheme is 
important especially on farms which have not com-
mitted to the more detailed conditions for environ-
mental support.

Compensatory allowances and environmental 
support have been important in securing the possibil-
ity of the farming population to continue agricultural 
production and live on their farms. Farming popula-
tion is dominated by the older age groups, which 
makes it diffi cult to maintain a balanced population 
structure in the countryside. Many of the vast rural 
areas in Finland are losing their population, especially 
those which already are very thinly populated. The 
success of other small-scale entrepreneurship in the 
rural areas has an indirect impact on the livelihood 
of farmers, because the enterprises offer employ-
ment and subcontracting opportunities and help to 
maintain the rural infrastructure and communities. 

The trends in the jobs offered by rural enterprises 
other than farms have followed the general economic 
development.

In 1995-1999 there was no increase in the income 
from agriculture and farm forestry, even if the farm size 
grew by more than a fi fth. The production conditions 
in 2000-2003 were clearly better than in the two 
previous years and the decisions on support for the 
current programming period increased the agricultural 
income. In the fi rst years of the current programming 
period the compensatory allowances and income incen-
tive of the environmental support (no more than 20 % 
of the support) represented about 43 % of agricultural 
income. Compensatory allowances alone accounted 
for 15 % of the total income available to the farm 
family for hiring outside labour and own consumption, 
including taxes and repayment of loans. This means 
that compensatory allowances and environmental 
support have been highly signifi cant in terms of both 
the economy of the farm families and their opportuni-
ties to offer employment to outside labour working on 
the farm.

Productivity development has been slow in agri-
culture. For the part of agriculture the relationship 
between the turnover and costs in the chain composed 
of agriculture and the food sector has been about 
the same for some time, while for the part of food 
industry there has been some decrease. In the chain 
which consists of agriculture and the food industry, in 
agriculture the ratio between the turnover and costs 
has stayed about on the same level, while in the food 
industry there has been some decrease. In livestock 
production the volumes have been increased through 
breeding, but in plant production the yield levels have 
grown very little since the 1990s. The producer prices 
of agriculture collapsed when Finland joined the EU, 
but since then the prices have become stabilised. The 
Finnish prices are quite well integrated to the internal 
market of the EU. In 1995-2002 there have been no 
signifi cant changes in the producer prices of agricul-
ture, but the input prices have risen. Combined with 
the reduction in support this may lead to a decrease 
in agricultural income. The usual good farming 
practice required for the compensatory allowances 
and the various environmental protection measures 
implemented under the environmental support scheme 
improve the quality of agricultural products. The 
National Quality Strategy for the Food Sector also 
aims at ensuring a watertight quality chain from the 
land all the way to the consumers’ table.
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8. Needs for change and 
organisation of the implementation   

The high share of farms included in the compensatory 
allowance scheme refl ects the effi cient administrative 
procedures. The results of the enquiry among the 
farmers show that the scheme is well known, while 
according to the authorities the information activities 
had been successful. The usual good farming practice 
required in the scheme has established its position in 
Finnish farming. The fi nancing and payments of com-
pensatory allowances have proceeded as agreed. From 
2004 the national aid for Southern Finland will no 
longer fully compensate for the handicap due to natu-
ral conditions in the southern parts of the country. 
This causes income losses to farmers and a need to 
apply compensatory allowances to compensate for 
these. In the long term the CAP reform may reduce 
investments, profi tability of the production, technical 
progress, and competitiveness, which especially in 
livestock production may cause pressures to reallocate 
the other forms of assistance.

In the environmental support scheme the impacts 
can be maximised by means of simultaneous but 
different kinds of positive impacts on the environ-
ment. In this scheme the main emphasis is on water 
protection measures. However, many of these, such 
as plant cover during winter, riparian zones and fi lter 
strips, have positive impacts on biodiversity and rural 
landscape as well. During the second programming 

period the environmental support scheme has made a 
signifi cant contribution to the preservation and man-
agement of open farming landscapes.

In the environmental support scheme the main 
problem towards the end of the programming period 
will be the suffi ciency of EU funding. Funding should 
be organised according to the need. Most of the 5-year 
commitments to compensatory allowances and envi-
ronmental support expire in 2005. Extensive schemes 
and new commitments will also be needed after this. 
Organising the funding on a national basis should be 
allowed if this turns out to be necessary.

Chapter 10 of the report contains a number of 
recommendations concerning the reform of the Hori-
zontal Rural Development Programme, at least for 
the next programming period. Measures concerning 
the level of the compensatory allowances and pos-
sible differentiation should be considered during the 
current programming period. Despite the quite large 
number of recommendations for changes there is no 
need for any immediate changes to the programme. 
The proposals concern relatively broad issues, which 
means that in most cases they cannot be put to prac-
tice before the next programming period. Preparations 
for changes should, however, be started during the 
current programming period. For example, specifi c 
protection measures to reach the objectives set in the 
Water Framework Directive should be started from 
the very beginning of the next programming period.
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1. Horisontaalisen maaseudun 
kehittämisohjelman väliarvioinnin laadinta

Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väli-
arviointi perustuu komission asetuksen (EY) N:o 445/
2002 5. jaksossa (artiklat 53-57) ohjelman seurannas-
ta ja arvioinnista annettuihin säännöksiin, joiden mu-
kaan maaseudun kehittämisohjelmista kaudella 2000-
2006 tulee laatia ohjelman suunnitelmavaiheessa en-
nakkoarviointi ja ohjelman toteutukseen liittyen väli-
arviointi sekä jälkiarviointi. Väliarviointikertomus on 
toimitettava komissiolle vuoden 2003 aikana. Tässä 
väliarviointiraportissa on tarkasteltu Manner-Suomen 
horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman ta-
voitteiden toteutumista luonnonhaittakorvauksen ja 
ympäristötuen vaikutusten osalta vastaamalla komis-
sion asiakirjan VI/12004/00 mukaisiin yleisiin arvi-
ointikysymyksiin ja arvioinnin yhteydessä laadittuihin 
ohjelmakohtaisiin kysymyksiin. Väliarviointi on ra-
hoitettu kansallisesti ja se koskee vuosia 2000-2003, 
mutta käytännössä suurin osa arvioinnin perustana 
olevista tilastoista on vuosilta 2000-2002.

Väliarvioinnin tekemisestä on vastannut maa- ja 
metsätalousministeriön toimeksiannosta Maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) taloustut-
kimusyksikkö. MTT taloustutkimuksen lisäksi arvi-
oinnin tekemiseen ovat osallistuneet MTT:n ympäris-
tötutkimusyksikkö, Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
ja Helsingin yliopiston Soveltavan biologian laitos. 
Arvioinnin tekijät ovat kaikki riippumattomia tutki-
muslaitoksia. Hallinnollisesti MTT kuuluu maa- ja 
metsätalousministeriön alaisuuteen, SYKE sekä ympä-
ristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön 
alaisuuteen ja Helsingin yliopisto opetusministeriön 
alaisuuteen.  

Arviointi perustuu tilastotietoihin, tutkimuksiin 
sekä viljelijä- ja viranomaiskyselyjen tuloksiin. Useim-
pien indikaattorien arvoja on verrattu edellisen ohjel-
makauden vastaaviin tuloksiin tai hitaammin muuttu-
vien tekijöiden osalta ympäristötuen arvioinnissa vii-
me vuosikymmenen alkupuolen tilanteeseen. Eräiden 
indikaattorien kohdalla vertailukohtana on muu väes-
töryhmä tai samaa asiaa koskeva ilmiö tukea saamat-
tomien osalta. Luonnonhaittakorvauksen vaikutusten 
arvioinnissa on hyödynnetty viljelijöiden tulotasotut-
kimusta ja tuottavuuskehityksen tutkimusta sekä ym-

päristötuen vaikutuksia selvitettäessä MYTVAS I ja II 
seurantatutkimuksia.

2. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen 
tavoite ja merkitys Suomen maataloudessa

Luonnonhaittakorvauksen piiriin kuului vuonna 2002 
noin 95 % aktiivitiloista ja 96 % käytössä olevasta 
maatalousmaasta. Luonnonhaittakorvauksen tarkoi-
tus Suomessa on pääasiassa korvata pohjoisista tuo-
tanto-olosuhteista maataloudelle aiheutuvaa haittaa. 
Luonnonhaittakorvauksen määrä on porrastettu kas-
vamaan maatalouden tukialueittain maan eteläisim-
mistä osista pohjoisimpiin siirryttäessä. Luonnonhait-
takorvauksen saanti edellyttää viljelijöiltä tavanomai-
sen hyvän maatalouskäytännön toteuttamista. Ympä-
ristötukisitoumusten perustoimenpiteiden piiriin kuu-
lui vuonna 2002 noin 92 % aktiivitiloista ja 96 % 
käytössä olevasta maatalousmaasta. Ympäristötuki-
järjestelmän tarkoituksena on korvata ympäristön 
suojeluun liittyvistä toimenpiteistä johtuvia kustan-
nuksia viljelijöille, minkä lisäksi bruttotukeen sisältyy 
tulokannuste. Ympäristötuki edellyttää tavanomaisen 
hyvän maatalouskäytännön lisäksi pitemmälle vietyjä 
ympäristönsuojelun toimenpiteitä.

Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen mer-
kitystä suomalaisille viljelijöille kuvaa mm. se, että 
yhteensä näiden tukien osuus oli vuosina 2000-2001 
keskimäärin 14 % kokonaistuotosta. Viljelijäperheen 
omalle työlle ja maatalouspääomalle saadusta kor-
vauksesta eli maataloustulosta luonnonhaittakorva-
uksen ja bruttomääräisen ympäristötuen osuus oli 
keskimäärin 56 %. Kotieläintiloilla näiden tukien ja 
korvausten osuus oli 37-42 % maataloustulosta. Vil-
jatiloilla nämä tuet ja korvaukset olivat vuonna 2001 
noin 30 % suurempia kuin maataloustulo. Näin ollen 
on kyse Suomen maatalouden jatkuvuuden ja hyvän 
ympäristöntilan säilymisen ja kehityksen kannalta 
erittäin merkityksellisistä tukijärjestelmistä. 

3. Luonnonhaittakorvauksen vaikutukset 
ja siihen liittyvät suositukset

Luonnonhaittakorvaus on merkittävä osa viljelijöiden 
tulojen muodostuksesta ja se on osaltaan mahdollista-
nut viljelijäväestölle alueen vertailuryhmien keskimää-
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rää vastaavan kokonaistulojen tason suurimmassa 
osassa maata ja samalla myös sen, että maatalouden 
tulojen ja kannattavuuden niukkuudesta huolimatta 
lähes koko maatalousmaan ala on pysynyt viljelykses-
sä. Maan keski- ja pohjoisosissa luonnonolosuhteista 
johtuvien kasvituotannon rajoitteiden takia nautakar-
jatalouden harjoittamisella on perinteisesti suuri mer-
kitys näiden alueiden maataloudessa. Tuotantoon voi-
makkaasti investoineille päätoimisille tiloille on erityi-
sen tärkeää pitkäjänteiset tukiratkaisut, joissa markki-
noilta saatavan tuoton lisäksi turvataan kannattavan 
tuotannon edellytykset alueella. Syksyn 2003 myötä on 
käynyt selville, että liittymissopimuksen artiklaan 141 
perustuvaa Etelä-Suomen kansallisen tuen määrää tul-
laan alentamaan vuosina 2004-2006. Jotta maatalou-
den kannattavuus ja alueen muiden väestöryhmien 
kanssa tasavertainen tulokehitys maataloudessa voitai-
siin turvata AB-tukialueilla, kansallisen tuen alenema 
tulee korvata luonnonhaittakorvauksella. Luonnon-
haittakorvauksen tasoa tulee nostaa ja korvaus eriyttää 
siten, että kannattavan tuotannon edellytykset maan 
eri osissa ja eri tuotantosuunnissa voidaan turvata.

Luonnonhaittakorvausjärjestelmän kattavuuden 
myötä myös sen edellytyksenä olevan tavanomaisen 
hyvän maatalouskäytännön noudattaminen on vakiin-
tunut ja toisaalta käsitykset tavanomaisesta hyvästä 
maatalouskäytännöstä ovat tulleet yhdenmukaisem-
miksi. Tätä tukee myös arvioinnin yhteydessä tehty 
laaja viljelijä- ja viranomaiskysely. Sen mukaan tär-
keänä tukiehtona tavanomaista hyvää maatalouskäy-
täntöä piti yli 80 % viljelijöistä ja yli 90 % viranomai-
sista, joskin eräät kaipasivat selkeämpiä määrityksiä 
hyville maatalouskäytännöille. Tavanomaisen hyvän 
maatalouskäytännön ja tukiehtojen noudattamista on 
arvioitu maa- ja metsätalousministeriön taholta suori-
tettujen tilatarkastusten perusteella, joiden mukaan ta-
vanomaista hyvää maatalouskäytäntöä on noudatettu 
lähes poikkeuksetta. Vuonna 2002 valvotuille tiloille 
tehdyn kyselyn mukaan vastaajista yli 80 % piti tuki-
valvontaa tarpeellisena väärinkäytösten välttämiseksi. 

Pellonkäytön muutokset viittaavat typen käytön 
vähenemiseen, mikä on ilmennyt myös lannoitteiden 
myyntitilastossa. Koska lähinnä viljojen viljely on li-
sääntymässä, tästä voi aiheutua vastaavasti myös 
kasvinsuojeluaineiden käytön lisääntymistä. Laajape-
räisessä käytössä olevan laidunalan määrä lisääntyi 
vuonna 2000 yli 50 %:lla edellisestä ohjelmakaudesta 
lähinnä CAP-tuen uudistuksesta johtuen. Luonnon-
haittakorvauksen kehittämisessä tulee ottaa huomi-
oon se, että nyt CAP-uudistuksen myötä saavutettu 
laitumien laajaperäinen käyttö voisi jatkua. 

Arvioinnin yhteydessä tehdyt viljelijä- ja viran-
omaiskyselyt tuottivat laajan hyväksynnän useimmille 
luonnonhaittakorvauksen ehdoille. Kehitettävää näh-
tiin lähinnä korvauksen maksuunpanojärjestelyissä, 
joskin useiden muutosesitysten kohdalla mielipiteet 
jakautuivat kahtia. Kaksi kolmannesta viranomaisvas-
taajista aikaistaisi tukihakemusten jättöpäivää vähin-
tään kuukaudella, mitä perusteltiin lähinnä valvonnan 
ja maksatusten kannalta. Viljelijöiden kannalta nykyi-
nen jättöajankohta nähtiin kuitenkin hyvänä. Luon-
nonhaittakorvauksen maksamisesta kerran vuodessa 
viranomaisten mielipiteet jakautuvat lähes tasan kah-
tia. Kun otetaan huomioon se, että maatalouden tuki-
maksuista keskimäärin yli 40 % ajoittuu loka- marras-
kuuhun, mikä on keskimäärin kaksi kolmasosaa koko 
vuoden maataloustulosta, viljelijöiden maksuvalmiu-
den kannalta luonnonhaittakorvauksen maksaminen 
kahdessa tai useammassa erässä puoltaisi paikkaansa.

4. Ympäristötuen vaikutukset 
maaperään ja vesistöihin

Ympäristötuki on lisännyt pientareiden ja suojakaisto-
jen määriä, ja myös suojavyöhykkeiden osalta ympä-
ristötuen merkitys on ollut erittäin suuri. Vaikka tuessa 
on pyritty nostamaan kasvukauden ulkopuolista kasvi-
peitteisyyttä, eroosion torjunnan kannalta oleellinen 
monivuotisten kasvien viljely ei ole lisääntynyt. Kasvi-
peitteisyyttä on toteutettu varsin paljon kevennetyllä 
muokkauksella, joka ei ole eroosion torjunnassa paras 
mahdollinen keino. Erityisesti eteläiseen Suomeen tar-
vittaisiin lisää todellista talviaikaista kasvipeitteisyyttä, 
esimerkiksi nurmen ja viherkesannoinnin avulla. Väki-
lannoitteiden ja karjanlannan yhteensä sisältämän ty-
pen ja fosforin käyttö viljeltyä peltohehtaaria kohti on 
vähentynyt ympäristötuen vaikutuksesta. Vaikka suu-
rin alenema tapahtui jo edellisen ohjelmakauden aika-
na, käytettiin vuonna 2002 typpeä 2,6 % vähemmän ja 
fosforia 7,1 % vähemmän kuin vuonna 1999. Fosfori-
tase pieneni kahdentoista vuoden tarkastelujaksolla 
kolmannekseen. Nykyisen ohjelmakauden kasvikoh-
taisissa enimmäislannoitustasoissa ei ole merkittäviä 
eroja edelliseen ohjelmakauteen verrattuna. 

Maatalouden rakennekehityksen seurauksena koti-
eläintalouden alueellinen keskittyminen on jatkunut, ja 
näillä alueilla peltojen fosfori- ja typpitaseet olivat suu-
rempia kuin muualla. Jotta peltomaan fosforikuormi-
tuspotentiaali pienenisi mahdollisimman nopeasti, ym-
päristötuessa olisi edellytettävä, ettei fosforilannoitus 
saa ylittää viljavuustutkimuksella osoitettua fosforilan-
noitustarvetta. Samoin tukijärjestelmiin tulisi nykyistä 
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selvemmin sisältyä myös peltomaan peruskunnostus, 
etenkin ojituksen kunnossapito.

Viljelijöiden tietämys torjunta-aineista ja niiden 
ympäristövaikutuksista on lisääntynyt. Viljelijät otta-
vat huomioon entistä paremmin valmisteisiin liittyvät 
ympäristörajoitukset ja velvollisuuden noudattaa niitä. 
Tästä huolimatta varsinkin rikkakasvien torjuntaan 
käytettyjen aineiden käyttö on lisääntynyt viime vuo-
sina. Syinä ovat kevennetyn muokkauksen yleistymi-
nen, pientareiden ja suojakaistojen lisääntyminen sekä 
nurmialan väheneminen. Maatalouden ympäristötu-
en, maatalouteen liittyvien ympäristösäädösten sekä 
yleisen ympäristötietoisuuden lisääntymisen johdosta 
pohjavesien pilaantumisriski ravinteiden, mikrobien ja 
kemiallisten torjunta-aineiden takia on viimeisen kym-
menen vuoden aikana pienentynyt selvästi. 

Ympäristötukijärjestelmä ja tiloilla toteutettavat 
toimenpiteet eivät nykyisellään juurikaan huomioi alu-
eiden ja tilojen välisiä eroja. Erityisesti Etelä-Suomeen 
ja rannikkovyöhykkeelle tulisi kohdistaa nykyistä te-
hokkaammin toimenpiteitä, joiden päätarkoituksena 
on vesiensuojelu, sillä peltomaan kuormituspotenti-
aalin alenemisesta huolimatta maatalouden kuormit-
tamien vesistöjen tila ei ole parantunut. Vesipolitiikan 
puitedirektiivin (2000/60/EY) (VPD) toimeenpanolla 
Suomessa tulee olemaan lähitulevaisuudessa vaikutus-
ta myös maatalouden ympäristötukijärjestelmään. Ve-
sipolitiikan puitedirektiivin perustavoitteena on saat-
taa pintavedet kemialliselta ja ekologiselta tilaltaan ja 
pohjavedet määrälliseltä ja kemialliselta tilaltaan hy-
välle tasolle 15 vuoden kuluessa direktiivin voimaan-
tulosta. Ympäristötuki on jatkossakin merkittävä maa-
talouden vesiin kohdistuvaa kuormitusta rajoittava vä-
line ja siksi sen keinovalikoimaa on tärkeää kehittää.  

5. Ympäristötuen vaikutukset 
luonnon monimuotoisuuteen

Maatalouden ympäristötuen toimenpiteet ovat edistä-
neet luonnon monimuotoisuuden säilymistä, mutta 
nykyiset toimenpiteet eivät todennäköisesti ole riittä-
viä pitkään jatkuneen yksipuolista maataloustuotan-
toa suosineen kehityksen pysäyttämiseksi. Maatalou-
den ympäristötuki on edelleen riittämätön luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi, vaikka monia 
edellisen ohjelmakauden aikana ilmenneitä puutteita 
onkin korjattu. Sillä ei saada käännettyä tai edes estet-
tyä tavanomaisen maatalousympäristön monimuotoi-
suuden köyhtymiskehitystä eikä taattua riittävää hoi-
don tasoa perinnebiotoopeille. Luonnon monimuotoi-
suuden painoarvo ympäristötuessa on aivan liian pie-

ni, sillä keskeisimpiin luonnon monimuotoisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin käytetään vain 2-3 % ympä-
ristötuen kokonaismaksatuksesta. Luonnon moni-
muotoisuuden painotusta ympäristötuessa onkin tar-
peen selvästi lisätä.

Perustoimenpiteiden laajasta alueellisesta kattavuu-
desta huolimatta vapaaehtoiset erityistuet ovat toden-
näköisesti luonnon monimuotoisuuden ylläpidossa pe-
rustoimenpiteitä merkittävämpiä. Perustoimenpiteiden 
vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen näyttävät 
jääneen vähäisiksi tehokkaampiin erityistukien toi-
menpiteisiin verrattuna. Useimmat pakollisista perus-
toimenpiteistä eivät edistä luonnon monimuotoisuutta 
ja ne, jotka edistävät, ovat teholtaan vähäisiä. Luon-
non monimuotoisuuden kannalta merkittävin yksit-
täinen toimenpide on ollut melko laaja-alaisena toteu-
tunut perinnebiotooppien hoidon erityistuki, joka on 
hyödyttänyt suurta määrää tavanomaisia, taantuneita 
ja uhanalaisia eliölajeja. Silti lajistoltaan arvokkaimpia 
perinnebiotooppityyppejä on saatu erityistuen piiriin 
suhteellisesti muita perinnebiotooppeja heikommin.

6. Ympäristötuen vaikutukset 
maaseutumaisemaan

Ympäristötukijärjestelmän toimenpiteet vaikuttavat 
suomalaiseen maaseutumaisemaan koko tukialallaan 
merkityksellisesti avoimen viljelymaiseman hoidon 
turvaajana ja maatalouselinkeinon jatkuvuuden ylläpi-
täjänä. Lisäksi maisemaan vaikuttavista perustoimen-
piteistä pientareiden ja suojakaistojen perustaminen ja 
hoito sekä erityistukimuodoista monet maiseman ke-
hittämiseen ja hoitoon liittyvät toimenpiteet sekä las-
keutusaltaiden ja kosteikkojen sekä suojavyöhykkei-
den perustamista koskevat erityistukitoimenpiteet eri-
yttävät viljelymaisemanäkymää, vaikkakin kohdealat 
ovat luonnollisesti useimmissa tapauksissa suhteellisen 
pieniä. Pinta-alan määrän osalta vaikuttavin maisema-
kuvan eriyttämisen tukimuoto on talviaikaista kasvi-
peitteisyyttä ja kevennettyä muokkausta koskeva lisä-
toimenpide, mikä tuo varsinkin eteläisen Suomen vil-
janviljelyalueille uutta maisemaelementtiä viljelynäky-
mään kasvukauden ulkopuolella. Tosin ympäristötuen 
puuttuminen viherkesannoinnilta on ilmennyt toisen 
ohjelmakauden alussa yhtenä näkyvimmistä visuaalis-
ta maisemaa heikentävistä tekijöistä.

Perinnebiotooppisopimuksia, luonnon monimuo-
toisuuden edistämistä sekä maiseman kehittämistä 
ja hoitoa koskevien erityistukien sopimusaloilla kas-
villisuuden hoidon avulla edistetään niin lajistollista 
kuin maisemallistakin monimuotoisuutta, mutta myös 
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käytetään perinteisiä työtapoja ja –välineitä talkoo-
tempauksissa, jolloin viljelijäperheiden lisäksi yleisöl-
lä on mahdollista kokea vanhaa maatalouskulttuuria. 
Maiseman kehittämiseen ja hoitoon liittyvän erityistu-
en sopimusala on vähentynyt vuonna 2002. Jatkossa 
olisikin tärkeää selvittää tämän erityistuen kohteiden 
nykytila ja tuen avulla suoritetun hoidon vaikutukset 
maisemaan. Lisäksi ympäristötukijärjestelmään sitou-
tuneilta tiloilta edellytetään perustoimenpiteissä myös 
tilan ympäristön siistinä pitämistä, minkä arviointiin 
tarvittaisiin lisäohjeistusta niin viljelijöiden kuin vi-
ranomaisten käyttöön. Horisontaalisen maaseudun 
kehittämisohjelman avulla voidaan vaikuttaa merki-
tyksellisesti peltomaan säilymiseen maatalouskäytössä 
ja siten estää Suomessa suhteellisesti vähäisten avoin-
ten viljelynäkymien maisemallisesti haitallista sulkeu-
tumista peltojen umpeenkasvun vuoksi.

7. Monialaiset kysymykset

Koska lähes kaikki tilat ovat mukana sekä luonnon-
haittakorvausjärjestelmässä että ympäristötukijärjes-
telmässä, ohjelma tuottaa myönteisiä ympäristövaiku-
tuksia laajalti koko maassa. Luonnonhaittakorvauk-
sen edellyttämällä tavanomaisen hyvän maatalous-
käytännön noudattamisella on merkitystä varsinkin 
niillä tiloilla, jotka eivät ole sitoutuneet pitemmälle 
vietyihin ympäristötuen ehtoihin. 

Luonnonhaittakorvauksella ja ympäristötuella on 
ollut merkittävä vaikutus viljelijäväestön mahdolli-
suuksiin jatkaa maataloustuotantoa ja asumista tiloil-
laan. Vanhempiin ikäluokkiin painottuva viljelijöiden 
ikärakenne heikentää osaltaan tasapainoisen väestö-
rakenteen säilymistä maaseudulla. Suomen laajoilla 
maaseutualueilla väestötappiot ovat yleisiä varsinkin 
jo ennestään varsin harvaanasutuilla alueilla. Maa-
seudun muun pienyritystoiminnan menestymisellä on 
välillinen vaikutus viljelijäväestön toimeentuloon, sillä 
yritykset tarjoavat työtä ja mahdollisia alihankintoja 
sekä osaltaan edistävät maaseudun infrastruktuurin ja 
maaseutuyhteisöiden ylläpitoa. Maatilatalouden ulko-
puolisten muiden maaseutuyritysten työpaikkojen ke-
hitys on seurannut yleistä talouskehitystä.

Maa- ja metsätalouden tulojen määrä ei lisäänty-
nyt vuosina 1995-1999 lainkaan, vaikka tilakoko kas-
voi yli viidenneksellä kyseisenä aikana. Vuodet 2000-
2003 olivat tuotanto-oloiltaan oleellisesti kahta edel-
lisvuotta parempia ja myös nykyisen ohjelmakauden 
tukiratkaisut lisäsivät maataloustuloa. Luonnonhait-
takorvauksen ja ympäristötuen tulokannusteen (enin-
tään 20 % tuesta) osuus maataloustulosta oli nykyisen 

ohjelmakauden alkuvuosina noin 43 %. Kokonaistu-
lokertymästä, joka viljelijäperheellä vuonna 2000 oli 
käytettävissä maatalouden vieraan työvoiman palk-
koihin ja omaan kulutukseen verot ja velkojen lyhen-
nykset mukaan lukien, luonnonhaittakorvaus yksis-
tään muodosti noin 15 %. Näin ollen luonnonhaitta-
korvauksella ja ympäristötuella on ollut varsin suuri 
painoarvo paitsi viljelijäperheen omassa taloudessa 
myös viljelijäperheen mahdollisuuksissa tarjota työtä 
ja toimeentuloa tilalla työskentelevälle ulkopuoliselle 
työvoimalle.

Maatalouden tuottavuuskehitys on ollut niukka 
ja liikevaihdon ja kustannusten suhde maatalouden ja 
elintarviketeollisuuden muodostamassa ketjussa on 
maatalouden osalta jo pitempään pysynyt lähes ennal-
laan ja elintarviketeollisuuden osalta alentunut. Ko-
tieläinpuolella tuotostasoa on pystytty nostamaan ja-
lostuksen kautta, mutta kasvituotannossa satotasojen 
kasvu 1990-luvun puolivälistä lähtien on ollut erittäin 
vähäistä. EU-jäsenyyden alussa maatalouden tuotta-
jahinnat romahtivat, mutta jäsenyyden aikana hin-
tojen kehitys on tasaantunut. Suomi on varsin hyvin 
hintaintegroitunut EU:n sisämarkkinoihin. Vuosina 
1995-2002 maatalouden tuottajahinnat ovat muut-
tuneet melko vähän, mutta samana aikana maatalou-
den tuotantopanosten hinnat ovat kasvaneet, mikä 
yhdessä tukien alenemisen kanssa muodostaa uhkan 
maatalouden tulojen alenemiselle. Luonnonhaittakor-
vauksen edellytyksenä olevalla tavanomaisella hyvällä 
maatalouskäytännöllä ja toisaalta ympäristötuen eh-
toina olevilla lukuisilla ympäristön suojeluun liittyvil-
lä toimenpiteillä on sellaisenaan maataloustuotteiden 
laatua parantava vaikutus. Tämän lisäksi kansallisella 
elintarvikkeiden laatustrategialla pyritään varmenta-
maan katkeamaton laatuketju pellolta kuluttajan pöy-
tään asti.  

8. Ohjelman muutostarpeet 
ja täytäntöönpanojärjestelyt

Luonnonhaittakorvauksen piiriin kuuluvien tilojen 
suuri osuus kuvaa samalla myös hallinnollisen järjes-
telmän hyvää tuloksellisuutta. Viljelijäkyselyn tulokset 
osoittivat järjestelmän hyvää tunnettavuutta ja viran-
omaiskysely tiedotuksen onnistuneisuutta. Luonnon-
haittakorvauksen edellytyksenä oleva tavanomainen 
hyvä maatalouskäytäntö on vakiinnuttanut asemansa 
suomalaisessa maataloudessa. Luonnonhaittakorvauk-
sen rahoitus ja maksatus tiloille on sujunut sopimusten 
mukaisesti. Koska Etelä-Suomen kansallisella tuella 
vuodesta 2004 alkaen ei enää voida täysin korvata 
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luonnonolosuhteista maan eteläisimmissä osissa aiheu-
tuvaa haittaa, aiheutuu siitä tulonmenetyksiä viljeli-
jöille ja tarvetta korvata niitä luonnonhaittakorvauk-
sella. Myös CAP-uudistus voi alentaa pitkällä ajanjak-
solla merkittävästi investointeja, tuotannon kannatta-
vuutta ja teknistä kehitystä sekä kilpailukykyä ja aihe-
uttaa varsinkin kotieläintalouden osalta tarvetta mui-
den tukimuotojen uudelleen kohdentamiseen.

 Ympäristötuen osalta vaikutusten maksimointia 
tapahtuu eri toimien aikaansaamilla samanaikaisilla, 
mutta erityyppisillä vaikutuksilla ympäristöön. Ym-
päristötukijärjestelmä painottuu vesiensuojelullisiin 
toimenpiteisiin, mutta useilla toimenpiteillä, kuten 
peltojen talviaikaisella kasvipeitteisyydellä, suojavyö-
hykkeillä ja suojakaistoilla, on myönteisiä vaikutuksia 
myös luonnon monimuotoisuuteen ja maaseutumaise-
maan. Ympäristötukijärjestelmä on edistänyt toisella 
ohjelmakaudella merkittävästi suomalaisen viljely-
maiseman avoimena ja hoidettuna pysymistä. 

Ympäristötuen osalta ongelmana tulee olemaan 
EU- rahoituksen riittävyys kauden loppupuolella. Ym-

päristötuen rahoitus tulee saada järjestettyä tarvetta 
vastaavaksi. Vuonna 2005 suurimmalta osalta vil-
jelijöitä viisivuotiskauden luonnonhaittakorvaus- ja 
ympäristötukisitoumukset umpeutuvat. Myös tämän 
jälkeen tarvitaan kattavia järjestelmiä ja uusia sitou-
muksia. Rahoitusongelma tulisi voida ratkaista tarvit-
taessa kansalliselta pohjalta.

Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman 
uudistamiseksi viimeistään seuraavalla ohjelmakaudel-
la raportin kohdassa 10 on esitetty lukuisia suosituk-
sia. Luonnonhaittakorvauksen tasoon ja mahdolliseen 
erityttämiseen liittyviä toimenpiteitä tulisi voida ottaa 
huomioon jo tämän ohjelmakauden aikana. Ympä-
ristötuen osalta muutostarpeet ovat suuria ja laajan 
päätöksentekoprosessin vaativia, minkä takia muutos-
ten toteuttamiseen kannattaa ryhtyä vasta seuraavan 
ohjelmakauden alusta lähtien. Muutoksiin tulee kui-
tenkin varautua jo tämän ohjelmakauden aikana, sillä 
mm. vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteisiin pääse-
miseksi olisi kohdennettuja suojelutoimenpiteitä pääs-
tävä aloittamaan heti uuden ohjelmakauden alussa.
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 Arviointiraportissa käytetyt lyhenteet
A-, B- ja C-alueet.  Suomen maatalouden tulotukien määrän porrastusta koskeva aluejako.
AWU.  Annual Work Unit. Vuotuinen työpanosyksikkö.
CAP.  Common Agricultural Policy. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka. 
FAR.  Suomen aluetutkimus. Farm Areal Research.
FWU.  Family Work Unit. Viljelijäperheen työpanosyksikkö
EMOTR.  Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto.
ESU.  European Size Unit. Taloudellinen tilakokoyksikkö. (http://europa.eu.int/comm/agriculture/
 rica/methodology1_en.cfm)
Eurostat.  EU-maiden tilastoviranomainen.
EY.  Euroopan yhteisö.
Ey.  Eläinyksikkö.
FADN.  The Farm Accountancy Data Network. EU:n maatalouskirjanpito. (http://europa.eu.int/ comm/
 agriculture/rica/index_en.cfm)
IACS.  Integrated Administration and Controlling System. Maatalouden tukien integroitu hallinto ja 
 valvonta järjestelmä.
KMM.  Käytössä oleva maatalousmaa.
KTTK.  Kasvintuotannontarkastuskeskus. 
Ky.  Kulutusyksikkö, tulonjakotilaston mukainen tulojen jakoyksikkö.
LFA –alue.  Less Favoured Area eli epäsuotuisa alue. Suomessa LFA –tukea ei ole eriytetty Suomessa  
 epäsuotuisten alueiden  luokittelun mukaan (EY1257/1999 artiklat 17-21), vaan käyttäen 
 hyväksyttyä peltokasvien tuen alueellistamissuunnitelmaa (A-, B- ja C-tukialueet), jossa on jo 
 otettu huomioon luonnonolosuhteet.
LFA –korvaus.  Luonnonhaittakorvaus.
MMM.  Maa- ja metsätalousministeriö.
MTT.  Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.
MTTL.  Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (1.3.2001 alkaen MTT taloustutkimus).
MYTT.  Maatilatalouden tulo- ja verotilasto.
MYTVAS I ja II.  Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimukset eri ohjelmakausilla. 
Ny.  Nautayksikkö.
PTT.  Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos
RKTL.  Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos.
SGM.  Standard Gross Margin. Vakioitu kate. (http://europa.eu.int/comm/agriculture/rica/
 methodology1_en.cfm)
SYKE.  Suomen ympäristökeskus.
TE-keskus.  Työvoima- ja elinkeinokeskus. Suomen 15 TE-keskusta ovat:
          Uu Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
          Vs  Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus
          Sa  Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus
          Hä  Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus
          Pi  Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
          KaS  Kaakkois-Suomen työvoima ja elinkeinokeskus
          ES  Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus
          PS  Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus
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Tike.  Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus.
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Manner-Suomen horisontaalisen maaseudun kehittä-
misohjelman väliarviointi kattaa neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1257/1999 mukaisista maaseudun kehittä-
mistoimenpiteistä epäsuotuisten alueiden luonnon-
haittakorvauksen (V. luku) ja maatalouden ympäristö-
ohjelman (VI. luku) vaikutusten arvioinnin sekä näi-
den rahoitusvarojen, seurannan ja täytäntöönpanon 
arvioinnin. Maaseudun kehittämisohjelman tavoittei-
ta ovat maatilojen tulotason turvaaminen, tilojen tuo-
tannon kannattavuuden ja tehokkuuden kehittäminen 
ympäristönäkökohdat huomioon ottaen, maaseudun 
elinkeinopohjan laajentaminen sekä palvelutason säi-
lyttäminen. Nämä tavoitteet ovat erittäin tärkeitä Suo-
melle, joka on EU:n maaseutuvaltaisin maa. Suomen 
pinta-alasta 94 % kuuluu maaseutualueisiin. Suomen 
liittyessä Euroopan yhteisöön vuonna 1995 suomalai-
sesta väestöstä 45 % asui maaseudulla. Vuoteen 2002 
mennessä maaseutuväestön osuus on vähentynyt 43 
%:iin (Keränen ym. 2000, Tilastokeskus väestötilas-
tot). Perusmaatalous ja maaseutuelinkeinot muodos-
tavat Suomessa laajoille maaseutualueille runkoasu-
tuksen, joka maaseudulla asuvan väestön vähenemi-
sestä huolimatta edelleen oleellisilta osin ylläpitää 
maaseudun elinvoimaisuutta ja hoidettuna säilymistä. 

Maatalouden rakennemuutos on jatkunut voimak-
kaana EU-jäsenyyden aikana, aktiivitilojen lukumää-
rä on pudonnut vuosina 1995-2002 yhteensä 25 %, 
mistä tässä tarkasteltavalla ohjelmakaudella vuosina 
2000-2002 tilaluvun väheneminen on noin 5 %-yksik-
köä. Vuosina 1995-2000 aktiivitilojen lukumäärä on 
vähentynyt 99 960 tilasta 79 780 tilaan. Vuonna 2002 
aktiivitiloja oli noin 74 200 kpl. Aktiivitiloista tukea 
saaneita tiloja oli vuonna 1995 96 % ja vuonna 2002 
99 % eli viime vuosina lähes kaikki tilat ovat saaneet 
jotain tukea. Keskimääräinen aktiivitilojen tilakoko 
on vuosina 1995-2000 kasvanut vastaavasti 21,7 pel-
tohehtaarista 28,0 hehtaariin. Vuonna 2002 aktiivi-
tilojen keskikoko oli 30,0 ha, kun se tukea saaneilla 
tiloilla oli 30,3 ha. (Maatilatilastollinen vuosikirja, Ti-
ken tilastot). 

Työpaikkojen määrät syrjäisimmillä maaseutu-
alueilla ovat viime vuosina hieman lisääntyneet, mut-
ta niiden osuus työpaikkojen kokonaismäärästä on 
vähenemässä. Vuosina 1997-2001 harvaan asutuiksi 
ja ydinmaaseudun alueiksi määritetyillä alueilla työ-
paikat lisääntyivät noin 3 % (vuonna 2001 482 500 

työpaikkaa). Niiden osuus kaikista työpaikoista on 
vähentynyt tasaisesti 23 %:sta 21 %:iin. Kaupunkien 
läheisillä alueilla työpaikat lisääntyivät 10 % (vuonna 
2001 268 600 työpaikkaa). Niiden osuus kaikista työ-
paikoista on pysynyt 12 %:ssa koko tarkastelujakson 
ajan. (Keränen ym. 2000, Tilastokeskuksen työssä-
käyntitilastot). 

Maatalouden ympäristötuen tavoitteet liittyvät 
maa- ja puutarhatalouden ympäristöä kuormittavan 
vaikutuksen vähentämiseen, luonnon monimuotoi-
suuden edistämiseen ja maatalouden kulttuurimaise-
man säilymiseen siten, että myös maa- ja puutarhata-
louden tuotantoedellytykset voidaan säilyttää hyvinä. 
Monet ympäristön tilan muutokset ilmenevät vasta 
pitkällä ajanjaksolla. Vesistöjen ravinnekuormitusta 
ja pintavaluntoja on pyritty vähentämään pientareita, 
suojakaistoja ja kasvipeitteisyyttä lisäämällä ja kasvi-
ravinteita vähentämällä. 1990-luvun alusta pelloille 
tulevan typen ja fosforin määrät ovat alentuneet kai-
killa alueilla. Laajoilla alueilla tapahtuva yksipuolinen 
maataloustuotanto on uhka luonnon monimuotoisuu-
delle. Suomessa yhtenäisiä laajoja maatalousalueita on 
vähän ja varsinkin maan itä- ja pohjoisosissa tilojen 
pellot ovat metsien ympäröimiä tai rajoittuvat jokiin 
ja järviin. Tämä osaltaan auttaa säilyttämään luonnon 
monimuotoisuutta, mutta maatalouden tuotantome-
netelmien tehostumisen myötä avo-ojien ja metsälai-
dunten poistuttua tarvitaan erillisiä toimenpiteitä pe-
rinteiseen tuotantoon liittyvien kasvi- ja eläinlajistojen 
säilyttämiseksi. Maatalouden kulttuurimaiseman mer-
kitys korostuu Suomessa, sillä hoitamattomana pienet 
peltoaukeat sulkeutuvat ja toisaalta laajat yhtenäiset 
peltoaukeat muodostavat Suomelle arvokkaan kan-
sallisen pääoman muutoin Euroopan metsäisimmässä 
maassa.

Maaseudun väestöpohjan oheneminen vaikeuttaa 
maaseudun kehittämisohjelmien tavoitteiden saavut-
tamista. Maatalouden rakennemuutoksen seurauk-
sena maatalouden kehittämistoimenpiteistä ja ym-
päristönsuojelusta vastaa käytännössä yhä pienempi 
viljelijäjoukko, jolloin yksittäisen viljelijän vastuu ja 
merkitys kehittämistyön saavutuksista muodostu-
vat yhä suuremmaksi. Jatkavien viljelijöiden kohon-
nut koulutustaso ja ammattitaito osaltaan edistävät 
viljelijäväestön mahdollisuuksia selviytyä kestävän 
maatalouden harjoittamiseen liittyvistä vaatimuksis-
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ta kasvavassa hinta- ja kustannuspaineessa. Toisaalta 
pitkäjänteinen maatalouden kehittäminen ei ole mah-
dollista ilman riittävää kannattavuutta ja viljelijöiden 
luottamusta riittävän kannattavuuskehityksen jatku-
miseen myös tulevaisuudessa. 

Pohjoisesta sijainnista ja epäedullisista luonnon-
oloista johtuen suhteessa muihin EU-maihin kilpailu-
kykyisen maatalouden harjoittaminen Suomessa edel-
lyttää luonnonhaitan korvaamista täysimääräisenä. 
Horisontaalisessa maaseudun kehittämisohjelmassa 
on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukai-
sista maaseudun kehittämistoimenpiteistä korostettu 
erityisesti luonnonhaittakorvauksen merkitystä osana 
maatilojen perustoimeentuloa, jonka turvaaminen on 
tuotannon jatkamisen ja investointimahdollisuuksien 
perusedellytys. Luonnonhaittakorvausjärjestelmällä 
pyritään varmistamaan ympäristön kannalta kestävän 
maatalouden jatkuminen pohjoisissa maatalouden 
kannalta epäsuotuisissa luonnonoloissa. Vuonna 2000 
alkaneessa uudessa ohjelmassa luonnonhaittakorvaus 
ulotettiin koko Suomen kattavaksi, sillä luonnonhait-
takorvauksella on keskeinen merkitys myös maan ete-
läosissa maaseutualueiden säilymiselle elinvoimaisina 
ja kestävän maatalouden jatkumiselle myös laajoilla 
rannikkoalueilla, joilla vallitsevat pohjoisesta sijain-
nista aiheutuvat epäsuotuisat luonnonolot. 

Luonnonhaittakorvauksella ja ympäristötuella 
on suuri merkitys paitsi ympäristösuojelun kannalta 
myös taloudellisesti Suomen maataloudelle. Luon-
nonhaittakorvauksella korvataan heikommista luon-
nonoloista johtuvaa alempaa maatalouden tuottoa ja 
korkeampia tuotantokustannuksia. Ympäristötuella 
korvataan ympäristön suojelemiseksi tehtyjä toimen-
piteitä, mutta 20 % siitä on tulovaikutteista kannustin 
osaa. Tukien merkityksen tarkastelemiseksi niitä ver-
rataan usein viljelijäperheen oman työn ja maatalou-
teen sijoitetun oman pääoman korvaukseksi saatuun 
maataloustuloon. Maatalouden kokonaislaskelman 
mukaan luonnonhaittakorvaus ja bruttomääräinen 
ympäristötuki yhdessä kattoivat vuonna 2000 noin 
72 % ja vuosina 2001-2002 67 % maataloustulosta. 
Vuosina 1995-1997 vastaava osuus oli 50 % ja kato-
vuosina 1998-1999, jolloin maataloustulo oli mer-
kittävästi alempi, 65 % maataloustulosta. Vuosina 
1995-1999 tuen osuus maataloustulosta oli pienempi 
kuin vuonna 2000 alkaneella ohjelmakaudella, koska 
luonnonhaittakorvausjärjestelmä ei tuolloin kattanut 
maan eteläisintä osaa. (Suomen maatalous 2003, maa-
talouden kokonaislaskelma pl. puutarhatalous). 

Valtaosa viljelijöistä ja käytössä olevasta maatalo-
usmaasta kuuluu Suomessa luonnonhaittakorvaus- ja 

ympäristötukijärjestelmän piiriin. Edellisellä ohjelma-
kaudella luonnonhaittakorvauksen piiriin kuului 79 % 
aktiivitiloista ja 76 % viljellystä peltoalasta ja nykyi-
sellä ohjelmakaudella vastaavasti, 94 % aktiivitiloista 
ja 96 % peltoalasta. Ympäristötukijärjestelmän piiriin 
kuului edellisellä ohjelmakaudella 84 % aktiivitilois-
ta ja 88 % viljelystä peltoalasta ja nykyisellä ohjel-
makaudella 90 % aktiivitiloista ja 93 % peltoalasta. 
Mahdollisimman kattava tukijärjestelmiin osallistu-
minen on edellytys tukijärjestelmillä tavoitellun maa-
seudun elinvoimaisuuden, ympäristönsuojelun ja kult-
tuurimaiseman säilymisen edistämiseksi. Viljelijäväes-
tön määrän on ennakoitu edelleen vähenevän, jolloin 
tukijärjestelmiin osallistumiselle tulisi turvata myös 
tulevaisuudessa riittävät kannusteet, jotta em. tavoit-
teissa ei jouduttaisi taantuvan kehityksen tielle.

1.1. Luonnonhaittakorvaus

1.1.1. Luonnonhaittakorvauksen tavoitteet, 
edellytykset ja toimenpiteet

Luonnonhaittakorvaus perustuu vuonna 2000 alka-
neella uudella ohjelmakaudella keskeisiltä osiltaan 
neuvoston asetukseen (EY) N:o 1257/1999 ja erityi-
sesti sen viidenteen lukuun sekä asetuksen soveltamis-
ta koskevaan komission asetukseen (EY) N:o 1750/
1999 ja sen myöhemmin korvanneeseen komission 
asetukseen (EY) N:o 445/2002 muutoksin 963/2003. 
Suomessa luonnonhaittakorvauksesta on keskeisim-
miltä osin säädetty valtioneuvoston asetuksessa 644/
2000 ja sitä koskevassa maa- ja metsätalousministeri-
ön asetuksessa (645/2000) muutoksineen sekä korva-
uksen hakemista, maksatusta ja valvontaa koskevissa 
vuosittaisissa asetuksissa. Luonnonhaittakorvauksen 
avulla pyritään maan jatkuvan maatalouskäytön var-
mistamiseen vaikuttaen siten elinkelpoisten maaseutu-
yhteisöjen säilymiseen, maaseudun ylläpitämiseen, sel-
laisten kestävien viljelyjärjestelmien ylläpitämiseen ja 
edistämiseen, joissa otetaan huomioon erityisesti ym-
päristönsuojelua koskevat vaatimukset (neuvoston 
asetus (EY) N:o 1257/1999 artikla 13).

Luonnonhaittakorvauksen yleisenä tavoitteena on 
korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat maan pohjoi-
sesta sijainnista eli lyhyestä kasvukaudesta ja alhai-
sesta lämpötilasta sekä harvaan asutun maan väestö-
pohjan kapeudesta aiheutuvista kustannuksista, jotka 
vaikeuttavat maaseudulla kaikkea yritystoimintaa 
ja siten maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämistä. 
Luonnonhaitat ilmenevät selkeimmin maataloustuo-
tannossa alhaisina satotasoina ja kohonneina yksik-
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kökustannuksina sen mukaan, miten vakavia alueen 
erityishaitat ovat. (Horisontaalinen maaseudun kehit-
tämisohjelma).  

Luonnonhaittakorvauksen toiminnallisena tavoit-
teena on luoda ja ylläpitää hallinnollinen järjestelmä, 
jonka kautta tukiehdot täyttävillä viljelijöillä koko 
maassa on mahdollista hakea korvausta epäedullisten 
luonnonolojen aiheuttamista haitoista ja siten pyrkiä 
säilyttämään tulotaso kohtuullisena ja edesauttaa hy-
vää maatalouskäytäntöä noudattavan maataloustuo-
tannon jatkamista. Odotettu vaikutus on, että kaikki 
ne viljelijät, joiden maatiloilla korvauksen myöntämi-
sen ehdot täyttyvät, tulevat hakemaan luonnonhait-
takorvausta. Tällöin he pitävät peltojaan viljelyksessä 
koko sitoumuskauden ja näin vaikuttavat hoidetun 
maaseudun säilymiseen. (Horisontaalinen maaseudun 
kehittämisohjelma).  

Luonnonhaittakorvausta ei ole eriytetty Suomessa 
alueellisesti epäsuotuisten alueiden luokittelun mukaan 
(neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999 artiklat 17-21), 
vaan käyttäen hyväksyttyä peltokasvien tuen alueellis-
tamissuunnitelmaa, jossa on jo otettu huomioon luon-
nonolosuhteet. Peltokasvien tukialueista (liite 1 tuki-
aluekartta) on muodostettu kolme luonnonhaittakor-
vauksen tukialuetta seuraavasti: A-alue, B-C1 -alueet ja 
C2-C4 -alueet. Ohjelmakaudella 1995-1999 vain B- ja 
C-tukialueet kuuluivat luonnonhaittakorvauksen pii-
riin, mutta uuden ohjelmakauden alusta vuonna 2000 
luonnonhaittakorvausta laajennettiin koko maata kos-
kevaksi myös A-tukialue mukaan lukien. Luonnonhait-
takorvaus on eriytetty tukialueittain siten, että korvaus 
tukiyksikköä eli peltohehtaaria kohti on pohjoisem-
massa korkeampi: A-alue 150 €/ha, B-C1-tukialueet 
200 €/ha ja C2-C4-tukialueet 210 €/ha (Horisontaa-
linen maaseudun kehittämisohjelma, VNa 644/2000, 
Luonnonhaittakorvauksen sitoumusehdot 2003). 

Luonnonhaittakorvauksen saannin keskeisimpi-
nä edellytyksinä ovat viiden vuoden sitoumus ja että 
viljelyksessä on vähintään jäsenvaltion määrittämä 
peltoala sekä tavanomaisen hyvän maatalouskäytän-
nön noudattaminen (neuvoston asetus (EY) N:o 1257/
1999 artikla 14). Tavanomaisella hyvällä maatalous-
käytännöllä tarkoitetaan viljelyä, jota vastuuntuntoi-
nen viljelijä harjoittaa paikkakunnan olosuhteet huo-
mioon ottaen. Jäsenvaltioiden tulee määritellä maa-
seudun kehittämissuunnitelmissaan todennettavissa 
olevat tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön nor-
mit. Näihin normeihin kuuluvat joka tapauksessa ym-
päristöä koskevien yleisten ja pakollisten vaatimusten 
noudattaminen (komission asetus (EY) N:o 1750/1999 
artikla 29). Suomessa tavanomainen hyvä maatalous-

käytäntö on kuvattu horisontaalisen maaseudun ke-
hittämisohjelma-asiakirjassa, kansallisissa säädöksissä 
ja luonnonhaittakorvauksen sitoumusehdoissa sekä 
myös viljelijöille jaetussa kirjasessa (MMM 2001). Ta-
vanomaisen hyvän maatalouskäytännön kuvauksissa 
on selvitetty paitsi peltoviljelyyn ja ympäristön suoje-
luun kuuluvia säädöksiä, ohjeita ja viljelytapaa myös 
eläinsuojelulainsäädännön, eläintautilainsäädännön, 
rehulainsäädännön sekä elintarvikehygieniasta annet-
tujen säädösten noudattamista. 

Muita luonnonhaittakorvauksen edellytyksiä ovat 
viljelijän ikä sitoumusta tehtäessä yli 18 mutta alle 
65 vuotta ja eläinten hoidon ja peltoviljelyn kannalta 
tarkoituksenmukaisen lähellä asuminen. Pellon kas-
vukunnosta huolehtimisen lisäksi viljelyssä tulee käyt-
tää alueelle soveltuvia kasvilajeja- ja lajikkeita sekä 
siemenkokoa ja kylvötiheyttä sekä puutarhakasveille 
määriteltyjä vähimmäistiheyksiä. Talvehtimistuho-
jen huomioon ottamisesta on ohjeet erikseen. Sadon-
korjuuvelvoitteesta poiketen luonnonhaittakorvaus 
voidaan maksaa ympäristötuen lisätoimenpiteen koh-
teena olevalle riistalaitumelle, maisema- tai monimuo-
toisuuspellolle, uuteen maatalouden ympäristötukijär-
jestelmään sisältyvälle 5- tai 10-vuotiselle suojavyö-
hykesopimusalalle, peltokasvien CAP-tuen mukaisesti 
kesannoidulle pellolle, edellisen ohjelmakauden maa-
talouden ympäristötukijärjestelmään sisältyvälle pel-
lolle perustetulle perinnebiotooppialueelle, mikäli siitä 
korjataan sato tai se laidunnetaan. 

1.1.2. Luonnonhaittakorvausjärjestelmän 
muutokset edellisestä ohjelmakaudesta

Merkittävimmät muutokset luonnonhaittakorvausjär-
jestelmässä olivat vuonna 2000 alkaneella ohjelma-
kaudella tuen ulottaminen myös maan eteläisimpiin 
osiin A-tukialueelle. Edellisellä ohjelmakaudella luon-
nonhaittakorvaukseen oikeutettu alue oli 85 % Suo-
men käytössä olevasta maatalousmaasta, kun se nyt 
ulotettiin koko maan kattavaksi. Luonnonhaittakor-
vauksen kohdealueen laajentaminen perustuu maata-
louden harjoittamiseen koko EU:n alueella erityison-
gelma-alueet mukaan lukien (Luxemburgin Euroop-
pa-neuvoston loppulauselma SN 400/1/97 Rev.1), alu-
een pohjoisesta sijainnista johtuvaan luonnonhaitan 
olemassaoloon sekä alueen sijaintiin Itämeren rannik-
koalueella ja maailmanlaajuisestikin ainoalaatuisen 
kansallispuistona suojellun saaristomeren alueen vä-
littömään läheisyyteen. Myös vesi- ja ympäristöhalli-
tuksen luokittelemista maatalouden ja peltoviljelyn 
vesiensuojelun painopistealueista suuri osa on tällä 
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alueella. Alueella sijaitsee myös valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaita kulttuurimaisema-aluei-
ta, joiden säilyminen riippuu alueella harjoitettavasta 
maataloudesta, ja pääkaupunkiseudun väestökeskitty-
män huomioon ottaen alue on merkittävä maaseutu-
matkailun kannalta ja luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäjänä.  

Edellisellä kaudella koko luonnonhaittakorvaus-
alue oli rinnastettu vuoristoalueeseen (62. leveyspiirin 
pohjoinen puoli ja valitut kunnat leveyspiirin etelä-
puolelta), jolle maksettiin samansuuruinen korvaus, 
180 euroa tukiyksikköä kohti, koko alueella. Nykyi-
sellä ohjelmakaudella tuki on porrastettu koko maan 
kattavan peltokasvien tuen alueellistamissuunnitel-
man pohjalta, missä luonnonolot on otettu huomi-
oon. (Horisontaalisen tuen ennakkoarviointi). Tuen 
porrastuksessa huomioon otettu aluejaotus perustuu 
niin sanottuun Nikulan indeksiin, joka on laadittu 
1980-luvun puolivälissä maatalouden hintapoliittisen 
tuen jakoperusteeksi. Indeksi sisältää luonnonolosuh-
teiden, satotason, viljelijöiden tulojen, työllisyyden ja 
alueen syrjäisyyden huomioon ottavia indikaattoreita, 
jotka on luokiteltu ja painotettu siten, että luonnon-
haittaa kuvaavien tekijöiden paino on lähes yhtä suuri 
kuin taloudellisten tekijöiden (Nikula 1985).   

Edellisessä tukiohjelmassa (1995-1999) EU:n rahoi-
tusosuudeksi oli määritelty tavoite 6-alueella 50 % ja 
muualla maassa 25 %. Vuosina 1995-1999 luonnon-
haittakorvausta on maksettu yhteensä 1 357 milj. eu-
roa,  josta EU:n rahoitusosuus on ollut 405 milj. euroa 
eli EU:n rahoitusosuudeksi on muodostunut keskimää-
rin 30 %. Nykyisellä ohjelmakaudella (2000-2006) 
luonnonhaittakorvauksen kokonaismääräksi on arvi-
oitu 2 929 milj. euroa, josta EU:n rahoitusosuudeksi on 
arvioitu 907 milj. euroa eli 31 %. Luonnonhaittakorva-
usta on tällöin tarkasteltu Horisontaalisen maaseudun 
kehittämisohjelman rahoitussuunnitelman 15.8.2003 
päivityksen perusteella, jossa tuet ja niiden arviot on 
esitetty EMOTR:n seurannan mukaisesti tilivuosittain 
(16.10. alkava) Manner-Suomen osalta. 

Vuosina 2000-2002 luonnonhaittakorvauksen 
määrä oli Tiken tukisovelluksen (28.6.2003 ajopäi-
vän) mukaan Manner-Suomessa 1 254 milj. euroa, 
josta EU:n rahoitusosuus on 382 milj. euroa eli 31 
%. Tiken tukisovelluksessa tuet ovat kalenterivuosit-
tain viljelijöille maksetun mukaisina. Näin ollen nii-
hin ei sisälly komission vuonna 2000 tukiohjelman 

toimintamenoihin osoittama ennakko 17,4 milj. eu-
roa. Vuotta kohti laskettuna luonnonhaittakorvaus 
oli edellisellä ohjelmakaudella 275 milj. euroa, kun se 
nykyisellä koko ohjelmakaudella on keskimäärin 418 
milj. euroa.

Vuonna 1995 luonnonhaittakorvauksen piiriin 
kuului 77 950 tilaa ja vuonna 1999 enää 67 460 tilaa. 
Koska tilojen kokonaismäärä myös aleni kyseisellä 
ajanjaksolla, luonnonhaittakorvauksen piiriin kuului 
koko edellisen ohjelmakauden ajan keskimäärin 79 % 
aktiivitiloista. Vuosina 2000-2002 koko maan katta-
vaksi laajentuneen luonnonhaittakorvauksen piiriin 
kuuluva tilamäärä aleni 73 269 tilasta 69 264 tilaan, 
mutta kokonaistilaluvun vähenemisestä johtuen luon-
nonhaittakorvaustilojen osuus kaikista aktiivitiloista 
kasvoi 93 %:sta 96 %:iin. Käytettävissä olevasta pel-
toalasta luonnonhaittakorvausala oli edellisellä ohjel-
makaudella keskimärin 76 % ja vuosina 2000-2002 
keskimäärin 95 % (taulukko 1.1). 

Luonnonhaittakorvausta saanutta tilaa kohti las-
kettuna korvauksen määrä oli edellisellä ohjelmakau-
della keskimäärin 3 820 euroa. Vuosina 2000-2002 
luonnonhaittakorvaus tilaa kohti oli vastaavasti kes-
kimäärin 5 810. Luonnonhaittakorvauksen lisään-
tymistä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että 
korvauksen piiriin kuuluneiden tilojen keskikoko 
myös kasvoi; edellisellä ohjelmakaudella se oli 22,7 
peltohehtaaria/tila ja vuonna 2002 29,8 ha/tila eli lä-
hes kolmanneksen. Näin ollen luonnonhaittakorvauk-
sen määrä peltohehtaaria kohti kasvoi edellisen ohjel-
makauden 169 eurosta 194 euroon nykyisellä ohjel-
makaudella eli 15 %.  

Nykyisellä ohjelmakaudella luonnonhaittakorva-
uksen merkitys on lisääntynyt edellisestä ohjelmakau-
desta myös viljelijöiden tulonmuodostuksessa. Luon-
nonhaittakorvauksen osuus maa- ja puutarhatalouden 
tulosta oli edellisellä ohjelmakaudella keskimäärin 
26 %, kun se laajennuttuaan koko maan kattavaksi 
vuonna 2000 oli 40 % ja vuonna 2002 maataloustu-
lon noususta johtuen 37 %. Tässä luonnonhaittakor-
vauksen ja maataloustulon välisessä rinnastuksessa 
on mukana myös Ahvenanmaa, jonka osuuden pois-
taminen maataloustuloluvuista on ongelmallisempaa. 
Vuoden 2003 ennakoitua maataloustuloa ei ole ollut 
arvioinnin ajankohtana vielä käytettävissä. (Suomen 
maatalous, maatalouden kokonaislaskelma). 
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1.2. Ympäristötuki

1.2.1. Ympäristötuen tavoitteet, 
edellytykset ja toimenpiteet

Säädöspohja ja tavoitteet

Maatalouden ympäristötuella pyritään edistämään yh-
teisön maatalous- ja ympäristöpolitiikan tavoitteiden 
saavuttamista. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/
1999 artiklan 22 mukaisesti ympäristötuella edistetään:
-  maatalousmaan hyödyntämistä, jossa otetaan huo-

mioon ympäristön, maiseman ja sen ominaispiirtei-
den, luonnonvarojen, maaperän ja geneettisen mo-
nimuotoisuuden suojelu ja parantaminen, 

-  ympäristölle suotuisaa viljelyn laajaperäistämistä ja 
laajaperäisten laidunjärjestelmien hoitoa, 

-  luonnonarvoltaan merkittävien uhattujen viljely-
ympäristöjen säilyttämistä, 

-  maatalousmaan maiseman ja historiallisten omi-
naispiirteiden ylläpitoa ja 

-  maatalouskäytäntöjen ympäristösuunnittelua.

Tarkempia säännöksiä ympäristötuesta on annettu 
komission asetuksen (EY) N:o 445/2002 kuudennessa 
jaksossa. Suomessa ympäristötukea koskevat keskei-
simmät säännökset ovat valtioneuvoston asetuksessa 
(644/2000) ja sen muutoksissa sekä maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksissa (646/2000) ja (647/2000) 
muutoksineen ja tuen hakemista koskevissa vuosittain 

annetuissa maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa 
sekä maksatusta ja valvontaa koskevissa asetuksissa. 
Maatalouden ympäristötuen tavoitteita ja toimenpi-
teitä suunniteltaessa on otettu huomioon myös Itäme-
ren suojelusopimus vuodelta 1992 (voimaantulo 
17.1.2000) ja erityisesti sen liite III, joka koskee maa-
taloudesta aiheutuvan pilaantumisen estämistä, sekä 
siihen kuuluvat kansainväliset sopimukset. Muita ym-
päristötuen perusteisiin liittyviä huomioon otettavia 
asiakirjoja ovat valtioneuvoston periaatepäätökset ve-
siensuojelun tavoitteista vuoteen 2005 (19.3.1998), 
biologisen monimuotoisuuden ylläpitoa ja tutkimusta 
edistävistä toimenpiteistä (21.12.1995) ja valtakun-
nallisesti arvokkaista maisema-alueista ja maiseman-
hoidon kehittämisestä (5.1.1995).  

Horisontaalisessa maaseudun kehittämisohjelmas-
sa on todettu ympäristötuen päämääränä maatalo-
us- ja puutarhatuotannon harjoittaminen kestävästi 
niin, että tuotanto kuormittaa ympäristöä nykyistä 
vähemmän, luonnon monimuotoisuuden ja maata-
louden kulttuurimaisemien säilyminen turvataan ja 
tuotannon harjoittamisedellytykset säilyvät hyvinä 
myös pitkällä aikavälillä. Lisäksi ympäristötuen pää-
määränä on ohjata tuotantomenetelmien käyttöä niin, 
että maatalouden ympäristönsuojelulle, luonnon mo-
nimuotoisuudelle ja maisemanhoidolle asetetut yleiset 
tavoitteet saavutetaan ja samalla voidaan tuottaa puh-
taita ja laadullisesti korkeatasoisia tuotteita. 

 Maatalouden ympäristötuen tavoitteena on ympä-
ristöön ja erityisesti pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan 

Luonnonhaittakorvaus (LFA-korv.) 1995-99  2000 2001 2002 2003 2000-02e 
     keskim.     keskim.

LFA-korvaus, milj. euroa 274,7 413,9 417,7 422,0 423,0 417,9
EU:n rahoitusosuus, milj. euroa 80,9 126,1 127,4 128,9 137,0 127,5
EU:n rahoitusosuus,  % 29,5 30,5 30,5 30,5 32,4 30,5
Maataloustulo, milj. euroa 1 047,1 1 031,3 1 099,9 1 135,8 1 160,0 1 089,0
LFA-korvaus maataloustulosta, % 26,2 40,1 38,0 37,2 36,5 38,4
         
Luonnonhaittakorvausala, 1000 ha 1 622,4 2 140,8 2 156,0 2 171,0 2 186,2 2 155,9
Käytössä oleva maatalousmaa, 1 000 ha 2 460,9 2 231,3 2 236,0 2 255,0 2 264,5 2 240,8
LFA-korv.ala käytt. peltoalasta, % 65,9 95,9 96,4 96,3 96,5 96,2
         
LFA-korvaustilat, kpl 71 852 73 269 71 849 70 620 69 264 71 913
Aktiivitiloja, kpl 90 453 79 070 76 633 74 212 72 554 76 638
LFA-korvaustilat aktiivitiloista, % 79,4 92,7 93,8 95,2 95,5 93,8
LFA-korvaus sitä saanutta tilaa kohti, euroa/tila 3 823 5 649 5 814 5 976 6 107 5 811
LFA-korvaus sitä saanutta peltoalaa kohti, euroa/ha 169 193 194 194 193 194

Taulukko 1.1. Luonnonhaittakorvauksen määrä (milj. euroa) Manner-Suomessa ja %-osuus maa- ja puutarhata-
louden tulosta (koko maan luvut) sekä tukea saaneiden tilojen määrä ja %-osuus aktiivitiloista keskimäärin edel-
lisellä ohjelmakaudella ja vuosina 2000-2003 uudella ohjelmakaudella Manner-Suomessa. (Tike, tukisovellus). 
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kohdistuvan kuormituksen vähentäminen kasviravin-
teiden hyväksikäyttöä lisäämällä, torjunta-aineiden 
käytöstä aiheutuvien riskien vähentäminen, luonnon 
monimuotoisuudesta sekä eläin- ja kasvilajeista huo-
lehtiminen sekä maatalousmaiseman hoito. Tavoittee-
na on myös lisätä humuksen määrää maaperässä sekä 
säilyttää maan tuottokyky hyvänä tai parantaa sitä.

Ympäristötuella korvataan viljelijöille ympäris-
tönsuojelu- ja maisemanhoitotoimenpiteistä aiheutu-
via kustannuksia ja tulonmenetyksiä. Tukeen sisältyy 
myös kannustin. Komission asetuksen (EY) N:o 445/
2002 artiklan 19 mukaan kannustin ei saa ylittää 20 
prosenttia sitoumuksen aiheuttamista tulonmenetyk-
sistä ja lisäkustannuksista mahdollisia erityisiä sitou-
muksia lukuun ottamatta, joiden osalta korkeampi 
kannustin on katsottu välttämättömäksi. Kannustimel-
la pyritään varmistamaan viljelijöiden mahdollisim-
man laaja osallistuminen ohjelmaan. Maaseudun ke-
hittämisohjelmassa on arvioitu noin 75 % peltoalasta 
osallistuvan ympäristötukijärjestelmään. Tavoitteena 
samalla on myös maataloustuotannon jatkuminen ja 
tuotantomenetelmien muuttuminen entistä paremmin 
ympäristön vaatimukset huomioon ottavaksi.  

Ympäristötuen edellytykset ja tuen rakenne

Ympäristötuen edellytyksenä on sitoumus, jossa viljeli-
jä sitoutuu viideksi vuodeksi toteuttamaan maatalou-
den ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä. Viljelijän 
tulee olla tukea hakiessaan vähintään 18-vuotias mutta 
ei yli 65-vuotias. Ympäristötuen kohteena tulee olla vä-
hintään kolme hehtaaria tukikelpoista peltoa tai puu-
tarhatuotannossa vähintään 0,5 ha peltoa koko sitou-
musajan. Viljellyn pellon lisäksi tukikelpoista peltoa 
ovat viljelykiertoon kuuluvan kesannoinnin, kunnos-
tuksen, märkyyden tms. takia tilapäisesti viljelemättö-
mät lohkot, mutta eivät pysyvästi viljelemättömiksi il-
moitetut lohkot. Ympäristötukea ei makseta CAP:n 
tuen kesannointivelvoitteen (10 % peltoalasta yli 92 
tonnin laskennallisen sadon tiloilla) tai CAP:sta korvat-
tavan vapaaehtoisen kesannoinnin piiriin kuuluvalle 
kesantoalalle. Ympäristötukea ei voida maksaa myös-
kään maataloudesta luopumiseen liittyvän viljelemättö-
myyssitoumuksen alaiselle peltoalalle. Ympäristötukisi-
toumuksen siirtämisestä, sitoumusalan supistamisesta 
tai laajentamisesta on ilmoitettu sitoumusehdoissa, 
minkä lisäksi tuen piiriin hyväksyttävän peltoalan laa-
jentaminen riippuu myös määrärahatilanteesta. 

Ympäristötuen saamiseksi viljelijän tulee noudat-
taa tavanomaista hyvää maatalouskäytäntöä sekä 
ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevia 

ehtoja. Näiden lisäksi voidaan tehdä erillisinä toimen-
piteinä eritystukisopimuksia, joissa on omat ehtonsa. 
Tavanomainen hyvä maatalouskäytäntö on edellytyk-
senä luonnonhaittakorvauksen saannille, ja siihen liit-
tyviä velvoitteita on kuvattu tämän raportin kohdissa 
1.1.1. sekä tarkemmin kohdassa 4.2.1. Neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1257/1999 artiklan 23 mukaisesti 
maatalouden ympäristösitoumuksiksi ei riitä tavan-
omaisten hyvien maatalouskäytäntöjen soveltaminen, 
vaan sitoumuksiin tulee liittyä toimenpiteitä, joita ei 
liity luonnonhaittakorvaukseen tai muihin tukitoi-
menpiteisiin. Maatalouden ympäristötuen kaikkia toi-
menpiteitä toteutetaan pääsääntöisesti koko maassa. 
Poikkeuksina ovat ainoastaan pohjavesialueiden pel-
toviljelyn sekä happamuuden alueellisen vähentämi-
sen erityistukisopimukset.

Ympäristötukijärjestelmä koostuu perus- ja lisä-
toimenpiteistä sekä erillisiin sopimuksiin perustuvas-
ta eritystuista. Viljelijän on toteutettava kaikkia pe-
rustoimenpiteitä viiden vuoden ajan sitoumusvuoden 
kesäkuun 1. päivästä lukien. Sitoutuessaan ympäris-
tötukeen viljelijän on valittava, noudattaako hän tilal-
laan kasvinviljelytilaa vai kotieläintilaa koskevia pe-
rustoimenpiteitä. Kotieläintilalla tulee tällöin olla 0,4 
eläinyksikköä tukikelpoista peltohehtaaria kohti tai 
vähintään 10 eläinyksikköä eläimiä. Kaikille ympä-
ristötukeen sitoutuneille tiloille yhteisiä perustoimen-
piteitä on viisi, joiden lisäksi kotieläintilan ehtoihin 
sitoutuvan viljelijän on toteutettava kotieläintilan pe-
rustoimenpidettä.

Pakollisen toimenpiteen lisäksi viljelijän tulee vali-
ta vähintään yksi lisätoimenpide. Kasvinviljelytiloilla 
valittavia lisätoimenpiteitä ovat tarkennettu lannoi-
tus, peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja keven-
netty muokkaus sekä maatilan monimuotoisuus-
kohteet. Kotieläintiloilla lisätoimenpiteet koskevat 
lannasta johtuvien päästöjen vähentämistä, tuotan-
toeläinten hyvinvoinnin edistämistä ja maitohuoneen 
pesuvesien käsittelyä. Nautakarjaa, hevosia tai lam-
paita pitävillä kotieläintiloilla ei voida valita lisätoi-
menpiteeksi peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja 
kevennettyä muokkausta. Puutarhakasvien kohdalla 
mahdolliset lisätoimenpiteet koskevat tarkennettua 
ravinteiden seurantaa ja lannoitusta sekä katteiden 
käyttöä. Puutarhakasvien lisätoimenpide on vapaaeh-
toinen ja tilalle voidaan valita vain yksi lisätoimenpi-
de. Ympäristötuen perustoimenpiteet ja lisätoimenpi-
teet sekä niiden tavoitteet on esitetty taulukossa 1.2. 
Perustoimenpiteiden ja lisätoimenpiteiden sisältöä on 
selvitetty yksityiskohtaisemmin maa- ja metsätalous-
ministeriön ympäristötuen sitoumusehdoissa (2003) 
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sekä tässä raportissa näiden tukitoimenpiteiden vaiku-
tuksia koskevien indikaattorien yhteydessä. 

Eritystukisopimukset koskevat suojavyöhykkeitä, 
kosteikkoja, laskeutusaltaita ja muuta valumavesien 
käsittelyä, luonnonmukaista tuotantoa, pohjavesialu-

eiden peltoviljelyä, lannan käytön tehostamista, perin-
nebiotooppeja ja muuta luonnon monimuotoisuuden 
edistämistä, maisemanhoitoa, alkuperäisrotujen –ja 
kasvien kasvattamista sekä peltojen happamuuden vä-
hentämistä (taulukko 1.3). Erityissopimukset tehdään 

PERUSTOIMENPITEET:

1) Viljelyn ympäristösuunnittelu ja seuranta  
    - viljelysuunnitelma 
    - viljavuustutkimus
    - lohkokohtaiset muistiinpanot
    - viljelijäkoulutus

2) Peltokasvien peruslannoitus

3) Kasvinsuojelu

4) Pientareet ja suojakaistat

5) Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman ylläpitäminen

6) Kotieläintilan perustoimenpiteet

PERUSTOIMENPITEIDEN TAVOITTEET:

1) Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, jonka avulla ympäristönsuojelutoi-
met kohdennetaan mahdollisimman tehokkaasti; tilakohtaisten tarpeiden 
tarkempi huomiointi; toimenpiteiden seurannan helpottaminen.

2) Vähentää ravinnekuormitusta tarkentamalla lohkokohtaista ravinteiden  
    käyttöä.

3) Tarkentaa kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja siten pienentää niiden 
    ympäristö- ja terveysriskejä; aineita käytetään vain todetun 
    tarpeen mukaan.

4) Estää ja vähentää pelloilta tapahtuvaa ravinteiden huuhtoutumista ja  
    eroosiota, tukea luonnon monimuotoisuutta sekä edistää riista- ja 
    kalataloutta.

5) Ylläpitää maatalousympäristöjen luonnonvaraisia eliölajeja ja 
    luontotyyppejä; säilyttää avoin, siisti ja hoidettu maatalousmaisema.

6) Vähentää lannan varastoinnista ja käsittelystä aiheutuvia päästöjä 
    vesiin ja ilmaan.

Taulukko 1.2. Ympäristötuen perustoimenpiteet ja lisätoimenpiteet sekä niiden tavoitteet. (Horisontaalinen 
maaseudun kehittämisohjelma). 

LISÄTOIMENPITEET, JOISTA VÄHINTÄÄN YKSI ON 
VALITTAVA TOTEUTETTAVAKSI TILALLA:

1) Tarkennettu lannoitus

2) Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus

3) Maatilan monimuotoisuuskohteet

4) Kotieläintilan lisätoimenpiteet
    - lantalan ammoniakkipäästöjen vähentäminen
    - lannan kaasujen talteenotto
    - tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen
    - maitohuoneen pesuvesien käsitteleminen

5) Puutarhatilan lisätoimenpiteet (vapaaehtoisia, enintään yksi valittava)
    - tarkennettu ravinteiden seuranta
    - typpilannoituksen tarkentaminen liukoisen typen mittauksen avulla
    - katteen käyttö monivuotisten puutarhakasvien rikkakasvitorjunnassa 

LISÄTOIMENPITEIDEN TAVOITTEET:

1) Vähentää ravinnekuormitusta tarkentamalla lannoitteiden käyttöä kas-
vilaji- ja peltolohkokohtaisesti,

2) suojata pellon pintaa sade-, sulamis- ja valumavesien eroosiolta, vä-
hentää ravinteiden huuhtoutumista sekä edistää luonnonvaraisen 
eliöstön selviämistä talven yli,

3) lisätä viljelijän tietoja oman tilansa kasvi- ja eläinlajistosta, niiden elin-
ympäristöistä ja hoitomahdollisuuksista sekä lisätä luonnon monimuo-
toisuutta ja maiseman vaihtelevuutta pitkäaikaisten kesantosopimus-
ten avulla,

4) vähentää ravinnekuormitusta, edistää lajinmukaista kotieläinten hoitoa 
sekä luonnon monimuotoisuutta laiduntamista hyväksi käyttäen, vä-
hentää lannan varastoinnin aikana tapahtuvia ammoniakkipäästöjä,

5) vähentää ravinnekuormitusta sekä torjunta-
      aineista johtuvia ympäristö- ja terveysriskejä
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viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Perus- ja lisätoimen-
piteistä kuin myös erityistoimenpiteistä maksettava 
tuki on korvausta sitoumus- tai sopimusehdoissa vaa-
dittavien toimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista 
ja tulonmenetyksistä. Lisäksi toimenpiteisiin sisältyy  
komission asetuksen (EY) N:o 445/2002 artiklan 19 
mukaan noin 20 %:n kannustin. Poikkeuksena tästä on 
suojavyöhykkeiden perustamis- ja hoitosopimus, jossa 
sopimustyypin vesiensuojelullisen tärkeyden takia on 
käytetty 30 %:n kannustinta (Peltola, Suomen maata-
lous 2003).

Ympäristötuki on pääosin hehtaarikohtaista. Ym-
päristötuen enimmäismäärät on säädetty neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1257/1999 liitteessä. Sen mukaan 
viljelijälle voidaan maksaa ympäristötukea yhteensä 
enintään 900 euroa/ha monivuotisille puutarhakas-
veille, 600 euroa/ha yksivuotisille puutarhakasveille ja 

450 euroa/ha muille kasveille. Tukitasot määritellään 
ohjelmassa tarkemmin ja ne perustuvat eri toimenpi-
teistä aiheutuviin kustannuksiin ja tulonmenetyksiin. 
Suomessa perustoimenpiteistä maksettava tuki on 
kasvinviljelytiloilla 93,34 euroa/ha ja kotieläintiloil-
la 116,89 euroa/ha. Kotieläintilojen korkeampi tuki 
johtuu tukitoimenpiteistä aiheutuvista korkeammista 
kustannuksista. Puutarhakasveilla perustoimenpitees-
tä maksettava tuki on avomaan vihanneksilla, koriste-, 
mauste- ja lääkekasveille 333,01 euroa/ha ja marja- 
ja hedelmäkasveilla sekä taimitarhakasveilla 484,38 
euroa/ha. Erityistoimenpiteitä koskeva tuki vaihtelee 
toimenpiteestä riippuen 65,59 eurosta 449,90 euroon/
ha. Alkuperäisrotujen kasvatuksessa tuki on 168,19 
euroa/eläinyksikkö. (Horisontaalinen maaseudun ke-
hittämisohjelma, VNa 644/2000, Ympäristötuen si-
toumusehdot 2003).

ERITYSTUEN VALITTAVISSA OLEVAT TOIMENPITEET: TOIMENPITEIDEN TAVOITTEET :

1) Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito  1) Vähentää eroosiota ja ravinteiden kulkeutumista,
       lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä edistää 
      riista- ja kalataloutta

2) Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden  2) Vähentää pienvesien uomaeroosiota, laskeuttaa ja poistaa veden
    perustaminen ja hoito kuljettamia maa-aineksia ja ravintei ta, lisätä luonnon monimuotoisuutta   
     sekä edistää riista- ja kalataloutta

3) Säätösalaojitus, säätökastelu ja kuivatusvesien kierrätys    3) Vähentää ravinteiden huuhtoutumista

4) Luonnonmukainen tuotanto 4) Vähentää tuotannon ympäristö- ja vesistökuormitusta

5) Pohjavesialueiden peltoviljely 5) Vähentää ravinteiden, varsinkin typen käyttöä pohjavesialueilla

6) Lannan käytön tehostaminen 6) Saada suurempi osa paikallisesti ylisuuresta lantamäärästä peltoviljely  
     käyttöön ja estää lannan ravinteiden joutumista vesistöihin pohjavesiin ja   
     ilmaan

7) Perinnebiotoopin hoito 7) Edistää maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta, maaseudun   
     kulttuuriperintöä ja maisema-arvoja

8) Luonnon monimuotoisuuden edistäminen 8) Edistää maatalousympäristön kasvi- ja eläinlajien, ekosysteemien ja   
     luontotyyppien monimuotoisuutta

9) Maiseman kehittäminen ja hoito 9) Lisätä viljelymaiseman avoimuutta ja monipuolisuutta, vahvistaa 
     maiseman ominaispiirteitä sekä hoitaa arvokkaita maatalousmaisemia

10) Alkuperäisrotujen kasvattaminen 10) Turvata paikallisten eläinrotujen säilyminen ja perinnöllinen muuntelu

11) Alkuperäiskasvien viljely 11) Edistää Suomen oloihin sopeutuneiden viljojen ja nurmikasvien  
     maatiaislajikkeiden ja vanhojen kauppalajikkeiden perimäaineksen 
     säilyttämistä

12) Happamuuden alueellinen vähentäminen, kalkkisuodinojitus ja     12) Vähentää suojeluvesikohteilla happamista sulfaattimaista aiheutuvia 
    peltojen tehostettu kalkitus ympäristöhaittoja, erityisesti vähentämällä peltojen happamia valumavesiä
    

Taulukko 1.3. Ympäristötuen eritystukisopimusten toimenpiteet ja niiden tavoitteet. (Horisontaalinen maaseu-
dunkehittämisohjelma).
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Yhteisön rahoitusosuus maatalouden ympäristö-

tukijärjestelmässä on tavoite 1-alueella 75 % ja muu-
alla maassa 50 %. Vuosina 2000-2006 ympäristötuen 
rahoituksen on arvioitu olevan yhteensä 1 741,8 milj. 
euroa, josta EU:n osuus on 993 milj. euroa eli 57 %. 
Tämän lisäksi edellisellä kaudella tehtyjen ympäristö-
sopimusten rahoitus on arvioitu 45 milj. euroksi, josta 
EU:n osuus on 23 milj. euroa eli 50 % (Horisontaali-
sen maaseudun kehittämisohjelman rahoitussuunni-
telman 15.8.2003 päivitys). Ympäristötukisitoumuk-
sia on tehty enemmän kuin ohjelman tavoitteena ollut 
75 % peltoalasta, sillä vuoden 2002 lopulla Suomessa 
ympäristötukijärjestelmän piirissä oli 92 % aktiivi-
tiloista ja 96 % käytössä olevasta maatalousmaasta. 
Tästä aiheutuu Suomen osalta ympäristötuen rahoit-
tamiseen liittyvä ongelma, sillä nykyisten kehysten 
mukainen rahoitus ei tule riittämään ohjelmakauden 
loppuvuosina nykyisentasoisiin tukiin.  

1.2.2. Ympäristötukijärjestelmän muutokset 
edellisestä ohjelmakaudesta

Vuosina 1995-1999 maatalouden ympäristötuki koos-
tui perustuesta ja erityistuista. Ympäristötuen perustu-
en määrä oli eriytetty kasvilajikohtaisesti ja viljojen, öl-
jykasvien, valkuaiskasvien ja tärkkelysperunan osalta 
myös tukialueittain. Nykyisessä ympäristötukijärjestel-
mässä perustoimenpiteiden tuki on sama paitsi em. kas-
veilla myös nurmella ja muilla peltoviljelykasveilla 
koko maassa. Toisin kuin edellisessä ohjelmassa nykyi-
sin perustoimenpiteiden tuki on erilainen kotieläin- ja 
kasvinviljelytiloille ja lisätoimenpiteillä on pyritty lisää-
mään viljelijöiden valintamahdollisuuksia.

Verrattaessa edelliseen ohjelmakauteen uusi eri-
tyistukitoimenpide on alkuperäiskasvien viljely. Poh-
javesialueiden peltoviljely on toinen uusi erityistuki-
toimenpide, mutta käytännössä se korvaa vanhaan 
tukeen liittyneen maataloustuotannon laajaperäistä-
missopimuksen. Valumavesien käsittelymenetelmien 
osalta säätösalaojituksia täydentämään uutena toi-
menpiteenä tuli uutena säätökastelu ja kuivatusvesi-
en kierrätys. Erityistuista verrattuna edelliseen ohjel-
makauteen lannankäytön tehostaminen on lisännyt 
suosiotaan. Myös suojavyöhykeala on ollut kasvussa, 
mutta kosteikkojen ja laskeutusaltaiden perustaminen 
on ollut vähäistä. Luonnonmukaisen tuotannon ala 
(siirtymävaiheen ala mukaan lukien) lisääntyi edelli-
sellä ohjelmakaudella 2,1 %:sta 6,2 %:iin aktiivitilo-
jen peltoalasta. Uuden ohjelman aikana se on lisäänty-
nyt enää parin prosenttiyksikön verran, vuonna 2002 
luonnonmukaisen tuotannon piirissä oli 156 680 ha 

eli 7,1 % peltoalasta ja vuonna 2003 sen on ennakoitu 
lisääntyvän 7,3 %:iin peltoalasta (Tike, tukisovellus).  

Erityistukisopimuksissa mahdollisuus tehdä 20 
vuoden pituisia sopimuksia on poistettu. Nykyisessä 
ohjelmassa voidaan erityistoimenpiteistä tehdä vii-
den ja 10 vuoden sopimuksia. Erityistukisopimusten 
vähimmäisalaa on pienennetty 0,5 hehtaarista 0,15 
hehtaariin. Luonnon monimuotoisuuden edistämistä, 
maiseman kehittämistä ja hoitoa sekä perinnebiotoo-
pin hoitoa ja suojavyöhykkeitä koskevia sopimuksia 
voidaan tehdä nyt myös yli 65-vuotiaiden viljelijöiden 
kanssa. Vuonna 2002 ja sen jälkeen tehtävien ympä-
ristötukisitoumusten ja -sopimusten osalta merkittävä 
muutos oli, että uudet sitoumukset ja sopimukset ei-
vät enää jatkossa raukea viljelijän täyttäessä 65 vuot-
ta. Ikäraja säilyy kuitenkin ennallaan, eli sitoumuksen 
ja sopimuksen tekoa edeltäneen vuoden lopussa vilje-
lijän on oltava alle 65-vuotias. Alkuperäisrotujen kas-
vattamiseen liittyen tuen piiriin lisättiin vuoden 2002 
lopulla suomenhevoset, maatiaiskanat, saaristolam-
paat ja valkeat suomenlampaat.

Vuonna 1995 ympäristötuen piiriin kuului Man-
ner-Suomessa 78 570 tilaa ja vuonna 1999 enää 73 480 
tilaa. Koska tilojen kokonaismäärä myös aleni kysei-
sellä ajanjaksolla, ympäristötuen piiriin kuului edelli-
sellä ohjelmakaudella 79-88 % aktiivitiloista. Vuosina 
2000-2002 ympäristötuen piiriin kuuluvien tilojen lu-
kumäärä aleni edelleenkin 70 812 tilasta 68 215 tilaan 
(vuoden 2003 ennakko 67 620 tilaa), mutta yleisestä ti-
lojen vähenemisestä johtuen niiden  suhteellinen osuus 
aktiivitiloista on korkea, vuonna 2002 92 % aktiiviti-
loista (vuoden 2003 ennakko 93 % tiloista). Käytössä 
olevasta peltoalasta ympäristötuki perustoimenpiteiden 
piiriin kuului edellisellä ohjelmakaudella 88 % ja vuo-
sina 2000-2002 vastaavasti 90 % (taulukko 1.4). 

Ympäristötuen määrä oli edellisellä ohjelmakau-
della keskimäärin 259 milj. euroa vuodessa, josta eri-
tyistukea oli vajaat 29 milj. euroa. Nykyisellä kaudel-
la ympäristötuen määrä on hieman noussut; vuonna 
2002 ympäristötuki oli 284 milj. euroa vuodessa, siitä 
erityistukea oli 33 milj. euroa. Ympäristötukea saanut-
ta tilaa kohti ympäristötuki oli edellisellä ohjelmakau-
della keskimäärin 3 390 euroa, kun se vuonna 2002 oli 
keskimäärin 4 160 euroa/tila. Tilaa kohti lasketun tuen 
nousuun vaikuttaa tilakoon suureneminen. Ympäris-
tötuen perustoimenpiteiden alaa kohti laskettuna tuki 
on ollut edellisellä ohjelmakaudella 137 euroa/ha ja 
vuosina 2000-2002 vastaavasti 131 euroa/ha. Maata-
loustuloon rinnastettuna bruttotasoinen ympäristötuki 
oli edellisellä ohjelmakaudella keskimäärin 25 % ku-
ten myös nykyisellä (26 %) ohjelmakaudella (Suomen 
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maatalous 2003, maatalouden kokonaislaskelma). 
Ympäristötuesta vähintään 80 % on korvausta ym-
päristönsuojelutoimenpiteistä ja enintään 20 % tulo-
kannustetta viljelijöille toimenpiteiden suorittamiseksi. 
Ympäristötuen tulokannusteen osuus eli nettoinen ym-
päristötuki on ollut noin 5 % maataloustulosta mo-
lemmilla ohjelmakausilla (taulukko 1.4).

1.3. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen 
taloudellinen merkitys keskeisissä tuotantosuunnissa 
maan eri osissa 

Luonnonhaittakorvauksella ja ympäristötuella on suu-
ri merkitys kaikkialla suomalaisessa maataloudessa. 
Seuraavassa luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötu-
en merkitystä on tarkasteltu keskeisimmissä tuotanto-
suunnissa maan eri osissa maatalouden kannattavuus-
kirjanpitotilojen (Farm Accauntancy Data Network -
tilat) tulosten pohjalta. Luonnonhaittakorvaus ja brut-
totasoinen ympäristötuki on rinnastettu maatalouden 
kokonaistuottoon ja maataloustuloon kohdassa 1.3.1. 
sekä karkeasti tarkasteltu myös näiden muutosten vai-
kutusta maataloustuloon ja kannattavuutta kuvaavaan 
tunnuslukuun kohdassa 1.3.2. Luonnonhaittakorva-
uksen ja ympäristötuen muutoksen tarkastelu on si-
nänsä teoreettinen, sillä siinä on oletettu luonnonhait-
takorvauksen ja ympäristötuen edellyttämien toimen-
piteiden jatkuvan eli näiden toimenpiteiden vaikutuk-

sia ei ole laskelmassa voitu poistaa tuotantokustan-
nuksista. Toisin sanoen tuen määrää simuloivassa las-
kelmassa on oletettu hyvän maatalouskäytännön ja 
erilaisten ympäristönsuojelun toimenpiteiden jatkuvan 
nykymuotoisena. 

Kirjanpitotilat edustavat keskimääräistä päätoi-
misempaa tuotantoa, sillä niiden joukosta puuttuvat 
pienimmät tilat. Taloudellisiin tuloksiin perustuvan 
eurooppalaisen tilakokoluokituksen mukaan Suomen 
FADN-järjestelmässä kirjapitotilojen alin tilakoko on 
8 ESU:a (European Size Unit). Kirjanpitotila-aineisto 
sisältää 930 otostilan (vuonna 2000) kannattavuus-
kirjanpidon tulokset, jotka kuvaavat noin 59 000 ti-
lan perusjoukkoa. Kirjanpitotilat ovat myös tuotan-
toaan jatkavia aktiivitiloja. Kun vuonna 1996 kirjan-
pitotiloille tehdyn kyselyn mukaan 4 % tiloista aikoi 
lopettaa seuraavan viiden vuoden kuluessa, vuonna 
2000 lopettajia oli ainoastaan yksi prosentti. Vastaa-
vana aikana maatalouden tulotukia saavien tilojen 
määrä on vähentynyt 3 %:n vuosivauhdilla (Ala-Or-
vola ym. 2001). 

1.3.1. Luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki 
suhteessa kokonaistuottoon ja  maataloustuloon

Luonnonhaittakorvaus ja bruttotasoinen ympäristö-
tuki on rinnastettu taulukossa 1.5 maatalouden koko-
naistuottoon ja maataloustuloon. Näiden tukien kus-

Ympäristötuki 1995-99 2000 2001 2002 2003 2000-02e  
     keskim.     keskim.

Ympäristötuki, milj. euro 258,9 276,0 281,0 284,0  280,3
EU:n rahoitusosuus, milj euroa 131,9 149,5 155,0 161,0  155,2
EU:n rahoitusosuus, % 50,9 54,2 55,2 56,7  55,3
Maataloustulo, milj. euroa 1 047,1 1 031,3 1 099,9 1 135,8 1 160,0 1 089,0
Ympäristötuki maataloustulosta, %
- bruttoympäristötuki 24,7 26,8 25,5 25,0  25,7
- nettoympäristötuki 4,9 5,4 5,1 5,0 … 5,1
         
Ympäristötukiala, 1 000 ha 1 891 2 007 2 045 2 171  2 074
Käytössä oleva peltoala, 1 000 ha 2 460,3 2 231,3 2 236,0 2 255,0 2 264,5 2 240,8
Ymp.tukiala aktiivitilojen käytössä olevasta peltoalasta, % 76,9 90,0 91,5 96,3  92,6
         
Ympäristötukitilat, kpl 76 336 70 812 68 883 68 215 66 706 69 303
Erityistukisopimustilat, kpl 12 587 13 948 15 131 15 952 17 014 15 010
Aktiivitiloja, kpl 90 453 79 070 76 633 74 212 72 554 76 638
Ympäristötukitilat aktiivitiloista, % 84,4 89,6 89,9 91,9 91,9 90,4
Ympäristötuki tukea saanutta tilaa kohti, euroa/tila 3 392 3 898 4 079 4 163  4 045
Ympäristötuki perustuen alaa kohti, euroa/ha 137,0 137,5 137,4 130,8  135,1

Taulukko 1.4. Ympäristötuen määrä (milj. euroa) Manner-Suomessa ja %-osuus maataloustulosta (koko maan 
luvut) sekä tukea saaneiden tilojen määrä ja %-osuus aktiivitiloista keskimäärin edellisellä ohjelmakaudella ja 
vuosina 2000-2003 uudella ohjelmakaudella Manner-Suomessa. (Tike, 28.6.2003 IACS). 
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tannuksia korvaavan tarkoituksen mukaista olisi ver-
rata niitä tukitoimenpiteistä johtuneisiin kustannuk-
siin, mutta kirjanpitotilojen avulla niitä on voitu tar-
kastella vain kustannusvastaavuudesta irrallaan. Ko-
konaistuotto sisältää myyntituoton, viljelijäperheen 
oman käytön arvon sekä investointitukia lukuun otta-
matta maatalouden kaikki tuet. Maataloustulolla (Fa-
mily Farm Income) tarkoitetaan viljelijäperheen omal-
le maataloustyölle ja maatalouteen sijoitetulle omalle 
pääomalle saatua korvausta. 

Luonnonhaittakorvaus oli vuosina 2000-2001  kes-
kimäärin noin 9 % maatalouden kokonaistuotosta. 
Maitotiloilla se oli keskimäärin 8 %, sikatiloilla 5 % 

ja viljatiloilla 17 %. Maataloustulosta luonnonhaitta-
korvaus oli keskimäärin 34 %; maan eteläosissa se oli 
42-45 % ja pohjoisimmissa osissa noin 27 %. Luon-
nonhaittakorvauksen osuus kokonaistuotosta tai maa-
taloustulosta on ollut kotieläintiloilla suunnilleen sama 
eri tukialueilla (alle 10 % kokonaistuotosta ja noin 
neljännes maataloustulosta). Viljatiloilla luonnonhait-
takorvauksella on erittäin suuri merkitys viljelijöiden 
tulonmuodostuksessa; sen osuus kokonaistuotosta 
on noin viidennes ja maataloustulosta yli kaksi kol-
masosaa. Luonnonhaittakorvauksen osuus viljatilojen 
maataloustulosta on ollut vuosina 2000-2001 suurin 
B- ja C1-alueella, 70-98 %, sillä viljatiloilla tuotto ja 

Taulukko 1.5. Luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki suhteessa kokonaistuottoon ja maataloustuloon sekä 
korvauksen ja tuen muutoksen vaikutus maataloustuloon päätuotantosuunnissa ja keskimäärin FADN-kirjanpi-
totiloilla tukialueittain vuosina 2000 ja 2001. (MTT taloustutkimus, FADN-kirjanpitotilat).

     Maitotilat Sikatilat Viljatilat Kirjanpitotilat
        keskimäärin
      2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Otoksen tilat, kpl 357 326 63  66 129   125 799 822 
Perusjoukon tilat, kpl 20 305 20 144 1 637 1 448 10 981 10 375 43 943 44 641
Perusjoukon tiloista, % 1,8 1,6 3,8  4,6 1,2  1,2  100,0 100,0
Tilakoko:            
     Eläimiä tiloilla, ey/tila 29,2 29,4 97,5  112,6 3,4  2,2  25,5 25,5 
     Peltoala, ha/tila 36,1 37,1 42,6  45,1 52,5  52,7  43,5 42,9 
     Taloudellinen tilakoko, esu/tila 43,1 44,4 64,9  67,9 18,5  18,7  35,5 37,8 
Kokonaistuotosta, %:            
     Luonnonhaittakorvaus 8,0 7,9  5,4 4,9 16,5   18,0 9,0 8,8  
         A-tukialue 5,8 5,7  4,5 4,6 12,7  14,9  8,4   8,9 
         B-C1-tukialueet 8,4 8,3  5,5 4,9 18,3  19,7  9,3 9,2 
         C2-C4-tukialueet 7,9 7,8  5,9 5,0 21,5 22,3  8,6 8,2 
     Ympäristötuki 5,2 5,0  3,4 3,0 9,7  10,0  5,8 5,5 
Kokonaistuesta, %:        
     Luonnonhaittakorvaus 14,5 14,1 16,5 11,6 30,5 30,6 24,2 22,2
         A-tukialue 19,1 18,8 13,9 14,7 24,0 25,8 21,7 22,7
         B-C1-tukialueet 24,0 23,1 17,2 17,3 33,9 33,4 25,6 24,5
         C2-C4-tukialueet 20,7 20,1 16,5 17,9 36,3 34,9 21,6 20,5
     Ympäristötuki 9,6 9,1 11,1 7,3 18,1 17,3 15,8 14,5
Maataloustulosta, %:            
     Luonnonhaittakorvaus 24,5 25,6 24,1  22,9 67,3  83,2  33,7 34,7 
         A-tukialue 24,2 24,7 21,3  21,4 65,7  67,1  41,6 45,3 
         B-C1-tukialueet 24,9 27,6 25,2  25,9 70,3  98,0  37,3 40,1 
         C2-C4-tukialueet 24,1 24,4 23,0  17,9 57,0  73,1  27,1 26,3 
     Ympäristötuki (brutto) 15,9 16,4 15,2  14,2 39,8  46,5  21,6   21,6 
     Ympäristötuki (netto) 3,2 3,3 3,0 2,8 8,0 9,3 4,3 4,3
Muutos maataloustulossa, %:       
    10 %:n muutos luonnonhaitta-
    korvauksessa 2,4 2,6 2,4 2,3 6,7 8,3 3,4 3,5   
    10 %:n muutos ympäristötuen 
    bruttoarvossa  1,6 1,6  1,5  1,4 4,0 4,6 2,2 2,2 
    10 %:n muutos molemmissa 4,0 4,2  3,9  3,7 10,7 13,0 5,5 5,6 
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tulo vaihtelevat vuosittaisista tuotanto-oloista riippuen 
enemmän kuin kotieläintiloilla (liite 1, tukialuekartta). 

Bruttoisen ympäristötuen osuus maatalouden ko-
konaistuotosta oli vuosina 2000-2001 viljatiloilla 
suurin, 10 %, ja kotieläintiloilla se oli 3-5 %. Myös 
maataloustulosta ympäristötuen osuus oli suurin vil-
jatiloilla, bruttoisena 40-47 %, ja kotieläintiloilla 16 
%. Ympäristötuen 20 %:n tulokannusteen huomioon 
ottaen nettoisen ympäristötuen osuus oli vastaavasti 
viljatiloilla 8-9 % ja kotieläintiloilla noin 3 % maa-
taloustulosta. Yhteensä näiden tukien osuus oli kes-
kimäärin 14 % kokonaistuotosta samalla, kun koko 
maataloustulon osuus kokonaistuotosta oli yli 25 %. 
Maataloustulosta luonnonhaittakorvauksen ja ympä-
ristötuen osuus oli keskimäärin 56 % (nettoisena 38-
39 %). Kotieläintiloilla näiden tukien osuus oli 37-42 
% (nettoisena 26-29 %) maataloustulosta. Viljatiloil-
la luonnonhaittakorvaus ja bruttoinen ympäristötuki 
yhdessä olivat peräti 30 % suuremmat kuin maata-
loustulo ja ympäristötuen nettoarvon huomioon ot-
taen 75-93 % maataloustulosta. Näin ollen on kyse 
Suomen maatalouden jatkuvuuden kannalta erittäin 
merkityksellisistä tuista ja korvauksista. 

Taulukossa 1.5 on tarkasteltu myös luonnonhaitta-
korvauksen ja ympäristötuen muutoksen vaikutusta 
maataloustuloon olettaen, että siitä johtuvat kustan-
nukset tiloilla eivät muutu. Näin ollen luonnonhaitta-
korvauksessa 10 %:n muutos aiheuttaa keskimäärin 
3,5 %:n muutoksen maataloustulossa. Bruttoisen ym-
päristötuen 10 %:n muutos puolestaan johtaa 2,2 %:n 
muutokseen maataloustulossa ja sekä luonnonhaitta-
korvauksen että ympäristötuen muutos 5,6 %:n muu-
toksen maataloustulossa. Tuotantosuunnittain korva-
uksen ja tuen muutoksen vaikutus on suurin viljatiloil-
la; niillä se on yli 10 %. 

1.3.2. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen 
vaikutus kannattavuuteen

Luonnonhaittakorvauksen ja bruttotasoisen ympäris-
tötuen merkitystä maataloudessa on tarkasteltu myös 
selvittämällä niiden muutoksen vaikutusta maatalou-
den kannattavuuteen. Maatalouden kannattavuutta 
on tarkasteltu FADN-kirjanpitojärjestelmässä olevilta 
tiloilta kansallisten tuloskäsitteiden avulla. Kannatta-
vuudella tarkoitetaan työlle ja omallepääomalle saatua 
korvausta. Kannattavuutta voidaan tarkastella yrittä-
jänvoitto-käsitteen avulla, jolloin tuotantokustannuk-
sista on vähennetty kaikki tuotannon aikaansaamisek-
si aiheutuneet kustannukset yrittäjän työ- ja pääoma-
tulovaatimukset mukaan lukien. Yrittäjänvoitto on 

yleensä maataloudessa negatiivinen luku, jolloin tuot-
to- tai kustannuserien vaikutuksen vertaaminen siihen 
on hankalaa. Suomalaisessa maatalouden kannatta-
vuuskirjanpidossa on maatalouden kannattavuutta 
tarkasteltu eri tyyppisissä tilaryhmissä perinteisesti 
kannattavuuskertoimeksi kutsutun indikaattorin avul-
la. Kannattavuuskertoimella tarkoitetaan viljelijäper-
heen omalle maataloustyölle ja maatalouteen sijoite-
tulle omalle pääomalle saadun korvauksen (maata-
loustulo) suhdetta laskennalliseen työ- ja pääomatulo-
tavoitteeseen. Kun maataloustulo on yhtä suuri lasken-
nallisen työ- ja pääomatulotavoitteen kanssa, kannat-
tavuuskerroin saa arvon 1,0. Kannattavuuskertoimen 
arvo 1,0 vastaa siten edellä mainitun yrittäjän voiton 
arvoa nolla (Kirjanpitotilojen tuloksia 2001). 

Kannattavuuskertoimen (kuten myös em. yrittä-
jävoiton laskennassa) viljelijäperheen työtulotavoit-
teeksi on Suomessa asetettu maataloustyöntekijöiden 
keskituntiansiota vastaava tuntiansio, mikä vuonna 
2000 oli 7,57 euroa/työtunti. Kirjanpidossa sovellettu 
viljelijäperheen palkkavaatimus on alhainen, jos sitä 
verrataan esimerkiksi teollisuustyöntekijöiden keski-
määräiseen tuntiansioon, mikä vuonna 2000 oli 15,11 
euroa/työtunti. Viljelijäperheen oman pääoman tuotto-
vaatimuksena on maatalouden kannattavuuskirjanpi-
dossa jo pitempään käytetty 5 %:n korkokanta, jota on 
perusteltu pitkäaikaistalletusten keskimääräisellä tuo-
tolla. Tuotanto-olosuhteiltaan heikkoina vuosina 1998-
1999 kannattavuuskerroin on ollut keskimäärin 0,54-
0,56. Vuosina 2000-2001 kannattavuuskerroin oli kes-
kimäärin 0,69-0,71. Kannattavuus oli vuosina 2000-
2001 sikatiloilla parempi kuin maito- ja viljatiloilla ja 
toisaalta kotieläintiloilla pohjoisimmilla alueilla parem-
pi kuin maan muissa osissa. Viljatiloja on maan pohjoi-
simmissa osissa erittäin vähän (taulukko 1.6).

Luonnonhaittakorvauksen osuus kannattavuus-
kertoimen arvossa oli vuosina 2000-2001 keskimää-
rin kolmannes. Mikäli tavanomaisesta hyvästä maa-
talouskäytännöstä ei luovuttaisi (ts. kustannukset 
pysyvät ennallaan), ilman luonnonhaittakorvausta 
maatalouden kannattavuuskerroin olisi keskimäärin 
kirjanpitotiloilla noin 0,5. Tämä merkitsisi sitä, että 
edellä mainitusta työ- ja pääomatulotavoitteesta vilje-
lijäperhe saisi puolet, eli noin 3,8 euroa työtunnille ja 
2,5 % korkoa omalle pääomalle. Viljatiloilla kannat-
tavuus jäisi ilman luonnonhaittakorvausta varsinkin 
vuoden 2001 tulosten perusteella erittäin alhaisek-
si; viljelijäperheen työtunnille ja pääomalle saatai-
siin korvausta A-tukialueella noin 20 % tavoitteesta, 
mutta muilla alueilla ei jäisi korvausta juuri lainkaan. 
Ilman luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea si-
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katilojen kannattavuus alenisi samalle tasolle kuin 
maitotiloilla on tukien kanssa, maitotiloilla saataisiin 
enää noin kolmannes tulotavoitteesta ja viljatiloilla 
tuotanto olisi täysin tappiollista. Vastaavasti 10 %:n 
muutos molemmissa tuissa aiheuttaisi kotieläintiloil-
la keskimäärin 4 %:n ja viljatiloilla 7 %:n alenemisen 
viljelijäperheen työ- ja pääomatulotavoitteeseen.

1.4. Ohjelman arviointi

1.4.1. Väliarviointi

Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väli-
arviointi perustuu komission asetuksen (EY) N:o 445/
2002 5. jaksossa (artiklat 53-57) ohjelman seurannas-
ta ja arvioinnista annettuihin säädöksiin. Maaseudun 
kehittämisohjelmasta tulee laatia ohjelman suunnitel-
mavaiheessa ennakkoarviointi ja ohjelman toteutuk-
sen liittyen väliarviointi ja jälkiarviointi. Väliarviointi-

kertomus on toimitettava komissiolle viimeistään 31. 
päivänä joulukuuta 2003. Neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1257/1999 artiklan 49 mukaan maaseudun kehit-
tämisohjelmiin kuuluvien toimenpiteiden arviointi tu-
lee tehdä rakennerahastoja koskevista yleisistä sään-
nöksistä neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 
1260/1999 artikloissa 40-43 säädettyjen periaatteiden 
perusteella. Suomessa arvioinnit on rahoitettu kansal-
lisesti. 

1.4.1.1. Väliarvioinnin tavoite ja sisältö

Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väli-
arvioinnissa tuotetaan tietoa ohjelma-asiakirjan ta-
voitteiden toteutumisesta luonnonhaittakorvauksen ja 
ympäristötuen vaikutusten osalta komission asetuk-
sen (EY) N:o 445/2002 artiklan 55 mukaisesti vastaa-
malla komission asiakirjan VI/12004/00 mukaisiin 
yleisiin arviointikysymyksiin ja arvioinnin yhteydessä 
laadittuihin ohjelmakohtaisiin kysymyksiin. Väliarvi-

Taulukko 1.6. Maatalouden kannattavuuskerroin ja luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen merkitys kan-
nattavuudessa päätuotantosuunnissa ja keskimäärin FADN-kirjanpitotiloilla tukialueittain vuosina 2000-2001. 
(MTT taloustutkimus, kirjanpitotilat).

      Maitotilat Sikatilat Viljatilat Kirjanpitotilat 
         keskimäärin
     
      2000 2001   2000 2001   2000 2001   2000 2001 
Kannattavuuskerroin keskimäärin 
kirjanpitotiloilla: 0,69 0,66 0,91 1,02 0,72 0,56 0,71 0,69
         A-tukialue 0,55 0,52 0,96 0,91 0,60 0,59 0,65 0,60
         B-C1-tukialueet 0,64 0,58 0,87 0,98 0,75 0,51 0,68 0,63
         C2-C4-tukialueet 0,73 0,73 1,01 1,20 … … 0,76 0,79
Kannattavuuskerroin ilman luonnon-
haittakorvausta 0,52 0,49 0,69 0,79 0,24 0,09 0,47 0,45
         A-tukialue 0,42 0,39 0,76 0,71 0,20 0,19 0,38 0,33
         B-C1-tukialueet 0,48 0,42 0,65 0,72 0,22 0,01 0,43 0,38
         C2-C4-tukialueet 0,55 0,55 0,78 0,99 … … 0,55 0,58
Kannattavuuskerroin ilman 
ympäristötukea 0,58 0,55 0,77 0,87 0,44 0,30 0,55 0,54
Kannattavuuskerr. ilman luonnon-
haittakorvausta ja ympäristötukea 0,41 0,38 0,55 0,64 -0,05 -0,17 0,32 0,30
         A-tukialue 0,32 0,29 0,63 0,58 -0,06 -0,05 0,29 0,15
         B-C1-tukialueet 0,38 0,32 0,52 0,58 -0,07 -0,26 0,32 0,22
         C2-C4-tukialueet 0,44 0,44 0,62 0,84 … … 0,44 0,45
Muutos kannattavuuskertoimen 
arvossa, yksikköä:        
10 %:n muutos luonnonhaitta-
korvauksessa 0,02  0,02  0,02  0,02 0,05 0,05 0,02 0,02 
10 %:n muutos ympäristötuen
bruttoarvossa 0,01  0,11  10,1  0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 
10 %:n muutos molemmissa 0,03  0,03  0,04  0,04 0,08 0,07 0,04 0,04 
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ointi koskee vuosia 2000-2003. Arviointikysymysten 
käsittelyn lisäksi väliarvioinnissa tarkastellaan erityi-
sesti ohjelman ensimmäisiä saavutuksia, niiden mer-
kittävyyttä ja johdonmukaisuutta kyseisen maaseu-
dun kehittämisen ohjelma-asiakirjan kanssa sekä sitä, 
missä määrin tavoitteet on saavutettu. Siinä arvioi-
daan myös horisontaalisen maaseudun kehittämisoh-
jelman rahoitusvarojen käyttöä sekä seurannan ja täy-
täntöönpanon toimivuutta. 

Väliarviointi tuottaa ehdotuksia, joiden avulla 
maaseudun kehittämisohjelmaa voidaan suunnata tar-
vittaessa uudelleen ja parantaa sen täytäntöönpanoa. 
Arviointien yleistavoitteena on parantaa lainsäädän-
tö- ja budjettiviranomaisten ja kansalaisten välistä 
vastuuta ja avoimuutta sekä kehittää ohjelmien täy-
täntöönpanoa, jotta tarpeita, täytäntöönpanomenetel-
miä ja varojen kohdentamista koskevat päätökset voi-
taisiin suunnitella tosiasioihin perustuen. Väliarviointi 
tuottaa myös tietoja ohjelmasta yleisvastuussa oleville 
viranomaisille. Ja siitä tuotetaan komission asiakir-
jassa VI/8865/99 esitettyjen suuntaviivojen mukainen 
raportti. 

Arvioinnissa vastataan maaseudun kehittämisoh-
jelmien arviointia varten komission laatimiin yleisiin 
arviointikysymyksiin, joista arvioinnissa on käytetty 
nimikettä lukukohtaiset kysymykset, sekä yhteisön ta-
solla merkityksellisiä yksittäisen ohjelman vaikutuksia 
ja toisaalta ohjelmien yhteisvaikutuksia koskeviin mo-
nialaisiin kysymyksiin. Näiden lisäksi arvioinnissa on 
otettu esille myös erityisesti suomalaisista lähtökoh-
dista nousevia erikseen laadittuja kysymyksiä, joista 
tässä arviointiraportissa on käytetty nimikettä ohjel-
makohtaiset kysymykset. Kysymysten ja mahdollisten 
alakysymysten yhteydessä on esitetty kysymyksen pe-
ruste eli odotettavissa oleva vaikutus sekä ilmiöaluetta 
kuvaava indikaattori. Myös se, että arviointikysymyk-
sen käsittelyn ei ole katsottu olevan asianmukaista 
maaseudun kehittämisen ohjelma-asiakirjan kannalta, 
on perusteltava. 

Tukivaikutuksilla tarkoitetaan useimmissa kohdin 
tiettynä ajanjaksona havaittua muutosta, joka ilme-
nee indikaattorin kuvaamana määrällisenä muutok-
sena usein kysymyksen perusteessa todettuun suun-
taan. Vertailukohtana on useimmiten vuosi 2000 tai 
maataloudessa poikkeuksellisen heikkojen vuosien 
1998-1999 johdosta koko edellinen ohjelmakausi ja 
varsinkin ympäristötuen kohdalla 1990-luvun alku-
puoli. Myös vertailua vaihtoehtoisiin tilanteisiin tai 
ilman tukea jääneiden tilanteeseen on käytetty, joskin 
viimeksi mainittua melko vähän, sillä arvioitavien tu-
kien kattavuuden huomioon ottaen tukien ulkopuolel-

le jääneiden ryhmä on monissa tapauksissa liian pieni 
vertailuryhmäksi.   

Luonnonhaittakorvaukselle asetetut tavoitteet kos-
kevat maan pohjoisesta sijainnista ja sen aiheuttamista 
epäsuotuisista luonnonoloista johtuvien korkeampi-
en tuotantokustannusten korvaamista. Tavoitteiden 
täyttymistä on arvioitu tarkastelemalla maatilojen tu-
lonmuutoksia, maan pysymistä maatalouskäytössä, 
maaseutuyhteisöjen säilymistä alueella sekä ohjelma-
kohtaisissa kysymyksissä tavanomaisen hyvän maata-
louskäytännön soveltamisesta ja eräitä muita luonnon-
haittakorvaukseen liittyviä tekijöitä. Ympäristötuki-
järjestelmän yleisenä tavoitteena on maa- ja puutarha-
tuotannon kestävä harjoittaminen, jolla tarkoitetaan 
ympäristön kuormituksen vähentämistä, luonnon mo-
nimuotoisuuden ja kulttuurimaisemien säilymisen tur-
vaamista sekä tuotannon harjoittamisen edellytysten 
säilymistä hyvinä myös pitkällä aikavälillä. 

Ympäristötuen vaikutukset on arvioitu erikseen 
maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin liittyviltä osin 
sekä luonnon monimuotoisuuden ja maaseutumai-
sema osalta. Maaperään ja vesistöihin liittyviä ym-
päristötuen välittömiä vaikutuksia on arvioitu tar-
kastelemalla sopimusten kattamalla alueella toteu-
tettuja eroosiota, valuntaa ja kemiallista saastumista 
vähentäviä viljelykäytäntöjä ja muita toimenpiteitä. 
Ympäristötuen välillisiä vaikutuksia on arvioitu tar-
kastelemalla lannoituksen ja kasvinsuojeluaineiden 
käytön vähentämisestä sekä kasvipeitteisyyden lisään-
tymisestä johtuvia vaikutuksia vesistöihin ja erityi-
sesti pohjavesialueisiin, luonnon monimuotoisuuteen 
ja maaseutumaisemaan. Lisäksi ohjelmakohtaisissa 
kysymyksissä on otettu esille mm. viljelijöiden ja vi-
ranomaisten näkemyksiä ympäristötukijärjestelmästä 
ja sen kehittämisestä. Luonnon monimuotoisuuteen 
liittyen on tarkasteltu lajien ja elinympäristöjen mo-
nimuotoisuutta sekä kotieläinten ja viljelykasvien ge-
neettistä monimuotoisuutta koskevia toimenpiteiden 
vaikutuksia. Maaseutumaisemaan liittyvien ympäris-
tötuen vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu viljelys-
maan ja seudun yhtenäisyyttä ja toisaalta eriyttämistä 
eli visuaalista monimuotoisuutta, alkuperäisrotujen 
ja –kasvien suosimiseen liittyvää maiseman kulttuuri-
identiteettiä sekä virkistyskäyttöä ja ohjelmakohtaise-
na kysymyksenä asuinympäristöjen siisteyteen ja jär-
jestykseen liittyviä tekijöitä.

Monialaisissa kysymyksissä tarkastellaan koko 
horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman vai-
kutuksia maaseudun väestömuutoksiin, työllisyyteen, 
viljelijöiden tulotasoon ja elintarvikeketjun markki-
natilanteeseen. Ohjelmien yhteisvaikutuksia ympä-
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ristön suojeluun ja ympäristön laadun paranemiseen 
on selvitetty erikseen ympäristönsuojeluun tarkoitet-
tujen toimien osalta sekä maankäyttötapoihin, saas-
tumisen vähenemiseen ja maaseutumaisemaan liitty-
viä muutoksia havainnoimalla. Kehittämisohjelman 
täytäntöönpanojärjestelyjä on tarkasteltu suhteessa 
tavoitteena oleviin vaikutuksiin tarkastelemalla mm. 
ohjelman toteutuksen ongelmakohtia, byrokratian 
toimivuutta, ohjelman taloudellista tehokkuutta sekä 
suotuisia välillisiä vaikutuksia. Tukijärjestelmän toi-
mivuutta on lisäksi arvioitu tarkastelemalla ohjelman 
rahoitussuunnitelman toteutumista sekä seurannan ja 
täytäntöönpanon toimivuutta ja tehtyjen tutkimusten 
lisäksi selvittämällä asiantuntija- ja viljelijäkyselyin 
järjestelmän kehittämistarpeita.

Maaseudun kehittämisohjelman saavutuksia on 
arvioinnissa voitu tarkastella tilastoviiveet huomioon 
ottaen parin ensimmäisen vuoden ajalta. Saavutusten 
merkittävyyttä ja johdonmukaisuutta suhteessa ke-
hittämisohjelma-asiakirjassa esitettyihin tavoitteisiin 
voidaan tarkastella varmemmalta pohjalta vasta use-
amman vuoden tulosten perusteella loppuarvioinnin 
yhteydessä, joskin myös tässä väliarvioinnissa tulosten 
ja tavoitteiden vastaavuuteen on kiinnitetty erityistä 
huomiota. 

1.4.1.2. Väliarvioinnin toteuttajat

Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väli-
arvioinnin tekemisestä on vastannut Maa- ja metsäta-
lousministeriön toimeksiannosta Maa- ja elintarvike-
talouden tutkimuskeskuksen (MTT)   taloustutkimus-
yksikkö. MTT taloustutkimuksen lisäksi arvioinnin 
tekemiseen ovat osallistuneet MTT:n ympäristötutki-
musyksikkö, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Hel-
singin yliopiston Soveltavan biologian laitos. Arvioin-
nin tekijät ovat kaikki riippumattomia tutkimuslai-
toksia, jotka itse päättävät tutkimuksestaan ja julkai-
sutoiminnastaan. Hallinnollisesti MTT kuuluu maa- 
ja metsätalousministeriön alaisuuteen, SYKE ympäris-
töministeriön alaisuuteen ja Helsingin yliopisto ope-
tusministeriön alaisuuteen.  

MTT taloustutkimus on toiminut arviointihank-
keen koordinaattorina ja luonnonhaittakorvauksen 
vaikutusten arvioijana. MTT ympäristötutkimuk-
sessa on arvioitu maaperään liittyvät ympäristötuen 
vaikutukset ja SYKE:ssä on pinta- ja pohjavesiin sekä 
luonnon monimuotoisuuteen liittyvät vaikutukset. 
Helsingin yliopiston Soveltavan biologian laitos on 
vastannut maaseutumaisemaan liittyvien vaikutusten 
arvioinnista. Väliarviointihankkeella on toimeksianta-

jan asettama ohjausryhmä sekä horisontaalisen maa-
seudun kehittämisohjelman seurantaryhmä. Väliarvi-
ointihankkeeseen osallistuneiden henkilöiden nimet ja 
yhteystiedot on lueteltu raportin nimilehden jälkeisel-
lä sivulla. 

1.4.1.3. Väliarvioinnin liittyminen muihin 
EU:n tukiohjelmien arviointeihin

Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väli-
arvioinnin kanssa samanaikaisesti ovat käynnissä 
myös tavoite 1-ohjelmien ja alueellisen maaseudun ke-
hittämisohjelman väliarvioinnit, LEADER+ -ohjelman 
väliarviointi sekä Ahvenanmaan maaseudun kehittä-
misohjelman väliarviointi.    

Pohjois- ja Itä-Suomen tavoite 1-ohjelmien maa-
seutua koskevien toimintalinjojen väliarviointi teh-
dään NetEffect Oy:n johtamassa arviointikonsorti-
ossa vuonna 2003. Maaseutu-toimintalinjat kattavat 
näissä ohjelmissa niin maatalouden kuin muidenkin 
maaseudun elinkeinojen kehittämisen, maaseutuyhtei-
söjen ja yrittäjyyden vahvistamisen sekä maaseudun 
infrastruktuuria koskevat hankkeet. MTT Taloustut-
kimus osallistuu arviointiin tarkastelemalla maaseutu-
toimintalinjojen onnistuneisuutta ja osuvuutta toimin-
tapolitiikkana. Pohjois-Suomen osalta tämä arviointi 
tehdään yhteistyössä Oulun yliopiston Kajaanin ke-
hittämiskeskuksen ja Itä-Suomen osalta Suomen Alue-
tutkimus FARin kanssa. Kajaanin kehittämiskeskus 
ja Suomen Aluetutkimus FAR vastaavat hanketason 
arvioinnista keskittymällä toimintalinjan onnistunei-
suuteen toimeenpanoprosessina ja hankkeiden muo-
dostamana kokonaisuutena. Horisontaalisen maaseu-
dun kehittämisohjelman arvioinnissa käytetään maa-
talouden taloudellisten tulosten tarkastelussa samoja 
aineistoja kuin tässä tavoite 1-ohjelman arvioinnissa.

Alueellista maaseudun kehittämisohjelmaa (ALMA) 
sovelletaan vuosina 2000-2006 tavoite-1-alueen ulko-
puolisilla alueilla. ALMA:n arvioinnista vastaa Oulun 
yliopiston Kajaanin kehittämiskeskus yhdessä Suomen 
Aluetutkimus FAR:in ja Pellervon taloudellisen tut-
kimuslaitoksen PTT:n kanssa. Maa- ja metsätalous-
ministeriön hallinnoiman ALMA:n toimeenpanosta 
aluetasolla vastaavat TE-keskusten maaseutuosastot. 
Kehittämistoimenpiteiden painopiste on harvaan asu-
tun ja ydinmaaseudun alueilla. ALMA:n arvioinnissa 
on pyritty vuorovaikutteisuuteen siten, että ohjelman 
hallinnoijat ja toimeenpanijat hankkeisiin asti saisivat 
välitöntä hyötyä jo arvioinnin tiedonkeruuvaiheessa. 
Myös arvioinnin suosituksia on pyritty viemään välit-
tömästi käytäntöön. ALMA:n lisäksi tavoite-1-alueen 
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ulkopuolella on kaksi tavoite-2 ohjelmaa. Nämä ovat 
Etelä-Suomen tavoite-2-ohjelma, jonka arvioinnista 
vastaa LTT-tutkimus Oy ja Helsingin kauppakorkea-
koulu, sekä Länsi-Suomen tavoite -2 ohjelma, jonka ar-
vioinnista vastaa Jyväskylän yliopiston taloustieteiden 
tiedekunta ja tutkimuskeskus. 

Myös Leader+-ohjelman väliarviointi tehdään 
vuonna 2003 ja loppuarviointi ohjelmakauden päätyt-
tyä. Leader+ on EU:n osarahoittama yhteisöaloiteoh-
jelma (2000-2006), joka keskittyy maaseudun paikal-
liseen kehittämiseen kehittämiskumppanuuksien, ns. 
paikallisten toimintaryhmien välityksellä.  Suomessa on 
25 paikallista Leader+ -toimintaryhmää. Leader+
-ohjelmaan on sisäänrakennettu ohjelmatason väliar-
viointi, johon liittyy kahdenlaisia tavoitteita: Yhtäältä 
arvioinnissa tulee tarkastella, miten ohjelmassa ase-
tetut tavoitteet ovat toteutuneet. Tämä on arvioinnin 
tuloksellisuusnäkökulma. Toisaalta arvioinnin tulee 
nostaa esiin hyviä käytäntöjä ja suosituksia, miten oh-
jelman toimivuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin paran-
taa. Tämä on arvioinnin oppimisnäkökulma. Arviointi 
tehdään komission ja kansallisten vastuuviranomais-
ten arviointikysymysten pohjalta, joihin vastaamiseksi 
yhdistellään useita aineistoja ja lähestymistapoja, jotta 
Leader+ -ohjelman erilaiset ulottuvuudet saadaan esille.   

Leader+-ohjelman väliarvioinnin toimeksiantaja 
on ohjelmasta kansallisesti vastaava Maa- ja metsäta-
lousministeriö. Julkisen tarjouskilpailun pohjalta va-
littua arviointikonsortiota johtaa Helsingin yliopiston 
maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus (Mikkeli). 
Muita konsortioon kuuluvia laitoksia ovat Suomen 
aluetutkimus FAR, Oulun yliopiston Kajaanin kehit-
tämiskeskus ja Vaasan yliopiston Levón instituutti.

Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelma sisäl-
tää luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen lisäksi 
myös nuorten viljelijöiden tuen. Väliarvioinnin tekijä-
tahot ovat samat eli MTT taloustutkimus koordinoi ja 
arvioi luonnonhaittakorvauksen vaikutukset ja Syke ja 
MTT ympäristötutkimus arvioivat ympäristötuen. 

     

1.4.1.4. Väliarviointiraportin rakenne 

Arviointiraportin johdannossa on kuvattu arvioinnin 
perusteita ja arviointiprosessia sekä esitelty arvioinnis-
ta vastaavat tahot. Siinä on myös lyhyesti esitelty arvi-
oitavien tukijärjestelmien pääpiirteet ja horisontaali-
sessa maaseudun kehittämisohjelmassa esitetyt ohjel-
man tavoitteet kuin myös koko arvioinnin tavoite. 
Kohdassa kaksi on esitelty arvioinnissa käytettävät ti-
lasto- ja muut tietolähteet sekä tutkimukset ja muut 
selvitykset. Samalla siinä on myös esitelty kysymyksiin 

vastaamisessa käytetyt tutkimus- ja muut menetelmät 
ja tietolähteiden käyttö tukien vaikutuksia kuvaavissa 
indikaattoreissa. Kohdassa kolme on tarkasteltu hori-
sontaalisen maaseudun kehittämisohjelman mukaisen 
rahoitussuunnitelman toteutumista sekä seurannan ja 
täytäntöönpanon toimivuutta. 

Kohdassa neljä on tarkasteltu luonnonhaittakorva-
uksen vaikutuksia, kohdissa viisi, kuusi ja seitsemän 
ympäristötuen vaikutuksia; kohdassa viisi pinta- ja 
pohjavesiin liittyen, kohdassa kuusi luonnon moni-
muotoisuuteen liittyen ja kohdassa seitsemän maa-
seutumaisemaan liittyen. Kussakin em. kohdassa tu-
kivaikutuksia on tarkasteltu ensin lukukohtaisten ky-
symysten kautta ja sitten on otettu esille kansallisista 
lähtökohdista laaditut kysymykset ohjelmakohtaisista 
vaikutuksista. Horisontaalisen maaseudun kehittä-
misohjelman vaikutuksia laajemmin maaseudun sosio-
ekonomiseen tilaan ja ympäristön laatuun koskevia 
monialaisia kysymyksiä on tarkasteltu kohdassa kah-
deksan. Siinä on myös arvioitu luonnonhaittakorva-
uksen ja ympäristötuen yhteisiä vaikutuksia, ohjelman 
kohdistumista ja tukirahoituksen riittävyyttä sekä 
yleisemmin ohjelman välillisiä vaikutuksia. 

Kohdassa yhdeksän on esitetty tukijärjestelmän 
vaikuttavuutta koskevat loppupäätelmät vastaavassa 
järjestyksessä kuin kohdissa 4-8 on vastattu arvioin-
tikysymyksiin. Päätelmäkohdassa on myös perusteltu 
ohjelman muutosehdotuksia. Kohtaan 10 on koottu 
horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman to-
teuttamiseen, tukijärjestelmiin ja rahoituksen käyttöön 
liittyvät suositukset ja ohjelman muutosehdotukset. 
Arvioinnissa käytetty kirjallisuus on luetteloitu luon-
nonhaittakorvauksen sekä ympäristötuen, pinta- ja 
pohjavesivaikutusten, luonnon monimuotoisuuden ja 
maaseutumaiseman osalta erikseen. Ensimmäisessä liit-
teessä on tukialuekartta ja muita arvioinnissa käytetty-
jä aluejaotuksia koskevia karttoja. Muut liitteet on esi-
tetty vastaavasti arvioinnissa sovelletun asiajärjestyk-
sen mukaan. Arviointiraportissa käytetyistä lyhenteistä 
on selvitys raportin alussa yhteenvedon jälkeen.    

1.4.2. Ennakkoarviointi

Komission asetuksen (EY) N:o 1750/1999 artiklan 43 
mukaisesti maaseudun kehittämisohjelmasta on tehty 
vuonna 1999 ennakkoarviointi, jonka tarkoituksena 
on ollut edesauttaa suunnitelman valmistelutyötä ja 
suunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöön-
panoa (Horisontaalisen maaseudun kehittämissuunni-
telman ennakkoarviointi). Ennakkoarviointi on tehty 
Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa. Arvioin-



38

 
nissa on tarkasteltu silloista maatalouden tilannetta ja 
uudessa ohjelmassa ehdotettuja edellisen kauden oh-
jelmaan verrattuna varsin merkittäviä luonnonhaitta-
korvaukseen liittyviä muutoksia. Siinä on myös arvi-
oitu ehdotettujen toimintatapojen johdonmukaisuutta 
suhteessa silloiseen tilanteeseen ja kehittämisohjel-
massa esitettyihin tavoitteisiin. Keskeisenä osana siinä 
on arvioitu myös ehdotettuja täytäntöönpanojärjeste-
lyjä ja niiden johdonmukaisuutta unionin yhteisen 
maatalouspolitiikan ja muiden politiikkojen kanssa.

Tavoitteiltaan ja keinoiltaan horisontaalinen maa-
seudun kehittämissuunnitelma on nähty ennakkoar-
vioinnissa tarpeellisena ja hyödyllisenä maataloustuo-
tannon yleisten edellytysten turvaajana ja kehittäjänä. 
Vaikka maaseutuyhteisöjen säilyttämiseen liittyviä 
maaseudun asuttuna pitämisen ja elinvoimaisuuden 
säilyttämisen tavoitteita ei ennakkoarvioinnissa nähty 
täysin saavutettavissa olevina lähinnä voimakkaasta 
maatalouden rationalisointitarpeesta johtuen, näiden 
ohjelmien avulla rakennemuutos arvioitiin voitavan 
tehdä hallitusti. Luonnonhaittakorvauksen lisäämi-
nen ja porrastaminen alueellisesti nähtiin korjaavan 
aiempia alueille samalla tavalla kohdentuneesta tuesta 
aiheutuneita ongelmia. Toisaalta koko maan tulemi-
nen luonnonhaittakorvauksen piiriin nähtiin tukieroja 
tasoittavana tekijänä. Tuen tasokorotuksen ja alueit-
taisen porrastuksen katsottiin hyödyttävän erityisesti 
syrjäseutujen maatiloja, joilla luonnonhaitat ovat suu-
remmat kuin maan eteläosissa. 

Ympäristötukijärjestelmän nähtiin jatkavan edel-
lisellä kaudella alkanutta hyvää kehitystä ja erityistu-
kien katsottiin täydentävän yleisvaikutusta kohden-
tamalla tukea ympäristöä uhkaaviin erityisongelmiin. 
Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen muuttu-
neiden maksuperusteiden vaikutukset viljelijöiden tu-
lotasoon oli arvioitu suurimmiksi viljatiloilla. Ennak-
koarviossa laadittujen karkeiden laskelmien mukaan 
kasvinviljelytilat näyttivät hyötyvän enemmän tukiuu-
distuksista kuin kotieläintilat. Luonnonhaittakorva-
uksen ja ympäristötuen nähtiin edesauttavan kestävän 
maatalouden harjoittamista ja kehittämissuunnitel-
man katsottiin olevan yhteisön yhteisen maatalous-
politiikan tavoitteiden mukaisia sekä sopusoinnussa 
kansainvälisten ja kansallisten sitoumusten kanssa. 

1.4.3. Vuosittainen raportointi ja seuranta

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 artiklan 48 
mukaisesti maaseudun kehittämisen ohjelmoinnin 
täytäntöönpanoa tulee valvoa tehokkaasti, johon liit-
tyen jäsenvaltioiden tulee toimittaa komissiolle vuosit-

tain kertomukset edistymisestä edellisen kalenterivuo-
den aikana. Näiden vuosiraporttien tulee olla komissi-
olla kunkin vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä. 
Vuosiraporttien sisällöstä on säädetty komission ase-
tuksessa (EY) N:o 445/2002 artiklassa 53. Niiden tu-
lee sisältää mm. kuvaus tukitoimien täytäntöön pa-
nosta, toimenpidekokonaisuuksien ja –linjojen toteu-
tumisesta ja hallintoviranomaisten laadun ja tehok-
kuuden varmistamiseksi toteuttamista toimista. 

Suomessa maa- ja metsätalousministeriö vastaa 
horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman vuo-
sittaisten täytäntöönpanokertomusten toimittami-
sesta komissiolle. Vuosia 2000-2006 koskevaan hori-
sontaalisen maaseudun kehittämisohjelmaan liittyen 
Suomi on toimittanut tähän mennessä täytäntöönpa-
nokertomukset vuosilta 2000, 2001 ja 2002. Vuosi-
kertomuksissa on aluksi kuvattu lyhyesti maatalouden 
toimintaympäristön muutoksia tarkasteluvuonna sekä 
luonnonhaittakorvauksessa ja ympäristötuessa tehdyt 
muutokset. Kehittämisohjelman toimeenpano kysei-
senä vuonna on kuvattu melko laajasti aikataulujen, 
kansallisten säädösten, tukien hakumateriaalin, toteu-
tetun koulutuksen, valvontojen, tukien hallinnointia 
koskevan tietojärjestelmän sekä tukien maksatusten 
osalta. Toimeenpanon kehittämis- ja ohjelman muu-
tostarpeet on esitetty EU-tarkastusten, hallinnon ja 
viljelijöiden näkökulman huomioon ottaen. Vuosien 
2001-2002 kertomuksissa on lisäksi selvitetty ohjel-
man seurannan ja arvioinnin toteuttamista. Vuosi-
kertomuksiin on liittynyt laajat indikaattoritaulukot. 
Kertomuksien liitteinä on lisäksi toimitettu kunakin 
vuonna annetut säädökset sekä valmistuneet ohjel-
maan liittyvät esitteet.

Kesällä 2001 ohjelmalle perustettiin seurantaryh-
mä, jossa ovat edustettuina maa- ja metsätalousminis-
teriö, ympäristöministeriö, valtionvarainministeriö, 
tuottajajärjestöt ja Euroopan komissio. Seurannassa 
käytetään komission esittämiä seurantaindikaatto-
reita, yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän 
yhteenvetotietoja, vuosittaisia täytäntöönpanoker-
tomuksia sekä muita tutkimuksia ja selvityksiä. Seu-
rantaryhmä tekee tarvittaessa ehdotuksia ohjelman 
toimeenpanon kehittämiseksi ja tuottaa tietoa riippu-
mattoman tahon tekemää horisontaalisen maaseudun 
kehittämisohjelman arviointia varten. Samalla perus-
tettiin myös maatalouden ympäristötuelle erillinen 
seurantaryhmä, joka käsittelee ympäristötuen erillis-
kysymyksiä ja ohjaa maatalouden ympäristötuen vai-
kutusten seurantatutkimusta (MYTVAS II). Ympäris-
tötuen seurantaryhmään kuuluvat edustajat maa- ja 
metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, 
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alueellisesta ympäristökeskuksesta, tuottajajärjestöis-
tä, luonnonsuojelujärjestöistä ja maatalouden neu-
vontajärjestöstä.

1.4.4. Jälkiarviointi

Maaseudun horisontaalisen kehittämisohjelman jälki-
arvioinnista on säädetty neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1257/1999 artiklaan 49 liittyen neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1260/1999 ja komission asetuksessa (EY) N:o 
445/2002. Jälkiarvioinnissa tulee vastata samoihin 
yleisiin ja erityiskysymyksiin kuin väliarvioinnissa 
koko ohjelman toteutuksen näkökulmasta. Lisäksi jäl-
kiarvioinnissa tulee tarkastella varojen käyttöä, tuen 
tehokkuutta ja suorituskykyä sekä sen vaikutuksia ja 
esitettävä johtopäätökset maaseudun kehittämispoli-

tiikasta ja sen vaikutuksesta yhteiseen maatalouspoli-
tiikkaan. Näin ollen jälkiarviointi tuottaa tietoa yli-
päätään ohjelmatyyppisen maaseudun kehittämisen 
hyödyllisyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Jälki-
arvioinnista saatu tieto on arvokasta uusien ohjelmien 
uudelleen suuntaamisen tarpeita tarkasteltaessa. 

Kuten väliarviointi myös jälkiarviointi tulee laatia 
yhteistyössä komission kanssa, ja niistä vastaa maa-
seudun kehittämisohjelmia hallinnoiva viranomai-
nen, mikä Suomessa on maa- ja metsätalousministe-
riö. Jälkiarviointikertomus tulee toimittaa komissiolle 
viimeistään kahden vuoden kuluttua ohjelmakauden 
päättymisestä eli vuonna 2008. Komissio puolestaan 
laatii jäsenmaiden jälkiarviointiraporttien perusteella 
koko yhteisöä koskevan yhteenvedon.
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2.1. Arvioinnissa käytetyt menetelmät 

Arviointi perustuu tilastotietoihin ja tutkimuksiin. 
Suurin osa eri indikaattorien vastauksista perustuu ti-
lastoista laadittuihin ristiintaulukointeihin ja toisaalta 
eri tilastojen tietojen yhdistämisiin, jolloin yhdistelmän 
tiedot on pyritty saamaan käsitteiden ym. vertailtavuu-
den osalta mahdollisimman hyvin toisiaan vastaaviksi. 
Useimpien indikaattorien arvoja on verrattu edellisen 
ohjelmakauden vastaaviin tuloksiin tai kuten useim-
missa kohdin ympäristötuen arvioinnissa viimevuosi-
kymmenen alkupuolen tilanteeseen. Eräiden indikaat-
torien kohdalla vertailukohtana on muu väestöryhmä 
tai samaa asiaa koskeva ilmiö tukea saamattomien 
osalta. Keskeiset tutkimukset, joiden tuloksia arvioin-
nissa on hyödynnetty, ovat lähinnä luonnonhaittakor-
vauksen vaikutusten arvioinnissa hyödynnetyt viljeli-
jöiden tulotasotutkimus ja tuottavuuskehityksen tutki-
mus sekä ympäristötuen vaikutuksia selvitettäessä 
hyödynnetyt MYTVAS I ja II –seurantatutkimukset.   

 

2.1.1. Tulotasotutkimus ja tuottavuustutkimus

MTT taloustutkimuksessa tehdyssä viljelijöiden tulo-
tasotutkimuksessa (Väre 2000) on laadittu laaja tilas-
toyhteenveto viljelijöiden tulotason selvittämiseksi ja 
sen vertaamiseksi muiden väestöryhmien tuloihin yh-
distämällä eri tilastoista saatavaa tietoa. Tutkimuksen 
menetelmällinen ansio on eri tilastojen perusteet ja 
laadintamenetelmät huomioon ottaen tilastoaineisto-
jen yhdistelyissä ja vertailukelpoisten käsitteiden sekä 
tulovertailuasetelmien laadinnassa, tulovertailuiden 
kuvaus sitä vastoin perustuu ristiintaulukointeihin. 
Luonnonhaittakorvauksen vaikutusten arvioinnissa 
on hyödynnetty tulotasotutkimuksen vertailuasetel-
mia ja aineistoja mm. monialaisia kysymyksiä koske-
vassa raportin kohdassa 8.3.

Maatalouden tuottavuustutkimuksessa on tut-
kittu tietyllä tuotantopanosten käytön määrällä ai-
kaansaatua tuotoksen määrää eri ajankohtina. Myy-
rä & Pietola (1999) ovat määrittäneet suomalaisen 
maatalouden tuottavuuskehityksen koko maan ta-
solla maatalouden kokonaislaskelmasta ja eri tila-
ryhmissä FADN-kirjanpitotilojen tietojen pohjalta 
niin sanotuilla Divisia-indekseillä. Kun tuotannon 
kokonaismäärä jaetaan kaikilla sen aikaansaamiseksi 

käytetyillä panoksilla, saadaan kokonaistuottavuus. 
Tuotantotoiminnassa käytettäviä panoksia ovat työ-
voima, pääoma, energia, materiaalit ja tietotaito. Ko-
konaistuottavuus kuvaa tuotantotoiminnan sisäistä 
hyötysuhdetta. Tuottavuuteen eivät vaikuta yksikkö-
hinnoissa tapahtuneet muutokset. Divisia-indeksillä 
tarkastellaan tuottavuuden muutosta eli kehitystä, 
sitä vastoin menetelmä ei sovellu tuottavuuden tason 
määrittämiseen ja vertaamiseen esimerkiksi eri maissa 
tai tuotantosuunnissa. Divisia-indeksi johdetaan yri-
tysten tuotantofunktiosta. Panos- ja tuotekomponent-
tien painoina käytetään kahden peräkkäisen vuoden 
aritmeettisia keskiarvoja. Divisia-indeksi-tekniikalla 
lasketaan määräindeksi sekä tuotteille että panoksil-
le. Nämä indeksit normeerataan ensimmäiseen tutki-
musvuoteen. Indeksein arvojen osamääränä saadaan 
tuottavuuden kehitystä kuvaava lukusarja (Chambers 
1988, ref. Myyrä & Pietola 1999, s. 15).

2.1.2. MYTVAS ja 
ravinnehuuhtoumien arviointimalli

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seuran-
tatutkimuksessa (MYTVAS) tarkastellaan mm. ympä-
ristöön liittyvistä toimenpiteistä johtuvia muutoksia, 
luonnon monimuotoisuutta ja maiseman muutosta. 
Toimenpidemuutososiossa on selvitetty sitä, millä ta-
valla ympäristötukijärjestelmä vaikuttaa viljelytoi-
menpiteisiin ja edelleen vesiin kohdistuvaan ravinne-
kuormitukseen. Tutkimuksessa MYTVAS I -osio jat-
kui koko ensimmäisen ohjelmakauden ajan ja MYT-
VAS II –osiona sitä jatketaan samoilla periaatteilla 
myös toisella ohjelmakaudella. Viljelytoimenpide-
muutosten arvioimiseksi kerätään muutaman vuoden 
välein tiettyjen tutkimusalueiden tiloilta tila-, perus-
lohko ja kasvulohkokohtaista tietoa. Kerätyn tiedon 
pohjalta voidaan tarkastella viljelijöiden tekemiä toi-
menpidemuutoksia ympäristötuen vaatimusten seu-
rauksena ja mm. laskea lannoitustasoissa tapahtuneita 
muutoksia. Viljelytoimenpidemuutosten kautta voi-
daan arvioida matemaattisten mallien avulla sitä, mil-
laisia potentiaalisia vaikutuksia muutoksilla on ravin-
nehuuhtoumiin kyseisillä alueilla kun toimenpiteitä 
jatketaan samanlaisina useita vuosia. 

Erilaisten lannoitustasojen, karjanlannan määrän 
sekä useiden muiden viljelyteknisten menetelmien vai-

2. Arvioinnissa käytetyt menetelmät ja tietolähteet  
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kutukset ravinnehuuhtoutumiin on arvioitu typen ja 
fosforin osalta ICECREAM-mallilla (Tattari ym. 2001). 
ICECREAM-malli perustuu amerikkalaiseen CREAMS-
malliin (Knisel 1980) sekä siihen tehtyihin muutoksiin 
(mm. Rekolainen & Posch 1993). Myös eroosion arvi-
ointi perustuu ICECREAM -mallilaskelmiin. 

Mallin avulla laskettiin typpi- ja fosforihuuhtou-
tuma-arvio tutkimusalueilla yleisesti vallitseville pel-
tojen maalajeille, kaltevuuksille, viljelykasveille, vil-
jelymaan P-luvuille sekä erilaisille lannoitustasoille, 
karjanlannan käyttömäärille sekä muokkausjärjestel-
mille. Huuhtouma siis arvioitiin kaikille edellä mai-
nittujen tekijöiden mahdollisille kombinaatioille. Alu-
eellisten arvioiden saamiseksi tutkimusalueille malli-
ajojen antamat tulokset yhdistettiin tutkimusalueiden 
peltolohkoja (peruslohkoja) koskevaan paikkatietoon 
niiden maalajin, viljelykasvin, kaltevuuden, P-luvun, 
lannoituksen ja muiden viljelyteknisten menetelmien 
osalta GIS-tekniikalla. Kaltevuuden osalta paikkatieto 
perustui peruskarttamittakaavaiseen korkeusmalliin, 
josta eri peltojen kaltevuudet laskettiin, muiden tieto-
jen osalta tämän tutkimuksen viljelijähaastatteluihin.

Mallien vaatimina päivittäisinä säätietoina käytet-
tiin kunkin tutkimusalueen sisällä tai lähistöllä sijait-
sevan säähavaintoaseman pitkäaikaisia tietoja. Käyt-
tämällä pitkää aikajaksoa pystyttiin eliminoimaan 
säävaihtelujen aiheuttamat muutokset. Koska malli-
arviointia ei toisaalta ole sidottu tukijärjestelmän voi-
massaolovuosiin (eikä voidakaan sitoa ajanjakson ly-
hyyden vuoksi) tämän tutkimuksen tulokset edustavat 
kaikki potentiaalisia muutoksia, eivät niitä mahdolli-
sia todellisia kuormituksia ympäristötukivuosina.

Pääasiassa tietolähteiden käyttöön liittyviä arvi-
oinnissa käytettyjä menetelmiä on tarkasteltu indi-
kaattoreittain kohdissa 2.3.-2.5.  Tutkimustuloksiin 
perustuvien arviointitulosten yhteydessä on selvitetty 
lyhyesti myös kyseistä tutkimusmenetelmää ja viitat-
tu sitä käsittelevään kirjallisuuteen. Ympäristötuen 
arvioinnissa laajasti käytettyä MYTVAS –tutkimus-
ta on selvitetty kohdassa 2.2.2.1 ja arviointia varten 
tehtyjä viljelijäkyselyä ja viranomaiskyselyä kohdassa 
2.2.2.2. Arviointimenetelmiä on selvitetty em. tieto-
lähteiden kuvausten lisäksi myös lyhyesti indikaattori-
en vastauksien yhteydessä.  

2.2. Tietolähteet 

Yleisiin arviointikysymyksiin vastaamisessa on käytet-
ty Tiken rekistereitä ja tilastoja, Tilastokeskuksen 
kansantalouden tilinpidon tuloksia sekä tulotilastoja 
ja verotusaineistoja sekä MTT taloustutkimuksen 

kannattavuuskirjanpitoaineistosta ja EU:n FADN-kir-
janpitoaineistoa. Lisäksi arvioinnissa on käytetty vilje-
lijöille ja viranomaisille suunnattujen laajojen kyselyi-
den tuloksia. Ympäristötuen vaikutusten arvioinnissa 
on käytetty myös maatalouden ympäristövaikutuksia 
koskevan laajan MYTVAS -seurantatutkimuksen ja 
huuhtoumamallinnusten tuloksia.

Aineistojen neutraalisuus tietolähteinä on pyritty 
varmistamaan käyttämällä mahdollisimman monesta 
eri tietolähteestä peräisin olevaa tietoa. Kyselyjä tehtä-
essä otokset on muodostettu siten, että myös tilamää-
rältään pieniltä mutta alueellisesti laajoilta pohjoisen 
alueilta tai tuotannollisesti merkittäviltä tuotannon-
aloilta saataisiin tulosten luotettavuuden kannalta riit-
tävän monelta tilalta vastaukset. 

2.2.1. Tilastot

2.2.1.1. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskuksen toimittamat tiedot 

Tike toimitti tiedot tilamääristä, pinta-aloista, pellon-
käytöstä ja kotieläimistä sekä luonnonhaittakorvauk-
sen ja eri ympäristötukimuotojen sopimus- ja pinta-
alamääristä ja eräistä muista sopimuksiin liittyvistä 
seikoista. Pääasiallisena tietolähteenä tällöin oli Tiken 
tukisovellus.

Luonnonhaittakorvauksen tarkasteluissa vertailu-
kohtana on käytetty aktiivitilojen lukumäärää ja pin-
ta-aloja. Ympäristötukeen sitoutuneiden tilojen tarkas-
teluissa vertailukohtana olivat yleensä maataloustukia 
hakeneet tilat, jotka eivät olleet hakeneet ympäristötu-
kea. Näiksi tiloiksi luokiteltiin ns. yleistukia (1-alkui-
set) hakeneet tilat. Vertailuvuosina ohjelmakausien vä-
lillä käytettiin luonnonhaittakorvauksen arvioinnissa 
yleensä vuosia 1997 ja 2002 ja ympäristötuen arvioin-
nissa vuosia 1999 ja 2002. Joitakin tietoja pyydettiin 
myös pidemmältä ajalta vuosittain. Tiedot eriteltiin 
peltohehtaarit, tuotantosuunnan ja alueet huomioon 
ottavan kotimaisen sekä EU-typologian mukaisen ryh-
mittelyn pohjalta. Kotimaisessa luokittelussa päätuo-
tantosuunta on viljelijän itsensä arvioima tai tukihake-
muksessa ilmoittama tilan taloudellisesti merkittävin 
maatalouden tuotantosuunta. EU-typologian mukai-
nen tuotantosuunta on laskennallisiin pellon ja koti-
eläinten taloudellisiin tuottoihin perustuva. 

2.2.1.2. Tilastokeskuksen toimittamat tiedot

Tilastokeskuksen toimittamia tietoja arvioinnissa ovat 
verotuksen tietoihin perustuvat viljelijäväestön ja mui-
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den väestöryhmien tulotiedot, väestötiedot, työvoima- 
ja työpaikkatiedot sekä kansantalouden ja aluetilinpi-
don tiedot. Viljelijäperheen tulojen tarkastelussa (mm. 
arvioinnin monialaisten kysymysten yhteydessä) käyte-
tään maatilatalouden verotuksen tietoihin perustuvaa 
Tilastokeskuksen maatilatalouden yritys- ja tulotilas-
ton (MYTT) yksilöaineistoa ja siihen maatilatalouden 
tulo- ja verotilastosta liitettyjä henkilöverotuksen tie-
toja sekä Tiken tilastoimia maatalouden tuki- ja raken-
netietoja vuosilta 1997-2000. MYTT perustuu pää-
osin verolomakkeista saataviin kassaperusteisiin tietoi-
hin, joita Tilastokeskus täydentää tulojen ja menojen 
erittelyiden osalta otostiloille tehdyllä postikyselyllä. 
MYTT perustuu tuotantosuunnan, tilakoon ja alueen 
mukaan ositettuun noin 9 000 tilan satunnaisotok-
seen. MYTT kohdeperusjoukko on yli kahden pelto-
hehtaarin aktiivitilat, joita verotetaan maatilatalouden 
tuloverolain mukaan. Vuonna 2000 MYTT:n otos oli 
8 900 tilaa ja perusjoukko 76 570 tilaa. MYTT:n kaik-
ki tulokset on esitetty painotettuina perusjoukon tila-
lukua vastaaviksi. Näin ollen MYTT kuvaa hieman 
pienempää tilajoukkoa kuin Tiken tilastoimat aktiiviti-
lat yhteensä, joita vuonna 2000 oli 79 780 tilaa. (Maa-
tilatalouden yritys- ja tulotilasto 2000).

MYTT-aineisto kuvaa viljelijäväestön tuloja eri-
laisilla tilaryhmityksillä varsin kattavasti. Toisin kuin 
FADN-kirjanpitotilajärjestelmässä MYTT:ssa on mu-
kana myös pienimmät tilat. Tässä arvioinnissa tarkas-
teltavat MYTT:n tulokset sisältävät luonnollisten hen-
kilöiden hallinnassa olevien tilojen tulokset, sillä niitä 
koskevaan tila-aineistoon on MTT taloustutkimukses-
sa yhdistetty viljelijäpuolisoiden henkilöverotuksen tie-
dot ja maatalouden rakennetiedot. Perheviljelmävaltai-
sessa Suomessa luonnollisten henkilöiden hallinnassa 
vuonna 2000 oli 69 050 tilaa eli 88 % kaikista yli kah-
den peltohehtaarin aktiivitiloista. Verotusyhtymien ja 
perikuntien hallinnassa oli 11 % tiloista ja osakeyhtiöi-
den, osuuskuntien ja muiden yhtiöiden hallinnassa 
0,5 % sekä yhdistysten yms., valtion ja kunnan hallin-
nassa 0,2 % tiloista. Vaikka tilaston otoksesta puolet 
uudistetaan vuosittain, suuri otos mahdollistaa luotet-
tavan tulosseurannan myös aikasarjoina. Tilastosta saa-
daan tilan kassaperusteinen maataloustulo ja viljelijä-
puolisoiden muut veronalaiset tulot. MYTT:sta saadaan 
monialaisia arviointikysymyksiä koskevan komission 
asiakirjan (VI/12004/00) C-osassa esitetyt talouster-
mit maataloustulon osalta (Farm Family Income, vrt. 
FADN-järjestelmän tuloskäsitteet), mutta ainoastaan 
kassaperusteisina. Tilasto perustuu maatilatalouden ve-
rotuksen säädöksiin, joissa ei ole viime vuosina tapah-
tunut merkittäviä muutoksia.    

Eri väestöryhmien tuloja arvioinnissa on tarkastel-
tu Tilastokeskuksen Tulonjakotilaston perusteella. Sen 
kohdeperusjoukon muodostavat Suomessa vakinaisesti 
asuvat yksityiskotitaloudet. Vuonna 2001 kotitalouk-
sia oli yhteensä 2 381 500, mikä on 8 500 kotitaloutta 
enemmän kuin vuonna 2000. Suuri osa Tulonjakoti-
laston tiedoista saadaan hallinnollisista rekistereistä ja 
tilastorekistereistä. Osa tiedoista kysytään paneeliotok-
sella, joka vuonna 2001 oli 12 220 kotitaloutta, joista 
kyselyyn vastasi 10 740 kotitaloutta. Sama kotitalous 
on otoksessa kaksi vuotta ja otoksesta uudistetaan vuo-
sittain noin puolet. Otos on ositettu kohdehenkilöiden 
sosioekonomisen ryhmän ja tuloluokan mukaan 13 
ositteeseen. Yleensä kotitalouden suurituloisimman vii-
tehenkilön tietoihin perustuvat sosioekonomiset ryh-
mät ovat palkansaajat, maatalousyrittäjät, muut yrittä-
jät, eläkeläiset ja muut. (Tulonjakotilasto 2001). 

Viljelijäväestön tuloseurantaa vaikeuttaa tilastossa 
sen vähäinen osuus otoksessa; vuonna 2001 maata-
lousyrittäjiä oli 990 kotitaloutta eli 9,2 % otoksessa 
mukana. Tulonjakotilastossa viitehenkilön tuloilla on 
suuri merkitys otokseen joutumisen todennäköisyydes-
sä ja otoksesta uudistetaan vuosittain puolet, tästä ai-
heutuu varsinkin maatalousyrittäjien kohdalla epävar-
muutta aikasarjoihin. Maatalousyrittäjät ovat suhteel-
lisen pieni ryhmä koko väestöä koskevassa tilastossa ja 
toisaalta maataloudessa tilakoosta, tuotantosuunnasta 
ja vuotuisista tuotanto-oloista johtuvat tulovaihtelut 
ovat suuria. Näin ollen tulonjakotilaston maatalous-
yrittäjiä koskeva otos voi muodostua suhteessa maata-
louden rakenteeseen (tilakoko, tuotantosuunta, alue) 
vinoksi, ja tästä syystä myös sen tulokset poikkeavat 
paremmin maataloutta kuvaavan MYTT:n mukaisista 
tuloksista.

Tulonjakotilaston tuloskäsitteet perustuvat YK:n 
kansainväliseen tulonjakotilastosuositukseen (Provi-
sional Guidelines 1977), jossa maatalouden yrittäjätu-
lo vastaa lähinnä FADN-järjestelmän mukaista maa-
taloustuloa (FFI), mutta verotustietoihin perustuvana 
se on kassaperusteinen kuten em. MYTT:ssakin. Yrit-
täjätulojen ja palkkatulojen muodostamien ansiotu-
lojen lisäksi siitä saadaan pääomatulot sisältävät tuo-
tannontekijätulot sekä käytettävissä olevat tulot koti-
taloutta, henkilöä tai tietyllä tavoin kulutusyksikköä 
kohti tilastoituina. Tuotannontekijätulot sisältävät 
kotitalouden kaikki tulot tulonhankinnasta aiheutu-
neilla menoilla vähennettyinä. Käytettävissä olevissa 
tuloissa on otettu huomioon myös saadut ja maksetut 
tulon siirrot kuten perheavustukset ja verot.   

Monialaisissa kysymyksissä joudutaan tarkaste-
lemaan maatilojen lisäksi myös muuta maaseudun 
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pienyritystoimintaa. Maaseudun pienyritysten mää-
ristä, liikevaihdosta ja työntekijöiden määristä niissä 
saadaan tietoja maaseudun pienyritysrekisteristä, joka 
sisältää Tilastokeskuksen yritysrekisteristä elinkeino-
verotuksen piiriin kuuluvat maaseudulla sijaitsevat alle 
20 hengen yritykset sekä TIKE:n maaseutuelinkeinore-
kisteristä maatilojen yhteydessä toimivat maatilatalo-
uden verotuksen piiriin kuuluvat pienyritykset. MTT 
taloustutkimus on osallistunut rekisterin aikaansaami-
seen ja sen päivityksiin. Rekisteristä on tällä hetkellä 
saatavissa vuosien 1997-2000 tiedot. Maaseudun asu-
tusta ja työllisyyttä maaseudun pienyritysrekisterin ja 
eräiden muiden Tilastokeskuksen tilastojen avulla tar-
kasteltaessa on sovellettu Keräsen ym. (2000) kehittä-
mää maaseutualuejakoa. Monialaisissa kysymyksissä 
tarkastellaan myös maaseudun väestömuutoksia, jotka 
saadaan em. maaseutualuejaolla Tilastokeskuksen vä-
estörekisteripohjaisesta aluetietokannasta.

2.2.1.3. FADN –kirjanpitotilojen tiedot

FADN –kirjanpitojärjestelmä (Farm Accountancy 
Data Network) on EU:n komission ylläpitämä jäsen-
maiden maatiloista koostuva kirjanpidon tietoverkko. 
Arvioinnissa FADN-tilojen tuloksia on käytetty mm. 
luonnonhaittakorvauksen kattavuuden arviointiin 
vertaamalla Suomen ja Tanskan kirjanpitotilojen tu-
loksia keskenään. FADN -järjestelmän tarkoituksena 
on koota objektiivista ja tarkoituksenmukaista tila-
kohtaista tietoa eri maatilaryhmien tuloista ja talou-
dellisesta toiminnasta. Tietojen keruu perustuu tiloilla 
pidettävään kirjanpitoon. Tilojen osallistuminen kir-
janpitoon on vapaaehtoista. Jäsenmaiden viranomais-
ten tehtävänä on valita järjestelmään osallistuvat tilat 
siten, että ne edustavat riittävän kattavasti kunkin 
maan maataloutta. EU:n komissio kokoaa ja julkaisee 
jäsenmaiden toimittamat tiedot. Järjestelmässä on 
vuosittain mukana noin   60 000 päätoimista maati-
laa. Nämä tilat edustavat noin 4,0 miljoonaa unionin 
alueella olevaa maatilaa. FADN -aineisto on ainoa tie-
tolähde EU:ssa, jossa eri jäsenmaiden maatilojen tila-
tason tiedot on esitetty vertailukelpoisella tavalla.

Jokaisessa EU:n jäsenmaassa on FADN -järjestel-
mästä vastaava elin (Liason Agency), jonka tehtävänä 
on kirjanpitojärjestelmän ylläpitäminen ja tarvittavien 
tietojen toimittaminen komissiolle. MTT taloustutki-
mus vastaa Suomen FADN -kirjanpitoaineiston ylläpi-
dosta. Suomen kirjanpitoaineistossa on vuosittain mu-
kana noin 1 000 päätoimista maa- ja puutarhatalout-
ta harjoittavaa tilaa. FADN-kirjanpitotilajärjestelmän 
alin tilakokoraja on 8 ESU (European Size Units).

FADN-järjestelmässä tilakokoluokitus perustuu 
laskennallisiin vakiokatteisiin (Standad Gross Mar-
gins). Tilan kokoa kuvaava tilan kokonaiskate saa-
daan, kun vakioidut katteet yhdistetään tilan fyysisiin 
ominaisuuksiin kertomalla tilan eri kasvien viljely-
pinta-alat ja kotieläinten lukumäärät näitä vastaavilla 
alueen tuotantoa kuvaavilla laskennallisilla SGM-kat-
teilla. Pellonkäytön ja kotieläinten määrän perusteel-
la lasketaan tilan kokonaiskate. Vakioidun katteen 
yksikkö on ESU, mikä vastaa 1 200 euroa kokonais-
katteessa (Tiainen & Katajamäki 1996). Suomessa 
vakioidut katteet lasketaan neljälle suuralueelle, jotka 
eivät noudata eri tukialueiden rajoja. FADN-järjestel-
mässä vakioitujen katteiden arvot päivitetään muuta-
man vuoden välein. Vuosien 2000-2001 FADN-tilojen 
tulokset perustuvat vuoden 1996 vakioitujen kattei-
den arvoihin, mutta vuoden 2000 tilarakenteeseen. 
Vakioitujen katteiden laskenta ollaan uudistamassa 
seuraavan kerran vuonna 2004 oletettavasti vuoden 
2000 pohjalle. 

Suomessa FADN –kirjanpitotilajärjestelmä on kes-
keinen aineisto yleisiin arviointikysymyksiin vastaa-
misessa. Kirjanpitotilojen tuloskäsitteet vastaavat ylei-
siä arviointikysymyksiä koskevan komission asiakir-
jan (VI/12004/00) C-osassa esitettyjä taloustermejä. 
Kannattavuuskirjanpitoaineisto perustuu tiloilla teh-
tyihin yksityiskohtaisiin muistiinpanoihin, jotka kat-
tavat tilojen kassavirran lisäksi, työ- ja pääomatiedot 
viljelijäperheen harjoittaman maatalouden, metsätalo-
uden ja muun yritystoiminnan osalta. Kannattavuus-
kirjanpito tuottaa suoriteperusteiset tulokset maa- ja 
puutarhataloudesta sekä muusta yritystoiminnasta 
tilalla. Kannattavuuskirjanpitoaineiston avulla selvite-
tään luonnonhaittakorvauksen vaikutukset tilojen tu-
lokehitykseen ja tuotantotoiminnan kannattavuuteen. 
Kannattavuuskirjanpitoaineistossa tuloksia voidaan 
tutkia monilla eri luokitteluilla, kuten taloudellisen 
tilakoon mukaan ESU:jen pohjalta ryhmiteltynä, tuo-
tantosuunnittain ja tukialueittain. 

2.2.2. Tutkimukset

2.2.2.1. Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden 
seurantatutkimus (MYTVAS)

Viljelytoimenpidemuutosten ja 
ravinnehuuhtoumien arviointi

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seuran-
tatutkimus (MYTVAS) käynnistettiin vuonna 1995. 
Tutkimuskokonaisuuteen sisältyvässä ns. toimenpide-
muutososiossa oli tarkoitus selvittää sitä, millä tavalla 
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ympäristötukijärjestelmä vaikuttaa viljelytoimenpitei-
siin ja edelleen vesiin kohdistuvaan ravinnekuormi-
tukseen. Tutkimus jatkui koko ensimmäisen ohjelma-
kauden ajan ja sitä jatketaan samoilla periaatteilla 
myös toisella ohjelmakaudella.

Viljelytoimenpidemuutosten arvioimiseksi kerä-
tään muutaman vuoden välein tiettyjen tutkimusaluei-
den (kuvio 2.1) tiloilta tila-, peruslohko- ja kasvuloh-
kokohtaista tietoa. Kerätyn tiedon pohjalta voidaan 
tarkastella viljelijöiden tekemiä toimenpidemuutoksia 
ympäristötuen vaatimusten seurauksena ja mm. las-
kea lannoitustasoissa tapahtuneita muutoksia. Viljely-
toimenpidemuutosten kautta voidaan arvioida mate-
maattisten mallien avulla sitä, millaisia potentiaalisia 
vaikutuksia muutoksilla on ravinnehuuhtoumiin ky-
seisillä alueilla kun toimenpiteitä jatketaan samanlai-
sina useita vuosia. 

Tutkimukseen valitut alueet sijaitsevat eri puolilla 
Suomea ja ne edustavat erilaisia maatalouskäytäntö-
alueita: eteläiset alueet (Yläneenjoki ja Lepsämänjo-
ki) edustavat viljanviljely- ja erikoiskasvintuotantoa, 
pohjoiset alueet (Lestijoki ja Taipaleenjoki) puolestaan 
nurmivaltaista viljelyä. Edellä mainitut neljä aluetta 
ovat ns. vanhoja MYTVAS-alueita, jotka ovat olleet 
tutkimuksessa mukana alusta lähtien. Kun tutkimus-
ta jatkettiin toiselle ohjelmakaudelle, lisättiin tutki-
musalueiden määrää neljällä pienellä alueella: Savijo-
en alue Varsinais-Suomessa (kerätty toisen hankkeen 
puitteissa tietoa vuosilta 1999 ja 2000), Löytäneenojan 
alue Satakunnassa, Hovin pieni, yhden peruslohkon, 
alue Uudellamaalla ja Kinarehenojan alue, joka on osa 
Lestijoen suurempaa aluetta, Keski-Pohjanmaalla. Tut-
kimusalueet muodostuvat luonnollisten valuma-alue-
rajojen mukaan, joista tutkimusalueiden nimetkin ovat 
peräisin. Yksi syy juuri näiden valuma-alueiden valitse-
miseksi oli se, että kyseisten valuma-alueiden vesistöis-
tä on olemassa vedenlaatuaineistoa, joita vasten huuh-
toumamalleilla saatuja tuloksia voidaan peilata. 

Haastateltujen tilojen lukumäärät eri alueilla näky-
vät taulukossa 2.1. Kaiken kaikkiaan viimeisimmällä 
haastattelukerralla - vuosien 2002 ja 2003 vaihteessa - 
tutkimuksessa kerättiin tiedot runsaalta neljältäsadalta 
tilalta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 18 000 
hehtaaria. Haastatellut tilat kattavat 0,9 % koko ym-
päristötukeen kuuluvasta pinta-alasta ja 0,6 % kaikis-
ta ympäristötukeen kuuluvista tiloista. 

Koko seurantatutkimuksen aikana tilahaastattelut 
on tehty tähän asti neljästi. Kolme ensimmäistä tehtiin 
edellisen ohjelmakauden aikana, ja kyseisillä haastat-
telukerroilla kysyttiin haastattelukerroittain vuosi-
en 1994 ja 1995 tiedot, vuosien 1996 ja 1997 tiedot 

ja vuosien 1998 ja 1999 tiedot. Viimeisin haastattelu 
koski ns. vanhoilla MYTVAS-tiloilla uuden ohjelma-
kauden ensimmäistä kolmea vuotta, eli vuosia 2000-
2002. Uusilla alueilla kysyttiin näiden vuosien lisäksi 
tiedot myös vuodelta 1999, jotta pystyttiin tekemään 
vertailua tämän ja edellisen ohjelmakauden viljelytoi-
menpiteiden välillä. 

Alueelliset ympäristökeskukset, joiden alueelle kysei-
set tutkimusalueet kuuluvat, vastasivat tilahaastattelu-
jen järjestämisestä. Haastattelijat syöttivät tiedot tieto-
kantoihin, jotka toimitettiin Suomen ympäristökeskuk-
seen käsittelyä varten. Tutkimusalueilla Lestijokea lu-
kuun ottamatta pyrittiin saamaan haastattelujen piiriin 
kaikki alueiden tilat. Yläneenjoella yhteensä 262 tilalla 
oli viimeisimmällä haastattelukerralla lohkoja kyseisel-
lä valuma-alueella. Noin puolet näistä tiloista luovutti 
tietojaan tutkimukseen. Vastaavat osallistumisprosentit 
muilla alueilla viimeisimmällä haastattelukerralla olivat: 
Savijoki 88 %, Löytäneenoja 57 %, Taipaleenjoki 32 % 
ja Kinarehenoja 97 %. Hovin alueella oli kyse yhdestä 
tilasta, joka myös osallistui tutkimukseen.

Lestijoella on alueen suuren koon takia keskitytty 
tietojen keräämiseen runsaan sadan tilan muodosta-
malta tilaotokselta, johon tilat valittiin satunnaisesti 
eri puolilta aluetta. Tutkimuksen aikana osa tiloista 
on jäänyt haastattelujen ulkopuolelle. Toisaalta myös 
peltolohkot ovat saattaneet vaihtaa omistajaa, mikä 
on pyritty ottamaan huomioon siten, että haastattelut 
kohdistuisivat tietyn saman tilajoukon sijasta tiettyyn 
eri haastattelukertoina samana pysyvään lohkojouk-

Kuvio 2.1. MYTVAS-haastattelututkimuksen tutki-
musalueiden sijainti. Lestijoen alueella tutkimus ei 
ulottunut koko valuma-alueelle, vaan joen latvaosan 
alue (Lestijärven alue) jätettiin ulkopuolelle. 
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koon. Kaikilla tutkimusalueilla osa haastattelujen ul-
kopuolelle jääneistä tiloista oli sellaisia, jotka jo olivat 
tai olivat lähiaikoina luopumassa tuotannosta. 

Tutkimustulosten edustavuutta voidaan arvioida 
mm. siltä pohjalta, kuinka suuri osa tutkimusalueiden 
viljelijöistä on osallistunut tutkimukseen. Tavoitteena 
on saada kerättyä viljelytiedot kunkin tutkimusalu-
een kaikilta tiloilta. Jos tähän päästäisiin, voitaisiin 
aineiston olettaa edustavan hyvin sen alueen ja mui-
den samankaltaisten alueiden todellista tilannetta. To-
dellisuudessa täydelliseen kattavuuteen ei ole päästy, 
jolloin haastattelujen ulkopuolelle on saattanut jäädä 
sen tyyppiset tilat, jotka edustavat esimerkiksi lannoi-
tuskäytännöissä muista selvästi poikkeavia tapoja. 
Lisäksi ns. vanhalla MYTVAS-tilalla viljelykäytän-

töihin saattaa vaikuttaa se, että tila kuuluu seuranta-
tutkimuksen piiriin. Myös alkuperäisen tiedon luo-
tettavuus on ongelma ainakin niiden tilojen kohdalla, 
joilla lohkokohtainen kirjanpito ei ole ajan tasalla. 
Lisäksi viljelijöiden yleinen suhtautuminen haastatte-
luihin ja  haastattelujen toteuttaminen, mukaan lukien 
haastattelijoiden taidot, vaikuttavat kerätyn aineiston 
kattavuuteen ja luotettavuuteen. Yksi haastattelutut-
kimuksen ongelmia on ollut se, että kiinnostus tutki-
mukseen osallistumiseksi on jatkuvasti vähentynyt, 
minkä takia alunperin tutkimukseen osallistuneiden 
tilojen osuus on alentunut. Tämä aiheuttaa ongelmia 
eri vuosien tulosten vertailtavuuden kannalta. 

Tällä hetkellä ei muuta MYTVAS-haastattelutut-
kimuksen kanssa saman tyyppistä viljelytietojen kerä-

Taulukko 2.1. MYTVAS -haastatteluihin osallistuneiden tilojen lukumäärät, pinta-alat ja peruslohkojen luku-
määrät eri haastattelukertoina, sekä niiden peruslohkojen lukumäärät ja pinta-alat, jotka olivat samoja kuin en-
simmäisellä haastattelukerralla (94-95).

Lepsämänjoki       
94-95 115 1 091 3 809    
96-97 89 1 371 4 335  789 2 659 70
98-99 89 1 562 4 226  717 2 139 56
00-02 83 1 684 5 598 3 140 ha 558 1 996 52

Taipaleenjoki       
94-95 51 346 1 097     
96-97 53 423 1 227  305 997 91
98-99 36 327   867  125 368 34
00-02 31 465 1 002 753 ha 259 354 32

Lestijoki      
94-95 111 906 2 784 kaikki    
96-97 89 888 2 530 kaikki    
98-99 93 1 022 2 531 kaikki 810 2 040 81
00-02 76 885 2 439 kaikki 675 1 956 77

Yläneenjoki       
94-95 135 1 046 3 223     
96-97 172 1 602 4 761  849 2 640 82
98-99 182 1 970 5 995  828 2 586 80
00-02 132 1 488 4 362 3 297 ha 209 1 530 47

Löytäneenoja       
99-02 24 592 1641 477 ha    
Savijoki     
99-00 36 170 629     
01-02 30 526 1 833 164 lohkoa, 163 611 97
        615 ha

Kinarehenoja       
99-02 33 363 911     

Haastattelualue ja haastattelu-
kerran kattamat vuodet 

Tiloja, 
kpl

Tiloilla perus-
lohkoja, kpl

Tilojen pinta-
ala, ha

Pinta-alasta 
valuma-alueella 

Peruslohkoja, 
kpl

Pinta-ala, 
ha

osuus pinta-
alasta, %

Lohkoista samoja kuin 94-95
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ysjärjestelmää Suomessa ole, joten vertailuja muiden 
vastaavien tutkimusten tuloksiin ei voida tehdä. Lan-
noitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttötietoja on 
verrattu valtakunnallisiin myyntitilastoihin, eikä nii-
den välillä ole nähty selviä ristiriitaisuuksia.

MYTVAS II -seurantatutkimuksen biodiversiteettiosio

Hankkeeseen kuuluu useita erillisiä tutkimuksia, joita 
koordinoivat Suomen ympäristökeskus (SYKE), Riista- 
ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) tai Helsingin yli-
opisto. Pääpiirteissään se jakautuu kahteen osaan, ym-
päristötuen perustoimenpiteiden vaikutuksia laajasti ta-
vanomaisilla maatalousalueilla selvittävään tutkimuk-
seen ja suppeampiin eri erityistukimuotojen vaikutuksia 
selvittäviin osatutkimuksiin (Kuussaari ym. 2000; Kuus-
saari ym. 2003a). Koska hankkeen tavoitteena on ennen 
kaikkea tuottaa ympäristötuen loppuarviointia varten 
seurantatietoa ajallisesta muutoksesta vuosien 2001 ja 
2005 välillä, sen tulokset ovat vain osin käyttökelpoisia 
tässä väliarvioinnissa. Joitain osatutkimuksia tullaan to-
teuttamaankin vasta vuosina 2004-2005.

Ympäristötuen perustoimenpiteiden vaikuttavuut-
ta selvittävän ns. satunnaisruutututkimuksen tavoit-
teena on tuottaa kattava kuva toimenpiteiden vaiku-
tuksista maisemarakenteeseen ja luonnon monimuo-
toisuuteen tavanomaisilla maatalousalueilla, sekä ar-
vioida perustoimenpiteiden ja erityistukien suhteellis-
ta merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta. 
Tutkimusalueina on 58 osittamalla satunnaisesti valit-
tua neliökilometrin kokoista ruutua Etelä-Suomen eri 
osista. Osa näistä sijoittui samoille alueille, joilta ke-
rättiin aineistoja jo MYTVAS I -seurantatutkimuksis-
sa. Koeasetelmaa ja tutkimusten ensimmäisiä tuloksia 
esitellään tarkemmin muualla (Kuussaari ym. 2003a). 

Luonnon monimuotoisuutta ja siinä tapahtuvia 
muutoksia mitataan keräämällä tutkimusalueilta tie-
toa putkilokasvien, perhosten, mesipistiäisten ja lin-
tujen esiintymisestä samoilla paikoilla neljän vuoden 
välein (vuosina 2001 ja 2005). Pesimälinnuston osalta 
tutkimus ulottuu satunnaisruutujen ulkopuolelle si-
ten, että koko aukea maisema-alue on kohteena. Mai-
nittujen tutkimusvuosien lisäksi 11 satunnaisruudun 
(ja ympäristön) linnustoa seurataan vuosittain (vuosi-
na 2000-2005). Seurannassa on myös mukana joukko 
vanhempia tutkimusalueita (perustettu vuodesta 1984 
lähtien; Tiainen & Pakkala 2000, 2001; Piha ym. 
2003; Tiainen ym. 2003). Satunnaisruutujen alueelta 
selvitetään myös maisemarakennetta ja siinä tapahtu-
neita muutoksia matalalentoilmakuvia käyttäen. 

Alueiden maisemarakenteesta ja sen vaikutuksis-
ta perhosten, kasvien ja mesipistiäisten esiintymiseen 

on saatu alustavia tuloksia väliarvioinnin käyttöön 
(Ikävalko ym. 2003). Myös perhos-, kasvi- ja lintu-
aineistojen tuloksia on voitu osin käyttää arviointi-
työssä (esim. Kuussaari 2002; Kuussaari ym. 2003a; 
Piha ym. 2003; Tiainen ym. 2003). Tutkimusalueiden 
aktiiviviljelijöille on lisäksi tehty kirjekysely, jossa sel-
vitettiin tiloilta löytyvien erilaisten luontokohteiden 
määrää ja hoitoa, viljelijöiden luontotiedon tasoa ja 
mielipiteitä ympäristötuesta. Tulokset on analysoitu ja 
julkaistu opinnäytetyönä (Mäki-Kahma 2003).

RKTL:n koordinoima erillinen osatutkimus selvit-
tää luonnonmukaisen tuotannon vaikutuksia lintujen, 
perhosten ja mesipistiäisten esiintymiseen. Tutkimus-
alue sijaitsee Pukkilan-Orimattilan alueella, ja sen pel-
topinta-ala on noin 2 700 ha. Tavoitteena on selvittää 
luonnonmukaisen viljelyn vaikutuksia luonnon moni-
muotoisuuteen sekä yksittäisen tilan tasolla että laa-
jemmalla maisematasolla. Käytössä ovat olleet myös 
Suomen Akatemian biodiversiteetti-tutkimusohjelman 
(1997-2002) yhteydessä tehtyjen luonnonmukaisesti 
ja tavanomaisesti viljeltyjen kevätviljapeltojen rikka-
kasvi-, mesipistiäis- ja maakiitäjäistutkimusten tulok-
set (Hyvönen ym. 2003a ja b, sekä Bäckman, Tiainen, 
Tiira ym., julkaisematon).

Yhtenä osatutkimuksena selvitetään ympäristötu-
en toimenpiteiden vaikutuksia visuaaliseen maisema-
kuvaan. Tutkimuksesta vastaa Reija Hietala-Koivu 
(Helsingin yliopisto). Menetelmänä on käytetty valo-
kuvausta, jonka avulla selvitetään visuaalisen maise-
man ajallisia muutoksia ja niiden arvottamista (Tah-
vanainen ym. 2002). Vuonna 1996 valitut tutkimus-
alueet kuvattiin uudestaan kesällä 2000 ja kolmannen 
kerran vuonna 2005.

SYKE on selvittänyt perinnebiotooppien hoidon 
erityistuella toteutetun karjan laidunnuksen vaikutus-
ta kasvien ja hyönteisten monimuotoisuuteen ja perin-
nebiotooppilajiston esiintymiseen (Mutanen 2002; Py-
kälä 2003; Pöyry ym.). Erityisesti selvitetään, kuinka 
hyvin ja kuinka nopeasti laidunnuksesta hyötyvä la-
jisto elpyy, kun karjan laidunnus aloitetaan uudelleen 
pitkän tauon jälkeen. Vuosina 1999-2000 tehty koe-
alueiden lajisto-otanta toistetaan vuonna 2004.

Vuosina 2004-2005 tullaan lisäksi tekemään eril-
liset selvitykset perustettujen kosteikkojen sekä perin-
nebiotooppien hoidon ja luonnon monimuotoisuuden 
erityistuen kohteiden laadusta ja merkityksestä eliöla-
jiston kannalta. Ensin mainitusta tutkimuksesta vas-
taa RKTL ja jälkimmäisistä SYKE.
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2.2.2.2. Kyselytutkimukset

Viljelijäkyselyt

Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen eri osa-
alueisiin liittyen järjestettiin loppuvuodesta 2002 viljeli-
jäkysely, jolla haettiin tietoa viljelijöiden näkemyksistä 
näiden tukien vaikuttavuudesta ja sellaisista asioista, 
joita ei tilastoista tai muista tietolähteistä ole saatavis-
sa. Viljelijäkysely lähetettiin noin 3 000 luonnonhaitta-
korvausta tai ympäristötukea vuonna 2002 saaneelle 
tilalle olettaen, että noin 1 000 tilalta saataisiin vastaus. 
Tukea saaneiden tilojen kyselyyn vastasi 827 tilaa, jo-
ten vastausprosentiksi muodostui 28 %. Lisäksi tehtiin 
erillinen viljelijäkysely noin 210 tukea saamattomalle 
tilalle. Näistä kyselyyn vastasi 25 tilaa eli 12 %.  

Tukea saaneiden viljelijäkyselyssä tiedusteltiin viljeli-
jöiden näkemyksiä LFA- ja ympäristötuen vaikuttavuu-
desta. Tilojen valinta tehtiin siten, että tilat valittiin sa-
tunnaisotannalla eri tukialueilta ja eri tuotantosuunnis-
ta ja peltoalanmukaisista eri tilakokoryhmistä. Kysely 
suoritettiin postitse marraskuussa 2002 ja vastausaikaa 
annettiin vajaa kuukausi. Vastauskuoret varustettiin 
koodilla, jotta vastanneet tilat voitiin eräitä poikkeuk-
sia lukuun ottamatta identifi oida. Viljelijäkyselyn otos 
(3 000 tilaa) kattoi Manner-Suomessa keskimäärin 4,2 
% luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea saaneis-
ta tiloista (71 320 tilaa). AB-tukialueella saaristoalueen 
ja maan pohjoisosien C2p- C4-alueiden tiloista poimit-
tiin kuitenkin otokseen muiden alueiden otossuhteeseen 
verrattuna 2,5–kertainen määrä. Myös siipikarjatiloista 
poimittiin1,5–kertainen määrä siipikarjatalouden kan-
nalta keskeisiltä tuotanto-alueilta A-C2- tukialueilla. 
Harvaan asutuilla laajoilla pohjoisen alueilla ja toisaalta 
tilamäärältään pienessä, mutta tuotannoltaan merkit-
tävässä siipikarjataloudessa otostilojen lukumäärä olisi 
voinut jäädä satunnaisotoksessa muutoin tulosten tar-
kastelun kannalta aivan liian pieneksi.  

Tukea saamattomien viljelijäkyselyn otos (210 ti-
laa) kattoi noin 17 % perusjoukosta (1 240 tilaa). Pe-
rusjoukko muodostui tiloista, jotka ovat saaneet tulo-
tukia, mutta ei LFA- ja ympäristötukea. Tilojen valin-
ta tehtiin siten, että tilat valittiin satunnaisotannalla 
eri tukialueilta ja eri tuotantosuunnista. Tukea saa-
mattomien otostilojen suhteellinen osuus eri tuotanto-
suunnissa vastasi tukea saaneiden otosta muissa tuo-
tantosuunnissa paitsi naudanlihantuotannossa, josta 
tukea saamattomia poimittiin kaksinkertainen määrä. 
Pienen tilamäärän takia otostilat jaettiin eri tukialueil-
le tasaisemmin kuin tukea saaneissa otostiloissa. 

Tukea saaneiden tilojen kyselyyn vastanneet tilat 
jakautuivat varsin tasaisesti perusjoukkotilojen mukai-

sesti tuotantosuunnan ja tukialueen mukaisesti (taulu-
kot 2.2). Suurempi otoskoko maan pohjoisosien (C2p- 
C4- alueen) tiloista näkyy vastaavasti otostilojen mää-
rässä perusjoukkoon verrattuna. Tukea saamattomien 
viljelijöiden kyselyyn vastanneista suhteellisesti vähem-
män tuli edustusta kasvinviljelytiloilta sekä muiden 
tuotantosuuntien viljelijöiltä perusjoukkoon verrattu-
na. Vastaavasti maitotilojen osuus nousi perusjoukkoa 
korkeammaksi. Muuten tukea saamattomien kyselyyn 
vastanneet tilat vastasivat tuotantosuunnan ja tukialu-
een osalta perustilaryhmää (taulukko 2.3). 

Kyselyjen tulokset painotettiin perusjoukon tila-
luvuilla vastaamaan todellista tilojen lukumäärää eri 
alueilla ja tuotantosuunnissa. Tulosten painottamisel-
la on voitu ottaa huomioon eri alueilla sovellettujen 
erilaisten otossuhteiden vaikutuksia sekä vastauspro-
sentin alhaisuudesta johtuvia mahdollisia vinoutu-
mia otoskeskiarvoissa. Painotettuina tukea saaneiden 
vastaustilojen määrä vastasi lähes 62 500 tilaa. Pai-
notettu tilamäärä vastasi 85 prosenttia Suomen maa-
tiloista vuonna 2002. Tiken tukisovelluksen mukaan 
tilat jakautuivat siten, että AB-tukialueella sijaitsi 41 
% tiloista. Tiloilla oli keskimäärin noin 30 hehtaaria 
peltoa. Peltopinta-ala vastaa Suomen maatilojen kes-
kimääräistä pinta-alaa vuonna 2002. Tukea saamatto-
mien tilojen määrä vastasi painotettuna noin 290 ti-
laa. Tukea saamattomista tiloista 65 % sijaitsi AB-tu-
kialueella. Tukea saamattomista tiloista suurin osa on 
pieniä kasvinviljelytiloja, mitä myös kyselyyn vastan-
neiden tilojen jakauma hyvin kuvaa. Tukea saamatto-
mien tilojen peltopinta-ala oli noin 15 hehtaaria, mikä 
on puolet kaikkien tilojen keskikoosta. 

Tukea saaneiden ja saamattomien kyselyyn vas-
tanneiden tilojen jakauma kattaa tyydyttävällä tavoin 
tuotantosuunnat ja alueet, joille kysely oli suunnattu. 
Koska vastanneiden otostilojen lukumäärä on tuo-
tantosuunnittaisissa ja alueittaisissa ositteissa tyydyt-
tävä, vastauksesta riippuen kyselyn tuloksia voidaan 
tarkastella myös otoskeskiarvojen pohjalta. Kuitenkin 
koko maata koskevat tulokset tulisi olla painotettuna 
perusjoukon tilaluvuilla.

Viranomaiskysely

Luonnonhaittakorvaukseen ja ympäristötukeen liitty-
en tehtiin myös tukiasioita hallinnoiville viranomaisil-
le postikysely. Viranomaiskysely lähetettiin satunnai-
sesti valittuihin kuntiin ja vastaavan kokoisiin kau-
punkeihin sekä kaikkiin Työvoima- ja elinkeinokes-
kuksiin sekä ympäristökeskuksiin samanaikaisesti vil-
jelijäkyselyn kanssa. Viranomaiskyselyn avulla kartoi-
tettiin luonnonhaittakorvauksia ja ympäristötukia 
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hallinnoivien näkemyksiä tukijärjestelmän toimivuu-
desta ja kehittämisehdotuksia. Kaiken kaikkiaan lähe-
tettiin 182 viranomaiskyselylomaketta, joista 15 oli 
TE-keskuksille, 13 ympäristökeskuksille ja loput 154 
kuntiin ja kaupunkeihin (pois luettuna suurimmat vä-
estökeskukset). TE-keskuksista kyselyyn vastasi 9, 
ympäristökeskuksista 11 ja kuntien tai kaupunkien 
maatalousviranomaisista 100, joten viranomaiskyse-
lyn vastausprosentti oli yhteensä 65 %.

2.3. Lukukohtaisiin kysymyksiin vastaaminen

2.3.1. Luonnonhaittakorvaukseen 
liittyvät kysymykset

Luonnonhaittakorvausta koskevat lukukohtaiset ky-
symykset käsittelevät korvauksen vaikutuksia viljeli-
jöiden ja alueen tuloihin, korvauksen piirissä olevaa 
maa-alaa sekä korvauksen merkitystä maaseutuyhte-
söjen säilymiselle ja ympäristön suojelulle. 

Luonnonhaitoista tai ympäristörajoitteista 
johtuvan tulovajeen korvaaminen luonnonhaitta-
korvauksella (V1-1.)

Kysymyksessä tarkastellaan luonnonhaittakorvauksen 
määrää suhteessa luonnonhaitasta johtuvaan tulova-
jeeseen. Tulovaje syntyy luonnonhaitta-alueen alem-
mista tuotoista ja korkeammista yksikkökustannuk-
sista. Luonnonhaitasta johtuvaa tulovajetta tarkastel-
laan vertaamalla suomalaisten tilojen tuloja tanska-
laisten tilojen tuloihin. Tanska on lähin sellainen jä-
senmaa, jossa ei esiinny luonnonhaittaa eräitä saaris-
toalueita lukuun ottamatta. Vertailu on mahdollista 
tehdä EU:n FADN -kirjanpitojärjestelmän tila-aineis-
ton avulla (FADN-EC-DG AGRI/A.3.1999,2000). 
Tanskassa on myös vertailua varten riittävästi FADN-
tiloja. Ruotsi olisi toinen mahdollinen vertailumaa, 
mutta Tanskan FADN-aineisto on vertailun kannalta 
selkeämpi. Tilakoosta johtuvien skaalaetujen huomi-
oon ottamiseksi vertailu tehdään parivertailuna samaa 
tuotantosuuntaa harjoittavien samankokoisten tilojen 
kesken. Kasvinviljelytilat järjestetään peltoalan mu-
kaan ja kotieläintilat eläinyksiköiden lukumäärän mu-
kaan nousevaan järjestykseen ja kyseinen indikaattori 
lasketaan tilakohtaisen parivertailun pohjalta. Vertai-
lu on tehty ainoastaan viljatiloilta ja maitotiloilta, 
joista on löytynyt samankokoisia tiloja riittävä määrä 
molempien maiden FADN-tila-aineistoista. Myös si-
katiloja on molempien maiden FADN-tila-aineistoissa 
runsaasti, mutta niiden osalta on ongelmallista löytää 

Taulukko 2.2. Tukea saaneiden (taulukossa, kyllä) ja tukea ei saaneiden (ei) painottamaton ja painotettu vastan-
neiden tilojen jakauma (kpl, %) sekä perusjoukon jakauma tuotantosuunnittain vuonna 2002.

                                             Painottamaton aineisto Painotettu aineisto Perusjoukko
     
     Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei
     % % kpl % kpl % kpl % kpl %
Maitotilat 28 36 17 815 29 65 23 19 453 27 172 14
Nautatilat 8 8 3 570 6 2 1 4 773 7 89 7
Sikatilat 5 0 2 728 4 0 0 3 742 5 14 1
Kanatilat 2 0 349 1 0 0 1 014 1 9 1
Kasvinviljelytilat 44 48 30 953 50 216 76 33 994 48 770 62
Muut 13 8 7 064 11 2 1 8 343 12 187 15
Yhteensä tiloja 816 25 62 479 100,0 285 100,0 71 319 100,0 1 241 100,0

Taulukko 2.3. Tukea saaneiden (taulukossa, kyllä) ja tukea ei saaneiden (ei) painottamaton ja painotettu vastan-
neiden tilojen jakauma (kpl, %) sekä perusjoukon jakauma tukialueittain vuonna 2002.

                                             Painottamaton aineisto Painotettu aineisto Perusjoukko
     
     Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei
     % % kpl % kpl % kpl % kpl %
A   12 20 7 310 12 155 54 9 072 13 225 18
B – C2 69 72 50 576 81 128 45 56 799 80 939 76
C2P – C4 19 8 4 593 7 2 1 5 448 8 77 6
Yhteensä tiloja 816 25 62 479  285  71 319  1 241 
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tanskalaisista tiloista riittävä määrä eläinyksikkömää-
riltään saman kokoisia tiloja. 

Vertailua ei käytännössä voida tehdä taloudellisen 
tilakoon (European Size Units) perusteella, sillä ESU-
tilakokoluokituksen pohjana olevat vakioidut katteet 
(Standard Gross Margins) muodostuvat suhteellisen 
suuresta kansallisen tuen määrästä johtuen Suomessa 
liian suuriksi verrattuna muiden jäsenmaiden vastaa-
viin tilakokoihin, mikä vaikeuttaa oleellisesti vertailun 
tulkintaa. Esimerkiksi 16-40 ESU:n maitotiloilla oli 
vuonna 2000 Suomessa 20 eläinyksikköä  ja 40-100 
ESU:n tiloilla 40 ey. Tanskassa vastaavat luvut olivat 
76 ey  ja 169 ey. Vastaavan kokoisilla viljatiloilla oli 
Suomessa 58 ha ja 101 ha peltoa ja Tanskassa 37 ha ja 
85 ha peltoa. Taloudellisen tilakoon perustana oleva 
sama ESU-määrä saadaan Tanskan viljatiloilla korke-
ammasta satotasosta johtuen pienemmältä peltoalalla 
aikaan. Tuotannon määrästä johtuvien skaalaetujen 
takia näin erikokoiset tilat eivät ole keskenään verran-
nollisia, vaikka tulokset laskettaisiinkin ESU:a, pelto-
hehtaaria tai muuta tuotantoyksikköä kohti.

Kysymyksen indikaattorin arvot on laskettu ver-
tailun vuoksi myös kokonaan suomalaiseen kirjan-
pitoaineistoon perustuen edelliseltä ohjelmakaudelta 
vuosilta 1997-1999 rinnastamalla B- ja C-tukialu-
eiden tilojen tulokset tuolloin luonnonhaitta-alueen 
ulkopuolelle kuuluneen A-tukialueen tilojen tulosten 
kanssa (liite 1, tukialuekartta). Siirtymäkauden tuet 
osittain korvasivat tuolloin luonnonhaitasta johtuvia 
alempia tuottoja ja korkeampia kustannuksia A-tuki-
alueella. Vastaava vertailu on tehty maito- ja viljati-
loilta myös Suomen B- ja C-alueiden kirjanpitotilojen 
ja Tanskan FADN-tilojen kesken vuosilta 1997-1999. 
Vuodet 1997-1999 ovat olleet tuotanto-oloiltaan 
heikkoja Suomessa, toisin sanoen luonnonhaitta on 
ollut tavanomaista suurempi. Vuosi 1997 oli lähin 
normaalivuosi edelliseltä ohjelmakaudelta. MTT talo-
ustutkimuksen käytössä olevan FADN-tila-aineiston 
pohjalta (FADN-EC-DG AGRI/A.3.1999) ei ole ollut 
mahdollista eritellä Tanskan kirjanpitotila-aineistoon 
mahdollisesti sisältyviä muutamaa luonnonhaittakor-
vaustilaa vertailun ulkopuolelle kuin vasta vuoden 
2000 tila-aineiston pohjalta.

Maan pysyminen maatalouskäytössä (V.2-1.)

Maan jatkuva käyttö maatalousmaana perustuu Ti-
ken tilastoimaan käytössä olevan maatalousmaan 
(KMM) määrään ja pellonkäyttötietoihin maan eri 
osissa vuosilta 1997-2002. Aineisto sisältää tiedot tu-
kialueittain (A-, B- ja C-tukialueet) (liite 1, tukialue-

kartta). Perustasona käytetään maatalousmaan mää-
rää ohjelmakauden alussa. Indikaattorina on KMM:n 
osuus kokonaispeltoalasta. 

Maatalousmaan jatkuvan käytön merkitys 
elinkelpoisen maaseutuyhteisön säilymiselle (V.3-
1.) ja viljelijöiden kohtuullinen elintaso (V.3-2.)

Maatalousmaan jatkuva käyttö perustuu edellisen ky-
symyksen vastaukseen. Elinkelpoisien maaseutuyhtei-
söiden säilymistä on tarkasteltu monialaisten kysy-
mysten (kohdat 8.1. ja 8.2.) yhteydessä viljelijäväes-
tön ja muun maaseutualueiden väestön henkilöluvun 
muutosten sekä maatalouden ja muiden alojen työ-
paikkojen lukumäärien muutosten avulla maaseutu-
aluejaotuksen mukaan (Keränen ym. 2000, Tilasto-
keskus), jossa on erotettu syrjäinen maaseutu, ydin-
maaseutu ja kaupunkien läheinen maaseutu. Myös 
asukastiheyksien muutokset tällä aluejaolla kuvaavat 
maaseutuyhteisöjen muutosta. 

Indikaattorin V.3-2. perusteena oleva viljelijöi-
den kohtuullista elintasoa on tarkasteltu vertaamalla 
viljelijäväestön tulotasoa muiden väestöryhmien tu-
lotasoon koko maassa keskimäärin ja maatalouden 
tukialueista muodostetuilla suuralueilla. Tulovertailu 
perustuu Tilastokeskuksen tulonjakotilastoon, jon-
ka otos kattaa kaikki kotitalouksissa asuvan väestön. 
Vertailussa rinnastetaan maatalousyrittäjäkotitalouk-
sien bruttotulot ja käytettävissä olevat tulot kaikki-
en kotitalouksien keskimääräisiin vastaaviin tuloihin 
sekä muiden yrittäjien ja palkansaajaryhmien kotita-
louksien tuloihin. Tasapuolisen vertailuasetelman ai-
kaansaamiseksi molempien vertailuosapuolien tulot 
on jaettu tulonjakotilastossa sovellettua kulutusyk-
sikköä kohti. Tällöin kotitalouden 1. aikuinen on yksi 
kulutusyksikkö (ky), muut aikuiset 0,7 ky ja alle 18-
vuotiaat lapset 0,5 ky. Tämä tulonjakotilaston sosioe-
konomisen luokituksen edellyttävä vertailu on ollut 
mahdollista tehdä vain koko maata koskien.  

Alueittainen tulovertailu on laadittu viljelijöiden 
osalta maatilatalouden yritys- ja tulotilastoon (MYTT) 
perustuen ja muiden väestöryhmien osalta tulonjakoti-
lastoon perustuen. Tulonjakotilaston mukaisten maa-
talousyrittäjien tulosten sijaan vertailuun on otettu vil-
jelijäväestön tuloja kuvaamaan MYTT, koska siinä on 
riittävän suuri otos viljelijäväestön osalta alueittaisten 
tulosten tarkastelemiseksi. Muun väestön osalta alu-
eittainen tulovertailu on perustettu tulonjakotilaston 
tausta-aineistona olevaan asuntokuntakohtaiseen re-
kisteriaineistoon, josta saadaan lähinnä käytettävissä 
olevia tuloja vastaavat tulot asuntokunnittain. Asun-
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tokunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat 
(vrt. kotitalouden jäsenet lisäksi ruokailevat yhdessä ja 
käyttävät yhteisiä tuloja). Asuntokunnittainen rekiste-
riaineisto on ryhmitelty tulonjakotilastossa maaseutu-
alueittain. Tulovertailussa MYTT:n mukaisia viljelijän 
ja puolison tuloja tilaa kohti (kokonaistulot miinus 
verot) on verrattu tulonjakotilaston mukaiseen asun-
tokuntien käytettävissä oleviin tuloihin asuntokuntaa 
kohti. Koska MYTT:sta on saatavissa ainoastaan vilje-
lijän ja puolison tulot ja toisaalta asuntokuntaan kuu-
luvat myös lapset ja mahdolliset muut perheen jäsenet, 
tulovertailua ei ole ollut mielekästä tehdä henkilöä (vs. 
asuntokunnan jäsentä) tai kulutusyksikköä kohti. 

MYTT:n mukainen vertailutulo sisältää viljelijän ja 
puolison yrittäjätulot maataloudesta, metsätaloudesta 
ja muusta yritystoiminnasta, palkkatulot ja omaisuus-
tulot, joista vähennetty maksetut verot. Vertailussa 
käytetty tulonjakotilaston mukainen käytettävissä ole-
van tulon käsite on MYTT:sta laskettua kokonaisnet-
totuloa kattavampi myös tulonjakotilaston rekisteriai-
neistossa, sillä siinä on otettu huomioon mm. yrittäjä-
tulojen osalta oma kulutus, oman asunnon laskennal-
linen vuokra-arvo, verovapaat perheavustukset, sakot 
yms. verotuksen ulkopuoliset menot. Keskimäärin 
kyse on tällöin kuitenkin yrittäjätuloihin ja palkkatu-
loihin verrattuna suhteellisen pienistä tuloeristä, joiden 
kehityksellä ei ole kovin suurta painoarvoa tulovertai-
lussa suhdelukujen vuosittaiseen muutokseen. 

Kestävän viljelykäytännön ylläpitäminen (V.4.A-1.) 
ja maatalouskäyttöä rajoittavat ympäristönsuojeluun
 liittyvät toimenpiteet (V.4.B-1.)

Kestävän viljelykäytännön ylläpitämistä ja edistämistä 
koskeviin indikaattoreihin vastataan Tiken tukisovel-
luksen tietojen avulla. Kysytty ympäristöä säästävään 
viljelyjärjestelmään kuuluva käytössä olevan maatalo-
usmaan osuus vastaa ympäristötukijärjestelmään kuu-
luvan peltoalan osuutta kokonaispeltoalasta. Luomu-
viljellyn peltoalan määrä perustuu osin tukisovelluk-
sesta, osin KTTK:n (Kasvintuotannon tarkastuskes-
kus) tilastoista saatuihin tietoihin. Laidunmaan alat, 
joilla on alle 2 nautayksikköä hehtaarilla eläimiä, saa-
daan kokonaisuudessaan Tukisovelluksesta. Sellaisen 
käytetyn maatalousmaan osuus, jolla typen määrä on 
alle 170 kg/ha vuodessa, vastaa luonnonhaittakorva-
uksen ja ympäristötuen sitoumusaloja. 

Indikaattori V.4.A-1.3.kohdalla, jossa kysytään 
sellaisen peltokasviviljelyyn käytetyn maatalousmaan 
osuutta, jolla torjunta-aineiden määrä alittaa määrite-
tyn kynnyksen, vastaus joudutaan perustamaan välil-

lisesti pellonkäyttöön, sillä torjunta-aineiden määriä 
ei ole tilastoitu peltoalaa kohti. Vastaus on perustettu 
erikseen viljoille, öljykasveille, nurmikasveille ja juuri-
kasveille normaalivuonna ohjeiden mukaan käytettä-
vän rikkakasvi- ja tuholaistorjunnan aineiden määrien 
muodostamien kynnysarvojen seuraamiseen ja näiden 
viljelyalojen muutosten seuraamiseen. Lisäksi on esi-
tetty myös torjunta-aineiden kokonaismyynnin ke-
hitys vuosina 1997-2002 Tiken ja KTTK:n tilastojen 
pohjalta.

2.3.2. Maaperään ja vesistöihin liittyvät 
kysymykset

Maaperän hävikin estämiseen/vähentämiseen 
tähtäävien sopimusten kattama viljelysmaa 
(IV. 1. A-1.)

Maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskuk-
sen tukisovelluksesta saaduista tiedoista laskettiin eri 
maatalouden ympäristötuen toimenpiteitä valinneiden 
ja sopimuksen tehneiden tilojen määriä ja niiden pinta-
aloja. Lisäksi laskennassa käytettiin MYTVAS-seuran-
tatutkimuksen haastatteluosuuden tietoja, kirjanpitoti-
loille tehdyn kasvipeitteisyyskysymyksen sekä viljelijä-
kyselyn tuloksia. Suojakaistojen määriä laskettiin 
myös Maa- ja metsätalousministeriön tukihaun yhtey-
dessä tekemän kyselyn tietojen pohjalta. Laskennat 
suoritettiin koko maan tasolla sekä alueellisesti tuki-
alueittain ja TE-keskusalueittain. Lisäksi tarkasteltiin 
tärkeimpien eroosioon vaikuttavien toimenpiteiden 
kohdentumista eroosioriskialueille, jotka määritettiin 
maalajin ja kunnan peltojen keskimääräisen kaltevuu-
den perusteella. Kunnan maalajijakaumat selvitettiin 
Viljavuuspalvelun tietojen perusteella (Kurki 1982; 
Keränen ym. 1987) ja kaltevuus Tikestä saadun kunta-
kohtaisen  peltojen  kaltevuusjakauman perusteella. 

Eroosion torjuntaan tähtäävien toimenpiteiden 
kohdentumista eroosioherkille alueille tarkasteltiin 
laskemalla toimenpiteiden alaiset pinta-alat ja suh-
teuttamalla ne alueen ympäristötukeen sitoutunutta 
pinta-alaa kohti. Tarkasteluun otettiin tärkeimmät 
eroosioon vaikuttavat toimenpiteet, joita ovat suoja-
vyöhykkeet sekä maan talviaikainen kasvipeitteisyys 
ja kevennetty muokkaus –lisätoimenpide. Lisäksi tar-
kasteltiin monivuotisten kasvien viljelypinta-alaa sekä 
monivuotisen kesannon määrää. Nämä toimenpiteet 
eivät kuulu ympäristötukeen, mutta niillä on merkit-
tävä vaikutus eroosiontorjunnassa.

Eroosioherkät alueet määriteltiin maalajin ja kes-
kimääräisen kaltevuuden perusteella. Eroosioherkim-
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miksi maalajeiksi arvioitiin savi- ja hiesumaat. Alue 
katsottiin maalajin puolesta eroosioherkäksi, jos siltä 
tehdyistä viljavuusanalyysinäytteistä yli 20%  kuului 
savi- tai hiesumaihin. Jos molempia maalajeja oli yli 
20%, kyseinen kunta sijoitettiin savimaan mukaiseen 
riskiluokkaan. Kaltevuuden mukainen riskikartoitus 
tehtiin kunnan alueella olevien peltolohkojen keski-
määräisen kaltevuuden mukaan. Yli 5%:n keskimää-
räisen kaltevuuden omaavien lohkojen pinta-alaa 
verrattiin kunnan peltopinta-alaan. Näiden lohkojen 
osuuksista muodostettiin neljä kaltevuusluokkaa: alle 
2%, 2-8%, 9-20% ja yli 20%. Eroosioherkkien aluei-
den määritelmä esitetään taulukossa 2.4. Eroosioriski-
luokka 1 tarkoittaa suurinta eroosioriskiä.

Taulukko 2.4. Eroosioriskiluokan määräytyminen.

Eroosioriskiluokka      Maalajin osuus  Kaltevuudeltaan 5 % 
                                           kaikista  ylittävien peltojen 
                                  viljavuusnäytteistä  osuus kaikista peltolohkoista

1                                       Savi yli 20 % yli 20 %
2                                       Savi yli 20 % 9-20 %
3                                       Savi yli 20 % 2-8 %
4                                       Savi yli 20 % alle 2 %
5                                     Hiesu yli 20 % yli 20 %
6                                     Hiesu yli 20 % 9-20 %
7                                     Hiesu yli 20 % 2-8 %

Maaperän saastumisen vähentämiseen tähtäävien 
sopimusten kattama viljelysmaa (IV.1.A-2.)

Vastauksessa on käytetty hyväksi Tiken tietoja maape-
rän saastumisen estämiseen liittyvien sopimustyyppien 
lukumääristä ja pinta-aloista. Ympäristötukijärjestel-
mässä ei ole toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoi-
tuksena olisi maaperän saastumisen estäminen. Vasta-
uksessa on käsitelty kaikkia niitä sopimustyyppejä, 
joilla katsotaan olevan merkitystä lähinnä torjunta-
aineista aiheutuvan kemiallisen kontaminaation vä-
hentymisen kannalta.

Sopimusten kattamasta viljelysmaasta johtuvat 
välilliset vaikutukset tiloilla ja/tai niiden 
ulkopuolella (VI.1.A-3.)

Kohtaan vastaamisessa on tukeuduttu yleisiin käsityk-
siin toimenpiteiden välillisistä vaikutuksista. 

Alueet, joilla toteutetaan sopimuksen perusteella 
panoksia vähentäviä toimia (VI.1.B-1.1.)

Vastauksessa on käytetty hyväksi Maa- ja metsäta-
lousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken tietoja 
lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön vähentämi-
seen liittyvien sopimustyyppien lukumääristä ja pinta-
aloista.

Sopimuksiin perustuva maatalouden tuotanto-
panosten vähennys hehtaaria kohti (VI.1.B.1.2.)

Lannoitteet

Tärkeimpien väkilannoitteiden myyjien (Kemira, Ti-
goteam) tilastojen pohjalta laskettiin väkilannoittei-
den käyttömäärät viljelyssä (poislukien kesanto) ole-
vaa pinta-alaa kohti 1990-2002. Lannoitteiden käyt-
tömäärämuutoksia tarkasteltiin myös MYTVAS -
haastatteluaineiston pohjalta.

Kotieläinten tuottaman karjanlannan kokonais-
typpi- ja fosforisisältö sekä eläintiheys laskettiin vuo-
silta 1999 ja 2002. Laskelmat tehtiin kunnittain koko 
viljelyssä (viljelty pelto ja luonnonlaitumet yhdessä) 
olevalle pinta-alalle, joka sisälsi sekä ympäristötukeen 
sitoutumattomat että sitoutuneet tilat. Lisäksi laskel-
mia tehtiin kotieläintiloille niiden viljelyksessä olevaa 
pinta-alaa kohti. Nämä laskelmat tehtiin erikseen ym-
päristötukeen sitoutuneille ja sitoutumattomille tiloil-
le. Lisäksi tarkasteltiin lannankäytön tehostamisso-
pimusten alaisia pinta-aloja Tikestä saadun aineiston 
pohjalta.

 Torjunta-aineet

Asiantuntijakysely torjunta-aineiden käytössä tapah-
tuneita muutoksia ja ympäristötuen vaikutuksia siihen 
arvioitiin torjunta-aineiden myyntitilastojen sekä 
MYTVAS-haastatteluaineiston ja asiantuntijalausun-
tojen perusteella. MYTVAS-tuloksia yleistettiin kos-
kemaan ainakin kyseisten haastattelualueiden maa-
seutukeskusten alueita.

Asiantuntija-arvio torjunta-ainneiden käytöstä ja 
vaikutuksista Suomessa lähetettiin kaikkiin maaseu-
tukeskuksiin sekä Elintarviketeollisuusliitto r.y.lle, 
Kemianteollisuus r.y. /kasvinsuojelu-teollisuus r.y.lle, 
Kotimaiset kasvikset r.y.lle, Lännen tehtaiden viljely-
osastolle, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK r.y.lle, Oy Estrella Ab:lle, Perunantutkimuslai-
tokselle, Raisio Group Finnamyl Oy:lle, Ruoka-Saari-
oinen Oy:lle, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskukseen, 
Suomen Siemenperunakeskus Oy:lle, KTTK:n torjun-
ta-aineosastolle sekä Suomen ympäristökeskuksen ke-
mikaaliyksikön torjunta-ainetiimille.
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Torjunta-aineiden käyttö MYTVAS-
haastattelualueilla vuosina 1998-2002
MYTVAS-haastatteluaineistosta on käytetty Kinarehen-
ojan, Lepsämänjoen, Lestijoen, Löytäneen-ojan, Savijo-
en, Taipaleenjoen ja Yläneenjoen haastattelutietoja. 

Viljelykasvit on ryhmitelty kevät- ja syysviljoihin, 
nurmikasveihin, perunaan, sokerijuurikkaaseen, ryp-
siin, kaalikasveihin ja muihin kasveihin. Nurmen pe-
rustamisessa käytetty suojavilja on luettu kevätviljoi-
hin, viljellyt laidunnurmet sisältyvät nurmiin ja peru-
na sisältää koko perunantuotannon.

MYTVAS -aineistoon kirjattujen  kauppavalmis-
teiden käyttömäärät on muunnettu vastaaviksi teho-
ainemääriksi. Kaikki torjunta-aineiden käyttömäärät 
ovat tehoainemääriä. Tehoaineet on ryhmitelty käyt-
tötarkoituksen mukaan: rikkakasvien torjunta (herbi-
sidit), tuhoeläinten torjunta (insektisidit), kasvitautien 
torjunta (fungisidit) ja kasvunsääteet.

Torjunta-aineiden käyttöä on tarkasteltu laskemal-
la: 1) torjunta-aineilla käsitellyt pinta-alat sekä kasvi- 
että torjunta-aineryhmäkohtaisesti ja 2) torjunta-ai-
neiden käyttömäärät kasvi- ja tehoaineryhmittäin.
1)  Torjunta-aineilla käsitellyt pinta-alat:  
 Saman kasvulohkon pinta-ala on huomioitu vain 

kerran, vaikka käsittelykertoja saattaa olla useita. 
Torjunta-aineiden kokonaismäärästä on laskettu 
herbisidien, insektisidien, fungisidien ja kasvun-
sääteiden prosenttiosuudet ja käsitellyn alan osuus 
koko viljelyalasta.

2)  Torjunta-aineiden käyttömäärät kasviryhmittäin: 
Kaikki käyttömääriä koskevat tarkastelut on tehty 
tehoaineryhmittäin. Kasvulohkokohtaisesta tehoai-
neiden käytöstä on laskettu hehtaarikohtainen käyt-
tömäärä käsiteltyä ja viljeltyä peltoalaa kohti. Koska 
herbisidien käyttö vastasi 60-98 prosenttia torjunta-
aineiden kokonaiskäytöstä, on sitä tarkasteltu yksi-
tyiskohtaisemmin kuin muita torjunta-aineryhmiä.

Typpitase (VI.1.B-1.3.) 

Valtakunnallinen ja alueellinen typpitase 

Valtakunnallisen ja alueellisen typpitaseen laskentaan 
tarvittava perustieto on koottu eri lähteistä (kuvio 
2.2). Viljelykasvien pinta-alat ja kotieläinten luku-
määrät maaseutukeskuksittain on saatu Maa- ja met-
sätalousministeriön tietopalvelukeskukselta pyyde-
tyistä laskelmista. Satotiedot on saatu Maatilatilastol-
lisesta vuosikirjasta, jonka tiedot ovat maaseutuelin-
keinopiireittäin tai TE-keskusalueittain. Maaseutu-
keskusalueen satona on käytetty  alueellisesti lähimpä-

nä olevan maaseutuelinkeinopiirin tai TE-keskuksen 
tietoja silloin, kun satotietoa ei maaseutukeskuksen 
alueelta ollut saatavissa. Vuosina 1990-1991 maatila-
tilastollisessa vuosikirjassa alueellisena jakona on käy-
tetty maaseutukeskusalueita, jolloin pinta-ala ja sato-
tiedot on saatu suoraan Maatilatilastollisesta vuosi-
kirjasta. Kotieläinten tuottama lantamäärä on lasket-
tu aikaisempien arvioiden mukaan (Ympäristöminis-
teriö 1998). Typpilannoitteiden myyntitiedot on saatu 
maaseutukeskuksittain Kemiralta ja koko maata kos-
kien Tigoteam Oy:ltä. Maaseutukeskusalueeseen pe-
rustuvaan tarkasteluun päädyttiin, koska ravinteiden 
myynti oli saatavissa ainoastaan kyseisiltä alueilta.

Eläinlajikohtaisten päästökertoimien (Grönroos 
ym. 1998) avulla on laskettu karjanlannasta haihtu-
van NH3-typen määrä, joka on edelleen jaettu eri lan-
nankäsittelyvaiheiden kesken. Mineraalilannoitteiden 
ammoniumin haihtumisen on arvioitu olevan 0,6 % 
niiden sisältämästä typestä. Käytetty päästökerroin 
on selvästi IPCC:n oletuskerrointa (10 %) pienempi, 
johtuen Suomessa käytettyjen lannoitteiden pienestä 
haihtumisesta ja sijoituslannoituksen yleisyydestä (Pi-
patti ym. 2000). Typen oksidien hävikin on arvioitu 
olevan IPCC:n mukainen, 1,25 % lannan ja lannoit-
teiden sisältämästä typestä.

Typpilaskeuman suuruus on arvioitu Suomen ym-
päristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen mittausten 
perusteella (Kuusisto 1997; Ilmatieteen laitos 1990-
2000). Biologinen typensidonta on arvioitu kirjalli-
suustietojen ja typpeä sitovien kasvien viljelyalojen 
perusteella. Laskelmat on saatavissa olevan tiedon 
pohjalta tehty vuosilla 1990-2002. 

MYTVAS-haastattelualueiden typpitaseet

MYTVAS-haastattelualueille laskettiin haastatteluai-
neiston perusteella vuosittaiset typen pintataseet vuo-
sille 1997-2002. Taseet laskettiin niille lohkoille, joilta 
oli riittävästi tietoa saatavissa. Laskennassa huomioi-
tiin lannoitteiden, sadon, olkien ja siementen sisältä-
mä typpi. Lannan ravinteista laskettiin taselaskelmiin 
mukaan kokonaisravinteet. 

Fosforitase 

Valtakunnallinen ja alueellinen fosforitase

Suomen olosuhteissa pelloilta valuvalla fosforilla on 
merkittävä rooli vesien rehevöitymiskehityksessä. Sik-
si tässä yhteydessä tarkastellaan typpitaseen lisäksi 
myös fosforitasetta. Fosforitase laskettiin valtakun-
nallisesti ja maaseutukeskuksittain vuosina 1990-
2002. Taseessa otettiin huomioon väkilannoitteissa ja 
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lannassa maahan tuleva fosforimäärä sekä kasvien sa-
dossaan ottaman fosforin määrä. Tietolähteet olivat  
samoja kuin typpitaseessa.

Alueet, joilla toteutetaan tuettuja toimia 
tarkoituksena vähentää epäpuhtauksien siirtymistä 
pohjavettä johtaviin kerroksiin (VI.1.B-2.1)

Vastauksessa on käytetty hyväksi Maa- ja metsäta-
lousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tietoja 
kuormitusta vähentävien sopimustyyppien lukumää-
ristä ja pinta-aloista.

Pinta- ja pohjavesien laatu (VI.1.B-3)

Pintavedet

Pintavesien laadun osalta tarkastelu koostui kahden 
eri tutkimuksen tuloksesta. Tutkimukset olivat MYT-
VAS -seurantatutkimuksen osatutkimuksia. Ensim-
mäisessä tarkastelun kohteena olivat pääosin maata-
louden kuormittamat järvet, toisessa tarkasteltiin 
kuuden maatalousvaltaisen joen ja kolmen pienen va-
luma-alueen vedenlaatu- ja virtaamadataa.

Vedenlaatu pääosin maatalouden 
kuormittamissa järvissä

Tutkimukseen kuului 20 etelä- ja keski-suomalaista 
pääosin maatalouden kuormittamaa pientä ja keski-
suurta järveä (0,4–155 km2). Ekholm ja Mitikka 
(2003) esittävät tarkemmin järvien ominaisuudet, ha-
vaintopaikat ja aineiston rajaukset. Järvet luokiteltiin 
OECD:n ehdottamiin rehevyysluokkiin fosforin (P), 
klorofylli a:n (a-chl) ja näkösyvyyden (sdt) perusteella. 

Tarkastelussa käytettiin OECD:n kiinteää luokitusta 
(fi xed classifi cation). Lisäksi käytettiin myös avointa 
luokitusta (open classifi cation), jossa luokituskriteeri-
nä on keskiarvon lisäksi muuttujien hajonta. Luokit-
telussa käytettiin kesäpitoisuuksien (16.7.–15.9.) vuo-
sittaisia mediaaneja, joista laskettiin keskiarvot jak-
soille 1990–1994, 1995–1999 ja 2000–2002. Nitraat-
tidirektiivin mukaan vesien nitraattipitoisuuden tulisi 
olla alle 25 mg l–l NO3. Tämän tavoitteen toteutumista 
selvitettiin tarkastelemalla kunkin järven nitraattipi-
toisuuksien maksimiarvoja em. jaksoilla.

Vuosittain suurestikin vaihtelevat hydrologiset 
olot vaikuttavat ratkaisevasti niin maatalouden kuor-
mitukseen kuin sen vesistövaikutuksiinkin. Kolmella 
pienellä maatalousvaltaisella valuma-alueella tehtyjen 
mittausten perusteella keskimääräisessä valunnassa ei 
ollut selkeitä eroja vuosien 1990–1994, 1995–1999 
ja 2000–2002 välillä; Vihdissä sijaitsevalla Hovin alu-
eella keskimääräinen vuosivalunta kasvoi 230 mm:stä 
360 mm:iin em. kausilla, mutta lounais-suomalaisilla 
Savijoen ja Löytäneenojan valuma-alueilla valunnat 
olivat lievässä laskussa (ks. Uusitalo & Ekholm 2003).

Vedenlaatu maatalousvaltaisissa 
joissa ja pienillä valuma-alueilla 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää seu-
ranta-aineistojen perusteella miten vuonna 1995 alka-
neen maatalouden ympäristöohjelman toimenpiteet 
ovat vaikuttaneet maataloudesta peräisin olevaan ra-
vinnekuormitukseen. Aineistona käytettiin kuuden 
maatalousvaltaisen joen ja kolmen pienen valuma-alu-
een vedenlaatu- ja virtaamadataa. Vuodet 1990–1994 
muodostivat vertailujakson, vuodet 1995–1999 kuva-

Typen laskeuma

N deposition 4 – 6 kg/ha

Biologinen typen sidonta

Biological N fixation

3 – 6 kg/ha

Jätelietteiden typpi

N in sewage sludges < 1 kg/ha

Kylvösiemenen typpi

N in seeds n. 3 kg/ha

Lannoitetyppi

Mineral N

Karjanlannan typpi

Manure N

Sato

Yield

65 – 80 kg/ha

Lannan NH3–N  14 – 16 kg/ha

Manure N2O–N  n. 0,5 kg/ha

Lannoittee

Mineral fertiliser N2O–N  n. 1 kg/ha

+

–

Typen laskeuma Jätelietteiden typpi

85 – 114 kg/ha 48 – 55 kg/ha

Lannoitteen NH3–N  n. 0,5 kg/ha

Kuvio 2.2. Typpitaseen laskennassa huomioidut typen tulot ja menot (lukuarvot kuvaavat vaihteluväliä maaseu-
tukeskuksittain vuosina 1990-2002).
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sivat ensimmäistä tukikautta ja vuodet 2000–2002 
toisen tukikauden alkuosaa. 

Aineistona ja menetelminä käytettiin seuraavia:
Joet: Aineistona käytettiin ympäristöhallinnon 

seurantahankkeiden vedenlaatu-, virtaama- ja piste-
kuormitustietoja. Muuttujina oli kokonaisfosfori (TP, 
sekä suodatettu että suodattamaton), fosfaattifosfori 
(PO4P), kokonaistyppi (TN), nitraatti- ja nitriittity-
pen summa (NOxN) sekä kiintoaine (SS). Pistekuor-
mittajien osalta oli käytettävissä kokonaistyppi- ja 
kokonaisfosforikuormitus. Virtaama-arvot olivat päi-
vittäisiä ja vedenlaatumuuttujista oli pääsääntöisesti 
vähintään 12 vuotuista määritystä. 

Järvet voivat pidättää tehokkaasti ravinteita ja 
kiintoainetta, ja siksi pelloilta tulevan huuhtouman 
vähentyminen näkyy yleensä selvimmin valuma-alu-
eilla, joilla ei ole isoja järviä. Jotta maatalouden ym-
päristöohjelman mahdolliset vaikutukset erottuisivat 
selkeimmin, valittiin tutkimuskohteiksi jokia joiden 
valuma-alueella peltojen osuus ylitti 20 % valuma-
alueen pinta-alasta ja järviä oli vähän (taulukko 2.5). 

Pienet valuma-alueet: Aineistona käytettiin veden-
laatu- ja valumatietoja kolmelta pieneltä eteläsuoma-
laiselta maatalousvaltaiselta valuma-alueelta (Hovi, 
Savijoki ja Löytäneenoja). Hovi sijaitsee Karjaanjoen 
vesistöalueella, Savijoki Aurajoen vesistöalueella ja 
Löytäneenoja Kokemäenjoen vesistöalueella. Pienillä 
valuma-alueilla ei ole lainkaan ravinteita pidättäviä jär-
viä, joten ne soveltuvat hyvin maataloudesta peräisin 
olevan ravinnehuuhtouman tarkasteluun. Pellon osuus 
maankäytöstä Hovin alueella oli 100 %, Savijoella 39 
% ja Löytäneenojalla 68 % (taulukko 2.5). Keskimää-
räiset ainekulkeumat laskettiin kokonaistypelle (TN), 
kokonaisfosforille (TP) ja suodatetulle fosfaattifosfo-
rille (DRP). Laskettu ravinnekulkeuma edusti koko va-
luma-alueelta tulevaa kuormaa, joten Savijoen ja Löy-
täneenojan aineistoissa oli mukana myös metsäaluei-
den kuormitus. Se on kuitenkin vähäinen maatalouden 
kuormitukseen verrattuna näillä alueilla.

Muutosten tilastolliseen todentamiseen jokien pi-
toisuuksissa käytettiin Seasonal Kendall –aikasarja-
analyysiä (Hirsch ym. 1982). Koska hydrologiset olo-
suhteet vaikuttavat keskeisesti vesistöihin huuhtoutu-
van ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien määriin, pois-
tettiin virtaaman vaihtelun aiheuttama muutos pitoi-
suuksissa mallintamalla ensin virtaaman ja pitoisuu-
den välinen yhteys (lineaarinen regressioanalyysi) ja 
testaamalla residuaalit (eli muutos mitä ei voi selittää 
virtaaman muutoksella) aikasarja-analyysillä (Hirsch 
ym. 1982, 1991). Vuotuisten virtaamavaihteluiden ai-
heuttama vaikutus ainekulkeumissa tasattiin tarkaste-

lemalla aineistoa viiden vuoden jaksoissa. Viimeinen 
jakso käsitti kolme vuotta (2000–2002).

Pohjavedet

Maatalouden vaikutuksista pohjavesien tilaan Suo-
messa on olemassa melko vähän tietoa. Pääasialliset 
lähteet olivat Suomen ympäristökeskuksen ja Geologi-
an tutkimuskeskuksen kaivovesien laatua selvittäneet 
tutkimukset (Tarvainen ym. 2001; Lahermo ym. 
2002) ja vesilaitosten vedenlaatua koskevat Suomen 
ympäristökeskuksen tekemät selvitykset (Kujala-Räty 
ym. 2001).

Sopimusten kattamasta viljelysmaasta johtuvat 
välilliset vaikutukset tiloilla ja/tai niiden 
ulkopuolella (VI.1.B-4.1)  

Kohtaan vastaamisessa on tukeuduttu yleisiin käsityk-
siin toimenpiteiden välillisistä vaikutuksista. 

Kastelu (VI.1.C-1)  

Ympäristötuen ehtoihin ei sisälly kastelua koskevia 
vaatimuksia. Viljelykasvien kastelu on Suomessa vä-
häistä eikä se yleisellä tasolla tarkasteltuna uhkaa pin-
ta- ja pohjavesien riittävyyttä. Yksittäistapauksissa in-
tensiivistä erikoiskasvintuotantoa harjoittavilla alueil-
la kastelulla saattaa olla vaikutusta pintavesiin. Tässä 
yhteydessä tyydytään kuvaamaan olemassa olevien 
tutkimusten ja tilastojen pohjalta kastelun yleisyyttä 
Suomessa.

Vesivarojen määrä (VI.1.C-2 )

Suomessa pinta- ja pohjavesivarat eivät ole ympäristö-
tuen kautta suojeltuja. Tässä yhteydessä kuvataan ylei-

Taulukko 2.5. Valuma-alueiden pinta-alat ja eri 
maankäyttömuotojen suhteelliset osuudet.

Joki   Pinta-  Peltoa  Metsää  Suota  Järviä  Muuta
      ala (km2)  %  %  % %  %

Porvoonjoki   1273  31,6  53,7  3,1  2,1  9,5
Vantaanjoki   1686  25,0  51,0  6,0  3,1  15,0
Uskelanjoki   566  42,7  46,2  3,2  1,3  6,7
Paimionjoki   1088  42,1  45,0  4,0  2,7  6,2
Aurajoki   874  35,0  43,5  9,0  1,5  11,0
Lapuanjoki   4122  22,8  45,9  21,5  2,8  7,0
Hovi   0,12  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Löytäneenoja   5,6  68,0  30,0  2,0  0,0  n. 0
Savijoki   15,4  39,0  54,0  7,0  0,0  n. 0
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sellä tasolla vesivarojen tilannetta ja siinä tapahtuneita 
muutoksia. Tietolähteenä on käytetty yleisiä tilastoja.

2.3.3. Luonnon monimuotoisuuteen 
liittyvät kysymykset

Ympäristötukijärjestelmän vaikutuksia luonnon mo-
nimuotoisuuteen käsitellään yleisissä väliarviointiky-
symyksissä VI.2A-C.  

Vastaamisessa käytetyt tiedot hankittiin Tikestä, 
maataloustilastollisista vuosikirjoista, MYTVAS II 
–seurantatutkimuksen biodiversiteettiosion tutkimuk-
sista sekä muista viimeaikaisista alan tutkimuksista ja 
jo julkaistusta tieteellisestä kirjallisuudesta. Tike tuot-
ti yhteenvedot erilaisten tukimuotojen toteutuneista 
sopimus- ja pinta-alamääristä, joiden pohjalta arvioi-
tiin eri tukimuotojen tavoitepinta-alojen toteutumista 
ja toimenpiteiden yleistä vaikuttavuutta. Muista tilas-
tolähteistä hankittiin tietoja mm. lannoitteiden ja tor-
junta-aineiden myyntimääristä sekä alkuperäisrotujen 
kokonaiskannoista. MYTVAS II –seurantatutkimuk-
sen biodiversiteettiosiota esiteltiin tarkemmin jo yllä. 
Todisteita erilaisten tuettujen toimenpiteiden vaikutta-
vuudesta kerättiin lisäksi laajalti sekä koti- että ulko-
maisesta kirjallisuudesta.

Lajien monimuotoisuus (VI.2.A.)

Indikaattoreissa A, B, D, E ja G pyydetään vastaukse-
na erilaisten tuettujen alueiden pinta-aloja. Nämä tie-
dot on tuotettu Tiken tukisovelluksen avulla. Luvun 
6.1.1. tiedot kasvinsuojeluaineiden ja keinolannoittei-
den myyntimääristä saatiin maataloustilastoista. 

Indikaattoreissa C, F ja H pyydetään todisteita 
erilaisten tuettujen toimien vaikuttavuudesta lajiston 
monimuotoisuuteen. Osa niistä on saatu MYTVAS II 
–seurantatutkimuksen Luonnon monimuotoisuus ja 
maisema –osiosta. Pääosa näistä tuloksista on luon-
teeltaan alustavia, sillä hanke tuottaa tietoa ennen 
kaikkea loppuarviointia varten ja monet tutkimuksis-
ta ovat vielä kesken. Hanke ei myöskään tuota tietoa 
kaikkiin arviointikysymyksiin vastaamiseksi. Tämän 
takia huomattava osa todisteina esitettävistä tiedois-
ta on koottu muista koti- ja ulkomaisista julkaistuista 
tutkimuksista.

Elinympäristöjen monimuotoisuus (VI.2.B.)

Indikaattoreissa A ja B pyydetään vastauksena erilais-
ten tuettujen alueiden pinta-aloja. Nämä tiedot on saa-
tu Tikestä. Lisäksi eräissä kysymyskohdissa on käytet-

ty tukena MYTVAS II –seurantatutkimuksen maise-
marakenneosion tuloksia erilaisten maisemaelement-
tien määristä satunnaisesti valituilla eteläsuomalaisilla 
maatalousalueilla. Vastauksia on täydennetty muusta 
kirjallisuudesta saaduilla tiedoilla ja perinnebiotooppi-
en hoidosta tehtyjen erillisselvitysten tuloksilla.

Indikaattorit C ja D käsittelevät maatalousaluei-
den arvokkaita kosteikkoja. Ympäristötuen eri tu-
kimuodoista vain erityistuki luonnon monimuotoi-
suuden edistämiseksi sisältää toimenpiteitä, jotka 
kohdistuvat suoraan luonnontilaisiin kosteikkoihin. 
Ympäröivillä viljelysmailla toteutettujen ympäristö-
tuen toimenpiteiden vaikutuksista tukea saaviin tai 
muihinkaan arvokkaisiin kosteikkoihin ei ole tehty 
selvityksiä. Suoria vastauksia indikaattoreihin ei siten 
voida antaa.

Geneettinen monimuotoisuus (VI.2.C.)

Tukea saavien eläinrotujen ja kasvilajikkeiden määrät 
ja pinta-alat saatiin Tikestä. Vastaukseen on myös ke-
rätty alan kirjallisuudesta tietoa eri eläinrotujen koko-
naiskannoista ja niiden kehityssuunnasta.

2.3.4. Maaseutumaisemaan liittyvät kysymykset

Maisemaan liittyviin kysymyksiin (VI.3) on saatu tieto-
ja Tiken julkaisuista, Maatilatilastollisista vuosikirjois-
ta, Maatilaelinkeinorekisteristä, Maatalouslaskenta 
2000:sta sekä Tilastokeskuksen virallisista tilastoista. 
Vastauksissa on sovellettu myös MYTVAS II –seuranta-
tutkimuksen biodiversiteettiosion tekemän kirjekyselyn 
tuloksia, jotka on analysoitu ja julkaistu opinnäytetyö-
nä (Mäkikahma 2003) ja MYTVAS II –seurantatutki-
muksen vesiosion keväällä 2003 tekemän viranomais-
kyselyn tuloksia. Lisäksi on hyödynnetty MYTVAS II –
seurantatutkimuksen visuaalisen maisemaseurannan 
osion tutkimustuloksia ympäristötukitoimenpiteiden 
vaikutuksista maiseman miellyttävyyteen (Hietala-Koi-
vu ym. 1999; Tahvanainen ym. 2002). Maaseutumat-
kailun teemaryhmän majoitustilojen käyttöastetutki-
musta (http://www.mmm.fi /maasmatk/) hyödynnettiin 
myös maiseman julkishyödykkeellistä arvoa tarkastele-
vissa vastauksissa. Lisäksi tietoja on saatu Maatalou-
den ympäristötuen seurantaryhmän väliraportista 
(2003), Seurantatyöryhmän loppuraportista koskien 
Maatalouden ympäristöohjelmaa 1995-1999 (5/1998) 
sekä muun muassa perinnebiotooppeja koskien rapor-
tista Vainio ym. (2001).

Tiken toimittamat tiedot ympäristötuen tukimuo-
tojen sopimusmääristä ja pinta-aloista ovat pääasiassa 
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sekä kunnittain että TE-keskuksittain, jolloin arvioin-
tia varten tuotettiin kvantitatiivisen esityksen lisäksi 
ArcView-ohjelmiston avulla teemakarttoja ko. tuki-
toimenpiteen kattavuudesta Suomessa tiettyinä ajan-
kohtina. Näiden pohjilta arvioitiin eri tukimuotojen 
tavoitepinta-alojen toteutumista ja toimenpiteiden 
yleistä vaikuttavuutta verrattuna edellisen ohjelma-
kauden vastaaviin aloihin ja/tai sopimusmääriin. 

Viljelymaiseman yhtenäisyyden säilyminen ja 
parantaminen (VI.3.-1.1.)

Maatalouden harjoittaminen paikallisten luonnonolo-
suhteiden mukaan näkyy viljelymaisemassa koherenssin 
eli viljelymaiseman yhtenäisyyttä lisäävänä tekijänä. In-
dikaattorituloksia tarkastellaan neljällä (1.A, 1.B, 1.C, 
1.D) ympäristötukitoimenpiteiden maisemaan kohdis-
tuvien vaikutusten osa-alueella. Indikaattori I.A:n vasta-
uksessa on tarkasteltu ympäristötuen alaisen peltoalan 
(viljelty- ja kesantoala) määrää kokonaisuudessaan, 
koska se merkitsee parhaiten paikallisia luonnonolosuh-
teita huomioonottavan viljellyn alan määrän. Lisäksi 
maisemallisesti koherenssia lisää perinteinen peltoaluei-
den metsäsaarekkeiden hoito luonnon monimuotoisuu-
den edistämisen sekä maiseman kehittämisen ja hoidon 
erityistukitoimenpiteiden avulla.

Indikaattori I.B:n vastauksessa on tarkasteltu sel-
laisia ympäristötuen toimia, jotka edistävät kasvilli-
suuden, eläimistön ja niiden elinympäristöjen hoidon 
avulla viljelymaiseman yhtenäisyyttä luomalla avoi-
mia ja hoidettuja maisematiloja viljelyalueelle tai sen 
yhteyteen. Ympäristötuen toimista tällaisia toimen-
piteitä ovat luonnon monimuotoisuuden edistämisen 
erityistuki koskien eläinten levähdys- ja ruokailualu-
eiden hoitoa ja reunavyöhykkeiden avaamista, mai-
seman kehittämisen ja hoidon erityistuen alaiset reu-
navyöhykkeen hoitoalat sekä perinnebiotooppien eri-
tyistuen sopimusalat.

Indikaattori 1.C:n vastauksessa on tarkasteltu sel-
laisten ympäristötuen toimien vaikuttavuutta alallises-
ti ja määrällisesti, jotka ylläpitävät alkuperäisiä kor-
keusolosuhteita ja -eroja viljelymaalla. Seudulle omi-
naisten viljelymaan korkeussuhteiden ylläpitäminen 
edistää viljelymaiseman yhtenäisyyttä seudun luon-
nollisten ominaispiirteiden kanssa. Tällaisia ympäris-
tötuen toimia ovat peltojen ja vesistöjen (ojien, valtao-
jien, jokien ja järvien) välisten reuna-alueiden perustus 
ja hoito. Indikaattori 1.D:n arviointia ei voida tehdä, 
koska vedenpinnan säätely (vesistön patoaminen tai 
kastelurajoitukset) ei ole ympäristötuen alaista toi-
mintaa Manner-Suomessa.

Viljelymaiseman eriyttämisen säilyminen ja 
parantaminen (VI.3.-2.1.)

Kun maataloutta harjoitetaan siten, että viljelysmai-
seman monimuotoisuus kasvaa dimensioiltaan, jär-
jestykseltään, tiheydeltään tai tuntemuksien tuotto-
na, niin viljelysmaan havainnollinen eriytyminen, 
differentaatio, kasvaa. Indikaattorituloksia tarkastel-
laan kolmella (2.A, 2.B, 2.C) ympäristötukitoimenpi-
teiden maisemaan kohdistuvien vaikutusten osa-alu-
eella. Indikaattori 2.A:n vastauksessa on tarkasteltu 
sellaisia ympäristötukijärjestelmän tukimuotoja, jot-
ka edistävät viljelymaiseman visuaalista monimuo-
toisuutta selkeyttämällä maisemakuvaa ja/tai tuoden 
siihen lisää maatalousympäristölle luontaisia maise-
maelementtejä. Tällaisia tukimuotoja ovat maiseman 
kehittämisen ja hoidon (paitsi puukujanteiden hoito 
tai perinteisen maatalouden rakennelman kunnosta-
minen) sekä laskeutusallas ja kosteikko -erityistuki-
toimenpiteet.

Indikaattori 2.B:n vastauksessa on tarkasteltu sel-
laisten maisemaa eriyttävien tukitoimenpiteiden kat-
tavuutta, joiden avulla parannetaan luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston elinympäristöjä. Tällaisia oh-
jelman toimenpiteitä ovat pientareiden jättäminen val-
taojien varsille, suojakaistojen perustaminen vesistö-
jen varsille (perustoimenpide), talviaikainen peltojen 
kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus (lisätoimen-
pide), suojavyöhykkeiden perustaminen (erityistoi-
menpide) sekä maatilan monimuotoisuuskohteet-tuki-
muodon riistapeltojen perustaminen (lisätoimenpide).

Indikaattori 2.C:n vastauksessa on tarkasteltu sel-
laisia ympäristötuen toimia, joiden avulla voidaan 
kunnostaa perinteiseen maatalouteen tai karjatalou-
teen liittyviä rakennelmia. Tällaisia kohteita voi sisäl-
tyä maiseman kehittäminen ja hoito-, luonnon moni-
muotoisuuden edistäminen sekä perinnebiotooppien 
hoidosta tehtyihin erityistukisopimuksiin. Lisäksi tar-
kastellaan em. sopimustoimenpiteiden: niiton, raiva-
uksen, puuston harvennuksen tai laiduntamisen avulla 
avattujen maisemanäkymien aloja, joilta voi tarkastel-
la visuaalista maisemaa. 

Viljelymaiseman kulttuuri-identiteetin säilyminen 
ja parantaminen (VI.3.-3.1.)

Kun mm. perinteistä maataloutta (ihmistoiminnan 
avulla) harjoitetaan niin viljelysmaan ilmiasu on har-
moniassa paikallisen kulttuurihistoriallisen perinteen 
suhteen. Indikaattorituloksia tarkastellaan neljällä 
(3.A, 3.B, 3.C, 3.D) ympäristötukitoimenpiteiden 
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maisemaan kohdistuvien vaikutusten osa-alueella. In-
dikaattori 3.A:n vastauksessa on tarkasteltu ympäris-
tötukijärjestelmän erityistukitoimenpiteiden: alkupe-
räisrotujen kasvattaminen ja alkuperäiskasvien viljely, 
vaikuttavuutta. 

Indikaattori 3.B:n vastauksessa on tarkasteltu vil-
jelymaiseman perinteisiin lineaarisiin kohteisiin koh-
distuvien ympäristötuen toimenpiteitä: maiseman 
kehittämisen ja hoidon -erityistoimenpiteenä hoidet-
tavien puukujanteiden perustus- ja hoitoalojen ja reu-
navyöhykkeiden hoitoalojen kehitystä, luonnon moni-
muotoisuuden edistämisen -erityistukitoimenpiteenä 
hoidettavien reunavyöhykkeiden ja ennallistettujen 
avo-ojien alojen kehitystä. Tarkastelu voidaan suo-
rittaa vain toisen ohjelmakauden osalta, koska mai-
seman kehittämisen ja luonnon monimuotoisuuden 
erityistuista ei ole tallennettu tarkempia kohdetietoja 
ohjelmakaudelta 1995-1999.

Indikaattori 3.C:n vastauksessa on tarkasteltu ym-
päristötukijärjestelmän toimenpiteiden avulla (niitto, 
raivaus, puuston harvennus ja laidunnus) avattujen 
maisematilojen määrää ja alaa, johon on osaltaan vas-
tattu myös kohdassa 2.C. Indikaattori 3.D:n vasta-
uksessa on tarkasteltu perinteisen viikatteella niiton 
aloja ympäristötuen erityistukisopimuksen mukaisten 
perinnebiotooppien hoidossa sekä niiden laidunnus-
aloja. Lisäksi tarkastellaan muita perinteisiä perinne-
biotooppien hoitomuotoja kuten lehdestyksen ja kulo-
tuksen alojen kehitystä.

Viljelymaisemaan liittyvän yhteisöllisen hyödyn ja 
arvon parantaminen (VI.3.-4.1.)

Mikäli viljelysmaahan liittyvän yhteisöllisen arvon 
voidaan arvioida kasvaneen, on ympäristötukijärjes-
telmän avulla myös maisemarakenteita/toimintoja 
edistetty. Vastauksessa tarkastellaan viljelymaiseman 
tuottamaa aineetonta, julkishyödykkeellistä hyötyä 
ja sen kehitystä 1. maaseutumatkailutilojen yöpymis-
tilastojen avulla ajanjaksolla 1999-2002 sekä vuon-
na 2000 Maatalouslaskennan tuottaman tiedon 
avulla monialaisten yritysten määrää ja 2. Ympäris-
tötukijärjestelmän toimenpiteiden (suojakaista, -vyö-
hyke ja kosteikko) ja suojakaistan hoidon ja levey-
den vaikutuksia selvittäneen maisema-arvottamis-
tutkimuksen avulla. Lisäksi tarkastellaan em. tutki-
muksen tuloksia siitä miten ihmiset mieltävät viljely-
maiseman muutoksen toisenlaista käyttöä ilmentä-
vään maisemaan.

2.4. Ohjelmakohtaisiin kysymyksiin vastaaminen

2.4.1. Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvausta koskevat ohjelmakohtaiset 
kysymykset liittyvät hyvään maatalouskäytäntöön 
sekä pellon markkinahintojen ja vuokratason muutok-
siin ja pellon raivaustoimintaan. Tavanomaista hyvää 
maatalouskäytäntöä koskeva kysymys on seuraava:

Missä määrin luonnonhaittakorvausjärjestelmä 
on vaikuttanut tavanomaisen hyvän maatalous-
käytännön noudattamiseen? 
Ilmeneekö alueellisia eroja?

 
Tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön tunnettui-
suutta on kysytty myös viljelijäkyselyn yhteydessä. 
Sen noudattamista on tarkasteltu noudattamatta jät-
tämisien kautta. Niistä saadaan tietoja Tiken tukiso-
vellusrekisteristä, josta ilmenee tilatarkastusten yhtey-
dessä sanktioitu peltoala. Tarkastelun kohteena on 
tällöin sanktioidun peltoalan prosentuaalinen kehitys 
suhteessa tarkastettuun peltoalaan. Tukisovellusrekis-
teristä saadaan myös valvontatiedot ja hukkakauran 
torjuntatilanne. Tavanomaiseen hyvään maatalous-
käytäntöön kuuluu myös pellon kasvukunnosta ja tar-
vittavista perusparannuksista huolehtiminen. Tähän 
liittyen on tarkasteltu satotason kehitystä. 

Pellon markkinahinta- ja vuokratason kehitystä 
koskeva kysymys on seuraava: 

Onko pellon hintakehitys vaikeuttanut lisäpellon 
hankintaa maan eri osissa? 

Pellon hintatason tarkastelussa lähdeaineistoina ovat 
Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT) tutki-
mus (Pyykkönen 2002) sekä Maanmittauslaitoksen 
lisämaan hintatilastot. Pellon markkinahinnan ja pel-
lon vuokran kehitystä tarkastellaan tukialueilla A, B 
ja C. Myös viljelijäkyselyn avulla on kartoitettu viljeli-
jöiden näkemyksiä tuen vaikutuksista pellon hintaan 
ja lisäpellon saatavuuteen. Pellon raivaustoiminnan 
laajuutta koskevaan kysymykseen saadaan vastaus Ti-
ken tukisovelluksesta tukialueittain. 

2.4.2. Maaperää ja vesistöjä koskeva 
ympäristötuki

2.4.2.1. Peltomaan fosforitilassa tapahtuneet muutokset

Suomessa sisä- ja rannikkovedet ovat yleensä fosfori-
rajoitteisia, minkä takia maataloudesta peräisin ole-
valla fosforilla on vesistöjen rehevöitymiskehityksessä 
ratkaiseva rooli. Peltomaan fosforipitoisuus määrää 
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pitkälti pellolta huuhtoutuvan fosforin määrää. Ve-
siensuojelun kannalta tärkeää onkin alentaa varsinkin 
hyvin korkean fosforitilan omaavien peltojen fosfori-
pitoisuutta. 

Peltomaan fosforitilassa tapahtuneita muutoksia 
koskeva ohjelmakohtainen kysymys kuuluu: 

Onko peltomaan helppoliukoisen fosforin 
pitoisuus alentunut tuettujen 
ympäristötoimenpiteiden seurauksena?

Maan fosforitilassa tapahtuneita muutoksia tarkastel-
tiin seuraavien tutkimusten pohjalta: 
1)  Mäkelä-Kurton ja Sippolan (2002) tutkimus, jos-

sa seurattiin ympäri Suomea sijaitsevien  peltoloh-
kojen (n. 700 kpl) fosforiluvun kehitystä vuosina 
1974, 1987 ja 1998. Kaksi ensimmäistä näytteenot-
toa ajoittuvat aikaan ennen EU-jäsenyyttä ja ympä-
ristötukea ja viimeinen näytteenotto kolme vuotta 
ympäristötuen alkamisen jälkeen. 

2)  MYTVAS -projektin väliraportti (Uusitalo & Ek-
holm 2003). 

3)  Viljelijäkysely, joka lähetettiin 3 000 viljelijälle ja 
johon vastasi 841 viljelijää.

4)  Viljavuuspalvelu Oy:n aineisto, jossa vuoden 2002 
analyysituloksia verrataan viisi vuotta aikaisemmin 
suoritettuun analyysiin, 1 693 kpl lohkopareja.

5)  Viljavuuspalvelu Oy:n vuosien 1986-2002 viljavuus-
analyysiaineisto, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuk-
sen ja Ympäristöpalvelu Oy:n viljavuusanalyysiai-
neistot vuosilta 1996-2002. Aineisto kattaa valta-
osan Suomessa tehdyistä viljavuusanalyyseistä.

2.4.2.2. Salaojituksen tilanne Suomessa

Maan kasvukunnosta huolehtimisen lisäksi salaoji-
tuksen kunnossapito on tarpeen myös ilmakehään ja 
vesiin kohdistuvien päästöjen vähentämistä ajatellen. 
Toimiva salaojitus vähentää fosforin huuhtoutumista 
vesistöihin (Turtola & Paajanen 1995) sekä kasvihuo-
nekaasujen vapautumista ilmakehään. 

Salaojitukseen liittyvä ohjelmakohtainen kysymys 
kuuluu:

Miten ympäristötukijärjestelmä on vaikuttanut 
salaojitusmääriin (uudet ojitukset ja vanhojen 
täydennykset/korjaukset)

Kohdassa tukeuduttiin Salaojakeskuksen tilastoihin ja 
salaojituksen tavoiteohjelma 2020:een.

Maan kasvukunnosta huolehtimiseen kuuluu olen-
naisesti myös kalkitus, joka parantaa useiden kasvin-

ravinteiden käyttökelpoisuutta. Tasapainoinen ja ym-
päristön huomioon ottava lannoitus perustuu pellon 
säännölliseen ja  kasvien tarpeet huomioon ottavaan 
kalkitukseen.

Kalkitukseen liittyvä ohjelmakohtainen kysymys 
kuuluu: 

Miten ympäristötukijärjestelmä on vaikuttanut 
kalkitukseen?

2.4.2.3. Muut ohjelmakohtaiset kysymykset

Ohjelmakohtaiset kysymykset, jotka koskivat koti-
eläintuotannon suoria päästöjä ja lannan hyväksikäyt-
töä, viljelijöiden ja viranomaisten näkemyksiä nykyi-
sestä ympäristötukijärjestelmästä ja sen kehittämises-
tä, viljelijöiden näkemyksiä ympäristötukeen kuulu-
van viljelijäkoulutuksen laadusta ja sen vaikuttavuu-
desta tilan toimenpiteisiin ja tasapainoisen kasvinsuo-
jelun oppaiden hyödyllisyyttä, käsiteltiin viljelijä- ja 
viranomaiskyselyiden sekä MYTVAS –haastatteluai-
neistojen pohjalta.

Ympäristötuen merkitystä ympäristötietouden le-
vittämisessä tarkasteltiin Kaljosen (2000, 2002) ja 
Lankosken (2003) tutkimusten pohjalta.

Kotieläintuotannon suoria päästöjä koskevassa 
osassa keskityttiin maitohuonejätevesien käsittelyyn, 
lannan käytön tehostamiseen ja ammoniakkipäästö-
jen vähentämiseen. 

Maitohuonejätevesien käsittelyn osalta kysymys 
kuuluu: 

Ovatko maitohuonejätevesien käsittely tehostunut 
tällä ohjelmakaudella verrattuna edelliseen 
ohjelmakauteen? 

Lannan luovuttamiseen ja vastaanottamiseen liittyvä 
kysymys on:

Millaisia esteitä ja syitä on sille, että lannan 
luovutussopimukset eivät ole yleistyneet?

Ammoniakkipäästöjen vähentämiseen liittyvä kysy-
mys on:

Onko lantalan ammoniakkipäästöjen vähentämis-
toimenpiteet yleistyneet tällä ohjelmakaudella 
verrattuna edelliseen ohjelmakauteen?

Viljelijöiden ja viranomaisten näkemyksiä ympäristö-
tukiohjelmasta ja sen kehittämisestä tarkastellaan seu-
raavan ohjelmakohtaisen kysymyksen alla:

Mitä myönteistä ja mitä kielteistä viljelijät ja 
ympäristötuen kanssa tekemisissä olevat maatalous- 
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ja ympäristöviranomaiset näkevät nykyisessä 
ympäristötukijärjestelmässä ja millä tavalla 
ympäristötukea olisi kehitettävä?

Ympäristötukeen pakollisena toimenpiteenä kuuluvan 
viljelijäkoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta tarkastel-
tiin kysymyksellä:

Onko pakollinen viljelijäkoulutus laadullisesti 
vastannut viljelijöiden ja viranomaisten odotuksia 
ja onko koulutuksella ollut vaikutusta tilan 
toimenpiteisiin?

Tasapainoisen kasvinviljelyn oppaiden hyödyllisyyden 
osalta kysymys kuuluu:

Onko viljelijöiden ja viranomaisten mielestä tasa-
painoisen kasvinviljelyn oppaista ollut hyötyä 
käytännön kasvinsuojelutoimenpiteissä tilalla?

Ympäristötuen merkitykseen ympäristötietoisuuden 
levittämisessä liittyvä kysymys kuuluu:

Onko ympäristötukijärjestelmä lisännyt 
viljelijöiden yleistä ympäristötietoisuutta?

2.4.3. Maaseutumaisemaa koskeva ympäristötuki

Ympäristötuen perustoimenpiteen luonnon monimuo-
toisuuden ja maiseman ylläpitäminen kohdassa edelly-
tetään tukeen sitoutunutta tilaa säilyttämään viljely-
maisema avoimena sekä asuin- ja tuotantorakennus-
ten ympäristöt siisteinä ja hoidettuina. Lisäksi koneet 
ja työvälineet tulee säilyttää asianmukaisesti ja viljele-
mättömiä peltoalueita on hoidettava esimerkiksi niit-
tämällä. Tähän liittyen on selvitetty kysymystä:

Missä määrin ympäristötukiohjelma on vaikuttanut 
asuin- ja tuotantorakennusten ympäristöjen siistinä 
ja hoidettuina pitämiseen sekä koneiden ja 
työvälineiden säilyttämiseen asianmukaisesti?

Ympäristötukijärjestelmän mukaisten perustoimenpi-
teiden edellyttämän tilakeskuksen ympäristön siistey-
den kehitystä on arvioitu kuntien ja TE-keskusten 
maaseutuviranomaisten sekä alueellisten ympäristö-
keskusten viranomaisten näkökantojen perusteella 
(ns. viranomaiskysely).

2.5. Monialaisiin kysymyksiin vastaaminen

Monialaisten arviointikysymysten vastauksissa lähde-
aineistot perustuvat Tiken ja Tilastokeskuksen tietoi-
hin (yhdistetty maatalousverotuksen MYTT-tilastoai-

neisto ja Maatalouslaskenta 2000-aineisto sekä maa-
seutuelinkeinorekisterin tiedot) sekä viljelijä- ja viran-
omaiskyselyihin. Monialaisista kysymyksistä on arvi-
oinnin indikaattoreiden yhteydessä käytetty kysymys 
kategoriaan viittaavaa X ja kysymyksen järjestysnu-
meroa asiakirjan VI/12004/00 käyttämien englannin 
kieleen viittaavien Transv. –lyhenteiden sijaan.

Maaseutuväestön määrän vakauttaminen (X.1.)

Maaseutuväestön määrään liittyviin kysymyksiin pää-
asiallisena lähdeaineistona on Tiken tukisovellus, jos-
ta kerätään ikä- ja sukupuolijakauma Manner-Suo-
messa indikaattoreita 1-1.1. ja 1-2.1. varten. Maaseu-
dun autioitumista koskevaan indikaattoriin 1-3.1. 
käytetään Tilastokeskuksen tietoja väkiluvun vuosit-
taisesta muutoksesta eri kuntatyypeissä. Kuntatyyppi-
jaotteluna on Maatalouden aluetutkimus FAR:in jaot-
telu (Keränen ym. 2000): Kaupunkien läheiset kunnat, 
ydinmaaseudun kunnat ja syrjäisen maaseudun kun-
nat. Lisäksi tehdään tarkastelu maatalouden tukialue-
jaottelulla, AB-, C-alue ja Manner-Suomi. 

Ohjelman vaikutukset työpaikkojen turvaamiseen 
tiloilla ja niiden ulkopuolella (X.2.)

Tukea saavien tilojen työpaikoista viljelijöiden työ-
paikkoja koskevaan indikaattoreihin 2-1.1. (a-d) tar-
vittavat tiedot maatiloilla tai maatalouden toimialalla 
työskentelevistä ja alan työpaikoista saadaan Tilasto-
keskuksen työvoimatutkimuksesta ja työssäkäyntiti-
lastosta sekä Tiken tilastoista muutaman vuoden vä-
lein tehtävistä maatalouden rakennetutkimuksista ja 
vuoden 2000 maatalouslaskennasta. Maatilayrityksis-
sä työskentelevät henkilöt ilman vakituista työvoimaa 
sisältää maatilarekisterissä viljelijät ja osakkaat, puo-
lisot sekä muut perheenjäsenet. Tilastokeskuksen työ-
voimatutkimuksessa tiedot kootaan kysymällä kaikil-
ta haastateltavilta heidän toimintaansa tutkimusvii-
kolla. Vastausten perusteella arvioidaan kuukausitie-
dot. Työmarkkina-aseman perusluokitteluna on jako 
työllisiin, työttömiin ja työvoiman ulkopuolisiin. 
Näistä työlliset ja työttömät yhdessä muodostavat 
työvoiman. Näiden ulkopuolelle lukeutuva väestö on 
työvoimaan kuulumatonta. Työssäkäyntitilastojen 
1993-2001 tiedot on päätelty pääosin hallinnollisista 
ja tilastollisista rekistereistä. Tieto työllisyydestä ja 
työnantajasta perustuu työeläke- ja veroviranomais-
ten tietoihin. Tieto toimialasta perustuu Tilastokes-
kuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin, valtion viras-
tojen ja toimipaikkojen rekisterin sekä Kuntien eläke-
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vakuutuksen toimintayksikkörekisterin tietoihin.

Tarkastelussa on sekä maatilojen määrän muutos 
että maatilayrityksissä työskentelevät henkilöt ja hen-
kilörakenne. Lisäksi tarkastellaan naisten osuuksia 
maatilayrityksissä työskentelevistä henkilöistä ja maa-
tilojen kokopäiväisiä työpaikkoja. Indikaattorissa (c) 
maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan merkitys-
tä kuvataan monialaisten tilojen avulla toimialoittain 
maaseudun pienyritysrekisteriin perustuen, jossa on 
yhdistetty Tilastokeskuksen yritysrekisterin ja Tiken 
maatilarekisterin tiedot alle 20 hengen yrityksistä. 
Maaseuduksi pienyritysrekisterissä on määritetty pos-
tinumeroalueittain alueet, joilla asuu alle 50 henkilöä 
neliökilometrillä.

Indikaattorissa (f) tarkastellaan luonnonhaittakor-
vauksen tarjontavaikutuksista välillisesti johtuvien 
työpaikkojen määrää. Työpaikan hinnaksi on lasken-
nallisesti määritetty maataloustyöntekijöiden keski-
määräinen vuosityöansio (Palkkatilastot, Tilastokes-
kus), jolla alueelle maksettu luonnonhaittakorvaus on 
jaettu. Näin saatu henkilötyövuosien lukumäärä on 
suhteutettu indikaattorissa 2-1.1.(f) maatilojen työn-
tekijöiden määrään ja indikaattorissa 2-2.1. (f) maa-
seudun pienyritysrekisterin mukaiseen maatalouden 
ulkopuolisten yritysten työntekijöiden määrään. Maa-
talouden ulkopuolista yritystoimintaa koskeviin mui-
hin kysymyksiin indikaattorissa 2-2.1 (a-f) vastataan 
Tilastokeskuksen  työpaikkatilaston ja maaseudun 
pienyritysrekisterin avulla. 

Maaseutuväestön tulotason säilyttäminen tai pa-
rantaminen (X.3-1.)

Viljelijäväestön tulotason kehitystä koskevaan kysy-
mykseen vastataan Tiken tukisovelluksen tuki- ja raken-
netiedoilla täydennetyn MYTT:n ja henkilöverotuksen 
tietojen avulla vuosilta 1997-2000. MYTT:n otoksesta 
voidaan erotella luonnonhaittakorvausta tai ympäristö-
tukea saaneet tilat näiden tukien ulkopuolella olevista 
tiloista. Indikaattorin 3-1.1. kohdassa (a) kysyttyihin 
perheviljelmän tuloihin on luettu viljelijän ja puolison 
maa- ja metsätalouden tulot, kohdassa (b) vieraan työ-
voiman palkkamenot tilan maataloudessa ja kohdassa 
(c) maa- ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan 
tulo-osuus tulojakauman perusteella osa-aikaisiksi mää-
ritellyillä tiloilla. Lisäksi tässä kohdin tarkastellaan 
myös liikevaihdon jakaumaa moni alaisilla tiloilla maa-
seudun pienyritysrekisterin mukaan. 

Indikaattorin 3-1.1. kohdassa (f) kysyttyä ohjel-
man välillisestä tarjontavaikutuksesta johtuvaa tulo-
osuutta on tarkasteltu kokonaistasolla suhteuttamalla 

luonnonhaittakorvaus maa- ja puutarhatalouden tu-
loon (Suomen maatalous 2003) ja MYTT:n mukaises-
ti suhteuttamalla luonnonhaittakorvaus viljelijäväes-
tön kokonaistuloihin eri tuotantosuunnissa ja tukialu-
eilla. Luonnonhaittakorvauksen työllisyysvaikutuksia 
suhteessa alueen muihin pienyrittäjien määrään on 
tarkasteltu edellä indikaattorissa 2-2.1.(f).  

Indikaattorin kohdassa 3-2.1. tarkastellaan ohjel-
man suoria ja epäsuoria vaikutuksia maaseutumatkai-
lun ja paikallisiin käsityö- ja muihin tuotteisiin liitty-
vään toimintaan. Maaseutumatkailuyrittäjien ja mui-
den maaseudun pienyrittäjien määrä-, työvoima- ja 
liikevaihtotietoja saadaan maaseudun pienyritysrekis-
teristä. Luonnonhaittakorvauksen kerrannaisvaiku-
tuksia näillä aloilla on tarkasteltu suhteuttamalla alu-
eelle maksetun luonnonhaittakorvauksen määrä maa-
seutumatkailuyritysten ja toisaalta alueen muiden yri-
tysten liikevaihdon määrään. Indikaattoria on lähes-
tytty myös laskennallisten henkilötyövuosien kautta 
vastaavasti kuin kysymysten 2-1.1. ja 2-2.1. kohdassa 
(f) jakamalla luonnonhaittakorvaus maaseututyönte-
kijöiden vuosiansiolla ja suhteuttamalla näin saadut 
henkilötyövuodet alueen maaseutumatkailuyritysten 
ja muiden yritysten työntekijöiden lukumääriin.    

Maa- ja metsätalouden perustuotteiden markkina-
tilanteen parantuminen (X.4.)

Ohjelman vaikuttavuuden tarkastelu maa- ja metsäta-
louden perustuotteiden markkinatilanteeseen on on-
gelmallinen. Indikaattorin 4-1.1. kuvaamassa liike-
vaihdon ja tuotantokustannusten suhteen tarkastelussa 
otetaan huomioon mm. Myyrän ja Pietolan (2000) tut-
kimuksen tulokset maatalouden viimeaikaisesta tuot-
tavuuskehityksestä. Merkittävimpien tuotantoketjujen 
markkinatilanteeseen liittyvien laatu ym. tekijöiden 
parantumiseen liittyvässä indikaattorissa 4-2.1. kysyt-
tyä lisäarvon muutosta maa- ja metsätalouden perus-
tuoteyksikköä kohti tukea saavissa tuotantoketjuissa. 
Tähän liittyen todetaan kansantalouden tilinpidon ja 
aluetilinpidon pohjalta elintarvikesektorin arvon 
lisäyk sen muutos vuosina 1997-2002. 

Indikaattorissa 4-2.3. kysytään todisteita tai ku-
vaus markkinatilanteen paranemisesta tukea saavien 
tilojen tuotantoa koskevissa tuotantoketjuissa. Mark-
kinatilanteen paranemista kuvataan Tilastokeskuksen 
laatiman aluetilinpidon mukaisten elintarvikesektorin 
arvonlisäysten muutosten lisäksi jo aiemmissa indi-
kaattoreissa kuvatun luonnonhaittakorvauksen mer-
kityksellä viljelijöiden toimeentuloon ja tätä kautta 
kotimaisen maataloustuotannon merkitykseen elin-
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tarviketeollisuuden toiminnan kannalta. Kysymyksen 
ratkaisumallia on pohdittu myös tavoite 1-ohjelman 
arvioinnista vastaavien kanssa mm. Tilastokeskuksen 
aluetilinpidon panos-tuotos-taulukoinnin pohjalta. 
Tosin tähän liittyvä tilastoaineisto Suomessa on vuo-
delta 1995, joten tätä tarkoitusta varten se on liian 
vanhaa.

Indikaattorissa 4-3.1. tarkastellaan vuotuisen 
bruttomyynnin muutosta merkittävimmissä tuotan-
toketuissa. Suomalaisen maataloustuotannon merkit-
tävimpien tuotteiden eli kotieläintuotannon, kasvin-
viljelyn ja puutarhatalouden osalta vuotuisen brut-
tomyyntitulojen muutos saadaan MTT:n laatimas-
ta kokonaislaskelmasta. Indikaattori 4-3.2. koskee 
standardoidun tuotteen yksikköhintojen muutoksia 
tuotantoketjuissa. Maatalouden hintamarginaalilas-
kelmat kuvaavat yksittäisten elintarvikkeiden hinnan-
muodostusta koko elintarvikeketjussa. Viimeisimmät 
maatalouden hintamarginaalilaskelmat ovat kuiten-
kin vuosilta 1997-1999 (Peltomäki 2000), joten uu-
delta ohjelmakaudelta indikaattoriin ei voida vastata. 
Hinta- ja määrätietojen saannin vaikeuduttua näitä 
laskelmia ei ole MTT:ssa toistaiseksi laadittu. Näin ol-
len indikaattoriin on jouduttu vastaamaan maatalou-
den tuottajahintojen kehityksen pohjalta sekä Tilasto-
keskuksen kuluttajahintoja koskevan kansainvälisen 
vertailun avulla.  

Tuotantoon/kehitykseen ja/tai ympäristöön 
kohdistuvien tuettujen (yksittäisissä ja useammissa 
luvuissa kuvattujen) toimien yhdistelmällä on 
myönteisiä ympäristövaikutuksia (X.5-1.)

Kysymykseen vastattaessa käytettiin hyväksi Tikestä 
saatuja tietoja luonnonhaittakorvaussitoumusten, ym-
päristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sekä erityis-
ympäristötukisopimusten lukumääristä ja niiden kus-
tannuksista.

Maankäyttötavat (myös kotieläinten sijainti/
keskittyminen) ovat säilyneet tai kehittyneet 
ympäristölle suotuisalla tavalla (X.5-2.)

Kysymykseen vastattaessa on käytetty hyväksi yleisiä 
maankäyttöön liittyviä tilastoja (aikasarjoja), joiden 
pohjalta on voitu tarkastella maankäytössä tapahtu-
neita muutoksia. Muutosten hyödyllisyys tai haitalli-
suus on arvioitu tutkijoiden oman asiantuntemuksen 
pohjalta.

Luonnonvarojen kestävän kehityksen vastainen 
käyttö tai saastuminen on vältetty tai minimoitu 
(X.5-3.)

 
Kysymyksen osioihin 5-3.1. ja 5-3.2., joissa selvite-
tään ympäristöön kohdistuvien tuettujen toimenpitei-
den yhdistelmien vaikutuksia  mm. teknologian ja 
maatalouskäytäntöjen osalta, on vastattu pääasiassa 
Tiken tukisovelluksen tietojen pohjalta. Kysymyksen 
5-3.3. maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen arvi-
oinnissa on käytetty VTT:ssä kehitettyä laskentamal-
lia, joka pohjautuu hallitusten välisen ilmastopanelin 
(IPCC) laskentaohjeisiin (Pipatti 2001). Inventaarios-
sa lasketaan vuosittainen arvio kotieläinten ruoansu-
latuksen CH4-päästöistä, lannankäsittelyn CH4-pääs-
töistä, lannankäsittelyn N2O-päästöistä, maatalous-
maiden N2O-päästöistä sekä maatalousmaiden CO2-
päästöistä.

Dityppioksidi  (N2O)

Maaperään tulee typpeä väkilannoitteiden, kotieläin-
ten lannan, jätevesilietteiden, kasvinjätteiden sekä ty-
pensitojakasvien mukana. Väkilannoitetypestä, koti-
eläinten lannan typestä, jätevesilietteen typestä, niitto-
jäännöksen typestä sekä typensitojakasvien typestä  
1,25 % on suoraan alttiina N2O:n muodostumiselle. 
Orgaanisten maiden viljelystä johtuvat N2O-päästöt 
ovat noin 8 kg N2O-N/ha/a (Pipatti 2001). 

Epäsuoria N2O-päästöjä aiheutuu väkilannoitteista, 
kotieläinten lannasta ja lietteistä NH3:na ja NOX:eina 
kaasuuntuvan typen laskeumasta maahan sekä pelloilta 
huuhtoutuvasta typestä. Laskeuman mukana tulevas-
ta typestä 1 % ja huuhtouman mukana tulevasta ty-
pestä 2,5 % on alttiina N2O:n muodostumiselle (IPCC 
2000). Pelloilta arvioidaan huuhtoutuvan 15 % väki-
lannoitteiden, kotieläinten lannan sekä jätevesilietteen 
mukana tulevasta typestä (Pipatti 2001). 

Lannankäsittelyn N2O-päästöjen suuruuteen vai-
kuttavat eläinten lukumäärä, lannan N-sisältö sekä 
lannankäsittelymenetelmä. Kuivikelannasta ja laitu-
melta tulevat N2O-päästöt ovat suuremmat kuin lie-
telannasta. Kuivikelannasta ja laitumelta tulevasta 
typestä 2 % ja lietelannasta 0,1 % on alttiina N2O:n 
muodostumiselle (IPCC 2000).

Metaani (CH4)

Metaania syntyy kotieläinten ruoansulatuskanavassa 
sekä lannankäsittelyn seurauksena. Kotieläinten ruo-
ansulatuksen metaanipäästöjen suuruuteen vaikutta-
vat eläimen tyyppi, ikä, kunto, paino, energian kulu-
tus sekä ruokinnan määrä ja laatu (Pipatti 1997). Lan-
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nankäsittelyn metaanipäästöjen suuruuteen vaikutta-
vat eläintyyppi, ravinnon energiasisältö ja ravinnon 
sulavuus sekä ilmasto (Pipatti 1994; Pipatti 1997). 
Lietelannasta metaanipäästöt ovat anaerobisista olo-
suhteista johtuen suuremmat kuin kuivikelannasta. 

Hiilidioksidi (CO2)

Hiilidioksidia vapautuu maaperästä orgaanisten mai-
den viljelyn, kivennäismaiden viljelyn  sekä kalkituk-
sen seurauksena. Viljelyssä olevat orgaaniset maat jae-
taan turvemaihin ja multamaihin. Nurmella olevilta 
turvemailta arvioidaan vapautuvan 2 000 kg/ha/a 
CO2-C ja viljalla olevilta turvemailta 4 000 kg/ha/a 
CO2-C. Nurmella olevilta multamailta arvioidaan va-
pautuvan 500 kg/ha/a CO2-C ja viljalla olevilta multa-
mailta 1 000 kg/ha/a CO2-C (Pipatti 2001). Kivennäis-
maiden hiilidioksidipäästöjen laskennassa on arvioitu 
kunkin maalajin osuudet sekä tärkeimmät maankäyt-
tömuodot ja kullekin maankäyttömuodolle referenssi-
hiilivarasto maalajeittain. Hiilidioksidiemissio laske-
taan kahdenkymmenen vuoden aikana hiilivaraston 

koossa tapahtuneen muutoksen  perusteella. Kalkituk-
sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt lasketaan arvioi-
malla vuotuisen maanparannuskalkin levitysmäärät ja 
tästä hiilidioksidina kaasuuntuva osuus (Pipatti 
2001).

Maiseman yhtenäistymistä, eriytymistä ja kulttuuri-
identiteettiä edistävien ohjelmakausien mukaisten 
toimenpiteiden vaikuttavuus ja monivuotisten 
viljelmien alojen kehitys (X.5.-4.1.)

Maiseman yhtenäistymistä, eriytymistä ja kulttuuri-
identiteettiä edistävien ohjelmakausien mukaisten toi-
menpiteiden alueellista kattavuutta on tarkasteltu ver-
tailemalla ko. lukuja vuosilta 1998 ja 2002 koko vilje-
lyalaan molempina kausina. Lisäksi on tarkasteltu 
ympäristötukijärjestelmän alaisten monivuotisten vil-
jelmien alojen kehitystä molempina ohjelmakausina 
verrattuna koko viljelyalaan. Tietoina on käytetty 
yleisissä arviointikysymyksissäkin hyödynnettyjä Ti-
ken tietoja.
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L
uonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki rahoi-
tetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tuki-
rahaston (EMOTR) tukirahaston ja jäsenval-

tioiden kansallisista varoista. Luonnonhaittakorvauk-
sen ja ympäristötuen rahoitussuunnitelma on laadittu 
horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman yhtey-
dessä koko ohjelmakaudelle vuosina 2000-2006. Hy-
väksyessään ohjelman komissio hyväksyi myös sen ra-
hoitussuunnitelman. Maaseudun kehittämistuesta an-
netun EY:n asetuksen mukaisesti (1750/1999 artikla 
37) jäsenmaiden tulee toimittaa komissiolle viimeis-
tään kunkin vuoden 30 päivänä syyskuuta kaikista 
maaseudun kehittämistä koskevista ohjelma-asiakir-
joista selvitys kuluvan varainhoitovuoden aikana to-
teutuneista ja arvio kyseisen varainhoitovuoden lop-
puun mennessä toteutettavista menoista sekä varain-
hoitovuosien tarkistetut menoarviot kyseisen ohjelma-
kauden loppuun asti kullekin jäsenvaltiolle myönnet-
tyjen varojen mukaisesti. Maaseudun kehittämisohjel-
man saatua komission hyväksynnän jäsenmaat voivat 
kirjata 12,5 % EU:n kokonaisrahoituksen keskimää-
räisestä vuosierästä ohjelman käyttöpääomaksi. Suo-
mi on toiminut kansallisin varoin eikä ole käyttänyt 
hyväksi tätä mahdollisuutta. 

Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen ra-
hoitusta on seuraavassa tarkasteltu horisontaalisen 
maaseudun kehittämisohjelman rahoitussuunnitelman 
ja maa- ja metsätalousministeriössä laadittujen tuen 
seurantaa koskevien taulukoiden sekä Tiken tukiso-
velluksen pohjalta. MMM:n horisontaalisen ohjelman 
rahoituksen seuranta noudattaa EMOTR:in tukira-
haston tilivuotta, mikä alkaa 16.10., mutta viljelijöille 
maksettujen tukien seuranta Tiken tukisovelluksessa 
on kalenterivuosittainen. 

3.1. Luonnonhaittakorvauksen rahoitus

Maaseudun kehittämisohjelmassa (MMM:n julkaisu 
24.7.2002, kohta 8) luonnonhaittakorvaukseen on 
suunniteltu käytettävän noin 2 936,2 milj. €, josta EU:n 
maksuosuudeksi tulisi 900,5 milj.  € eli 30,7 %. Vuon-
na 2003 15.8. päivitetyssä MMM:n rahoituslaskel-
massa kuten myös kehittämisohjelmassa suunnitellut 
luonnonhaittakorvauksen kustannukset on arvioitu 
EMOTR:n tilivuotta kohti. Vuosina 2000-2003 luon-
nonhaittakorvauksesta johtuva kustannus näyttää 

muodostuneen noin 40 milj. euroa (2,3 %) ohjelman 
suunnitelmaa suuremmaksi. Ero johtuu tavoite 1-alu-
een suunnitelmaa suuremmasta korvausmenosta. Jos 
luonnonhaittakorvauksen tason ennakoidaan jatku-
van vuoden 2003 tasoisena ohjelmakauden loppuun, 
koko ohjelmakauden korvausmeno muodostuisi alle 
prosentin tarkkuudella suunnitelman mukaiseksi; ta-
voite 1-alueella kustannus muodostuisi noin 10 % 
suunnitelmaa suuremmaksi ja muilla alueilla pari pro-
senttia pienemmäksi (liite 2, taulukko 1). Koska lähes 
kaikki tilat ja yli 90 %:sesti koko käytettävissä oleva 
maatalousmaa kuuluu viisivuotisten luonnonhaitta-
korvaussitoumusten piiriin, ohjelmakauden aikana ta-
pahtuva maatalouden rakennemuutos ei merkittävästi 
vaikuta luonnonhaittakorvauksen määrään. Näin ol-
len ellei tukimääriä muuteta, luonnonhaittakorvauk-
sen tarpeen voidaan olettaa jatkuvan suunnilleen sa-
man suuruisena  ohjelmakauden loppuun.

Yhteisön rahoitusosuus on tavoite 1-alueella pää-
sääntöisesti 50 % ja enintään 75 % ja muualla maassa 
pääsääntöisesti vähintään 25 % ja enintään 50 % (ta-
voite 1-alue, ks. liite 1.2 kartta). Vuosina 2000- 2002 
yhteisön rahoitusosuudeksi muodostui keskimäärin 
30,5 % ja vuonna 2003 31,5 %. Vuosina 2000-2003 
tavoite 1-alueen osuus koko luonnonhaittakorvauk-
sen rahoituksesta on ollut 24,6-26,0 % ja koko oh-
jelmassa sen on arvioitu olevan noin 25 %. EU:n ra-
hoitusosuus tavoite-1-alueella vuosina 2000-2003 oli 
50 %. Maan muissa osissa EU:n rahoitusosuus vuosi-
na 2000-2002 oli 24 % ja vuonna 2003 25 %. Koko 
maassa keskimäärin EU:n rahoitusosuus ohjelma-
kauden alkuvuosina näyttäisi muodostuvan 31 %:ksi 
(taulukko 3.1).

Tiken tukisovelluksen (IACS) mukainen tarkastelu 
kuvaa viljelijöille suuntautuvaa korvauksen maksatus-
ta. Siinä luonnonhaittakorvauksen määrä on noussut 
vuosina 2000-2003 noin 414 milj. eurosta 423 milj. 
euroon. Mikäli korvauksen maksatus jatkuu vuoden 
2003 tasoisena myös vuosina 2004-2006,  korvauk-
sen kokonaismaksatus vastaisi noin 10 milj. euron 
tarkkuudella ohjelmassa esitettyä 2 936 milj. € (liite 
2). Valtion talousarvioesityksiin vuosille 2003 ja 2004 
(http://budjetti.vm.fi , Maatalous 30.12) on luonnon-
haittakorvaukseen varattu 285,7 milj. € kummallekin 
vuodelle. EU:n maksuosuus mukaan lukien budjettiin 
varattu summa kattaa korvausmenot 422,7 milj €:oon 

3. Maaseudun kehittämisohjelman 
   rahoitussuunnitelman toteutuminen
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asti, mikä on suunnitelman mukaisiin menoihin ver-
rattuna riittävä kansallisen osuuden rahoittamiseksi.

3.2. Ympäristötuen rahoitus

Ympäristötukeen on ohjelmassa suunniteltu käytettä-
vän 1 783,30 milj. €, josta 56,3 % on EU:n rahoitus-
osuutta. Mukaan on tällöin luettu myös edelliseltä oh-
jelmakaudelta jatkuvien sopimusten vaikutus, yhteen-
sä noin 45 milj. € (MMM:n julkaisu 24.7.2002, kohta 
8). Vuosina 2000-2003 ympäristötukeen on käytetty 
15.8.2003 MMM:n laskelman (EMOTR:n tilivuosit-
tain) mukaan  1 080 milj. €, mikä on 60 % koko oh-
jelmaan suunnitellusta rahoituksesta ja  ylittää noin 
12 %:lla ohjelman alkuvuosille suunnitelmassa esite-
tyn rahoituksen. Jos ympäristötuen käyttö jatkuu vuo-
sina 2004-2006 liitteen 2 taulukossa 2 esitetyn mukai-
sena, koko ohjelmakaudella tukimenot muodostuisi-
vat noin 36 milj. € eli 2 % ohjelman suunnitelmassa 
esitettyä suuremmiksi. Suunniteltujen tukimenojen 
ylitys johtuu siitä, että tukiohjelmassa ympäristötuki-
sitoumusten määrän oli arvioitu kattavan noin 75 % 
viljellyn pellon alasta, mutta käytännössä ympäristösi-
toumuksia tehtiin jo vuonna 2000 noin 96 %:lle pel-
toalasta. Kun ohjelmassa ympäristötuen määrän on 
suunniteltu kasvavan kauden loppua kohti, 15.8.2003 
rahoituslaskelmassa tuen määrä on laskeva kauden 
loppuvuosina (liite 2, taulukko 2). 

Ympäristötuen sitoumukset ovat pääsääntöisesti 
viisivuotisia, joten lähes koko nykyinen ympäristötu-
en alue pysyy tuen piirissä vuoteen 2005 asti ja suurin 
osa todennäköisesti ohjelmakauden loppuun asti. Ar-
vioinnin yhteydessä tehty viljelijäkysely tai muutkaan 
tulokset arvioinnissa eivät viittaa siihen, että ympä-
ristötuesta oltaisiin maatiloilla ohjelmakauden loppu-
vuosina laajamittaisesti luopumassa, rahoitusvaje voi 

muodostua ennakoitua suuremmaksi.Ympäristötuen 
rahoitusvajeesta aiheutuu Suomen ja komission kes-
ken ratkaistava rahoitusongelma, johon voitaneen 
käyttää muiden jäsenmaiden mahdollisesti käyttämät-
tä jääviä ympäristötukivarauksia, mikäli sellaisia on 
olemassa. Asetuksen (EY) 1750/1999 artiklan 39 koh-
dan 2 mukaan kustannusarvion ylittävien menojen 
osalta on otettava huomioon muiden jäsenvaltioiden 
menokorvausten jälkeen käytettävissä olevat määrä-
rahat suhteessa todettuihin ylityksiin. 

Vuosina 2000-2002 ympäristötuen määrä oli 
15.8.2003 laskelman mukaan EMOTR:n tilivuosit-
tain tarkasteltuna keskimäärin 281,5 milj. €. EU:n ra-
hoitusosuus ympäristötuesta näinä vuosina on ollut 
keskimäärin 57 %; tavoite 1-alueella EU:n rahoitus-
osuus on ollut 75 % ja muilla alueilla 50 % ympäris-
tötuesta. Valtion talousarvioesityksessä ympäristö-
tuelle on varattu vuodelle 2003 EU:n rahoitusosuus 
mukaan lukien 305,9 milj. € ja vuodelle 2004 312,3 
milj. € (http://budjetti.vm.fi , Maatalous 30.12), mikä 
näyttäisi ohjelmakauden alkuvuosien tukitarpeeseen 
nähden riittävältä. Tavoite 1-alueen osuus ympäris-
tötuesta on ohjelmakauden alkuvuosina kuten myös 
koko ohjelman ajalta arvioituna noin 28 %  (taulukko 
3.2 ja liite 2, taulukko 2).

Toisin kuin luonnonhaittakorvauksen kohdalla, 
ympäristötuen osalta tuen maksatusta kuvaavat Tiken 
tukisovelluksen mukaiset luvut poikkeavat huomatta-
vasti ohjelman mukaisista luvuista. Tämä johtuu siitä, 
että ympäristötuen piiriin tuli ohjelmassa ennakoitua 
enemmän peltoalaa. Tiken tukisovelluksen mukaan 
kalenterivuosittain tarkasteltuna viljelijöille maksettu 
ympäristötuen määrä on noussut vuosina 2000-2003e 
noin 276 milj. €:sta 284 milj. €:oon ja jatkuessaan 
2003 tasoisena ohjelmakauden loppuun ympäristö-
tuen maksut ylittävät ohjelman suunnitelman mukai-

15.8.2003 laskelman mukaan 2000 2001 2002 2003e 2004e-2006e Yhteensä

Luonnonhaittakorvaus, milj. €:            
    Tavoite 1-alue 115,32 104,62 105,74 108,58 325,74 760,00
    Muu alue 353,33 312,50 301,08 309,12 927,36 2203,39
    Yhteensä 468,65 417,12 406,82 417,7 1 253,10 2 963,39
Poikkeama ohjelmasta, milj. € 58,44 -1,33 -13,56 -4,09 -12,27 27,19
Poikkeama ohjelmasta, % 14,2 -0,3 -3,2 -1 -1,0 -0,9
EU:n osuus, %:           
    Tavoite 1-alue 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
    Muu alue 24,0 24,0 25,0 25,0 25,0 24,7
    Keskimäärin 30,4 30,5 31,5 31,5 31,5 31,2

Taulukko 3.1. Luonnonhaittakorvauksen rahoitus (milj.  €) ja EU:n rahoitusosuus (%) tavoite 1-alueella ja 
maan muissa osissa EMOTR:n tilivuosittain vuosina 2000-2006e. (Maa- ja metsätalousministeriö).
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sen kokonaiskustannuksen (1 783,3 milj. €) noin 196 
milj. eurolla eli 11 %:lla (liite 2, taulukko 2, vrt. myös 
kohta 1.2.2.). 

Näin ollen ohjelman mukaiseen tasoon verrattuna 
ympäristötuen rahoitusvaje on 15.8.2003 EMOTR:n 
tilikausittaisen MMM:n laskelman mukaan ennakoi-
tuna vähintään 36 milj. € ja ja Tiken kalenterivuosittai-
sen tuen maksatusten seurannan mukaan ennakoituna 
196 milj. €. Tukimaksuista suoriutuminen edellyttää 
joka tapauksessa maa- ja metsätalousministeriöltä ja 
mahdollisesti myös komissiolta erityistoimenpiteitä.

15.8.2003 laskelman mukaan 2000 2001 2002 2003e 2004e-2006e Yhteensä

Ympäristötuki, milj. €            
    Tavoite 1-alue 70,60 84,15 76,75 67,71 213,07 512,28
    Muu alue 206,46 183,48 185,18 165,70 521,44 1 262,26
    Edell. ohjelman jatk. 4,46 27,62 5,92 2,76 4,40 45,16
    Yhteensä 281,5 295,2 267,8 236,2 738,92 1 819,68
Poikkeama ohjelmasta, milj. € 29,31 62,13 35,71 -7,87 -82,87 36,38
Poikkeama ohjelmasta, % 11,6 26,7 15,4 -3,2 -10,1 2,3
EU:n osuus, %:           
    Tavoite 1-alue 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
    Muu alue 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
    Edell. ohjelman jatk. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
    Keskimäärin 56,3 57,1 57,2 57,2 57,2 57,0

Taulukko 3.2. Ympäristötuen rahoitus (milj. €) ja EU:n rahoitusosuus (%) tavoite 1-alueella ja maan muissa 
osissa EMOTR:n tilivuosittain vuosina 2000-2006e. (Maa- ja metsätalousministeriö).
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4.1. Lukukohtaiset kysymykset

4.1.1.  Maatilojen tulomuutokset (V.1.)

Luonnonhaittakorvaus vaikuttaa suoraan viljelijöiden 
tulotasoon. Luonnonhaittakorvaus on muodoltaan 
hehtaarikohtainen tuki, ja se maksetaan sitoumuseh-
dot täyttäville viljelijöille heidän hallitsemansa pelto-
alan perusteella. FADN- kirjanpitoaineiston mukaan 
maatilojen tukien osuus kokonaistuotosta vuosina 
1998-2000 oli keskimäärin lähes 35 prosenttia. Luon-
nonhaittakorvauksen osuus tilojen kokonaistukimää-
rästä oli vastaavasti keskimäärin noin 25 prosenttia. 
A-tukialueella luonnonhaittakorvausta alettiin mak-
saa vuodesta 2000 lähtien, jolloin tuen maksaminen 
koko Suomeen tuli mahdolliseksi. 

Missä määrin luonnonhaittakorvausjärjestelmä on 
vaikuttanut korkeina tuotantokustannuksina ja 
alhaisena tuotantokykynä ilmenevien luonnon-
haittojen korvaamiseen epäsuotuisilla alueilla 
(V.1.-1.)

Kysymyksessä tarkastellaan sitä, kuinka hyvin luon-
nonhaittakorvauksella on voitu korvata luonnonhait-
ta-alueelle tyypillistä alempaa tuottoa ja korkeampia 
yksikkökustannuksia verrattuna ei-luonnonhaitta-
alueen tiloihin. Koska koko Suomi on luonnonhaitta-
aluetta, vertailukohteeksi on otettu Tanska lähimpänä 
yhtenäisenä ei-luonnonhaitta-alueena. Vertailuun on 
otettu peltoalaltaan samankokoiset viljatilat. Tarkas-
telu on tehty FADN-tila-aineiston perusteella käyttäen 
taloudellisen tilakoon mukaan luokiteltuja tuloksia 
(FADN-tulokset 2003) ja toisaalta tilakohtaisen ai-
neiston avulla tilakoosta johtuvien maatalouden skaa-
laetujen huomioon ottamiseksi vertaamalla samanko-
koisia ja samaa tuotantosuuntaa edustavia tiloja 
(FADN-EC-DG AGRI/A.3.1999, 2000). Kokonais-
tuotto sisältää markkinatuoton ja tuet, mutta ei luon-
nonhaittakorvausta. Kustannukset sisältävät tuotan-
nosta aiheutuvat välittömät kustannukset sekä pitkä-
aikaisen käyttöpääoman poistot. Kustannuksista on 
vertailun ulkopuolelle jätetty ongelmalliset työn ja 
pääoman korvauserät, joiden muodostumiseen vertai-
lumaissa vaikuttavat erilaiset palkkatasot ja pääoman 
arvostus sekä oman ja vieraan pääoman suhde tiloilla. 

Vertailuluvut on laskettu peltohehtaaria kohti. Vertai-
lutiloilta on laskettu luonnonhaittakorvauksen %-
osuus suomalaisten ja tanskalaisten tilojen tuottojen 
ja kustannusten erotuksesta seuraavasti:

Luonnonhaittakorvaus Suomessa/ha                            
                                                                                        = indikaattori 
[(S)-(T) tuotantokustannus/ha] + [(T)-(S) tuotto/ha]     

Suomen pientilavaltainen maatalous tulee FADN-tilo-
jen vertailussa esille siten, että taloudellisen tilakoon 
mukaan tarkasteltuna (European Size Units) Suomes-
sa ei ole niin suuria viljatiloja kuin Tanskassa; yli 40 
ESU:n tiloja on Tanskassa 17 % ja Suomessa vain 8 % 
viljatiloista. Pienin tilakoko molempien maiden 
FADN-järjestelmissä on 8 ESU. Korkeammasta heh-
taarituotosta tilakoko peltohehtaareina eri ESU-tila-
kokoluokissa ja keskimäärin on Tanskassa pienempi 
kuin Suomessa, toisin sanoen sama taloudellinen tuot-
to on saatu aikaan Tanskassa pienemmällä peltoalalla 
(taulukko 4.1). Tilakokoerojen ja suuremman satota-
son aiheuttamia skaalaetuja on seuraavassa otettu 
huomioon tarkastelemalla tilakokoryhmittäisiä tulok-
sia kuten myös yksittäisten tilojen parivertailun tulok-
sia peltohehtaaria kohti laskettuina. Molemmissa ta-
pauksissa lisäksi tulee ottaa huomioon, että FADN-
järjestelmässä koko maan viljatiloja vastaamaan pai-
notettujen tulosten perustana on EU-maatilatypologi-
an mukainen taloudellinen tilakoko, vaikka tuloksia 
tarkastellaan peltohehtaareita kohti laskettuina kuten 
ohessa. Arviointiajankohtana MTT:ssa ei vielä ollut 
käytettävissä vuoden 2001 FADN-kirjanpitojärjestel-
mästä ryhmiteltyä eikä tilakohtaista aineistoa, joten 
vertailuluvut ovat ainoastaan vuodelta 2000.

Tilakokoluokittainen Suomen ja 
Tanskan viljatilojen vertailu

Tilakokoluokittain tarkasteltuna luonnonhaittakor-
vaus on vuonna 2000 korvannut alemmista tuotoista 
ja korkeammista kustannuksista johtuvasta erosta 
pienimmillä viljatiloilla noin puolet, keskikokoisilla 
viljatiloilla lähes kaksi kolmannesta ja Suomen suu-
rimmilla viljatiloilla 80 %. Keskimäärin luonnonhait-
takorvauksen suhde tuottojen ja kustannusten erotuk-
seen on 57 % (taulukko 4.1). Näin ollen luonnonhait-
takorvaus on korvannut alemmasta tuotosta ja korke-

4. Luonnonhaittakorvauksen vaikutukset 
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ammista kustannuksista johtuvaa eroa suhteessa eni-
ten suurimmilla tiloilla, mikä toisaalta ilmenee myös 
suurimpien viljatilojen parempana kannattavuutena. 

Tilakohtainen Suomen ja Tanskan viljatilojen vertailu

Tilakohtaisessa vertailussa on mukana 129 viljatilaa 
molemmista maista, eli vertailu kattaa kaikki Suomen 
FADN-viljatilat, mutta ei suurimpia Tanskan viljatilo-
ja. Lähes kaikki suomalaiset tilat saavat luonnonhait-
takorvausta ja Tanskan tila-aineistosta on poistettu 
sellaiset tilat, joilla on ollut luonnonhaittakorvausta. 
Vertailu on tehty taloudelliselta kooltaan lähinnä sa-
mankokoisten viljatilojen kesken. Tulokset on paino-
tettu vastaamaan Suomen FADN-viljatilojen perus-
joukon tilamääriä. Heikoimmin luonnonhaittakorva-
us on kattanut tuottojen ja kustannusten eroa pienim-
millä viljatiloilla ja parhaiten keskikokoisilla viljati-

loilla. Suomessa luonnonhaittakorvaus on porrastettu 
siten, että se on hieman suurempi maan keskiosissa, 
jossa on suhteellisen paljon keskikokoisia viljatiloja. 
Keskimäärin luonnonhaittakorvaus on kattanut noin 
kaksi kolmannesta tuottojen ja kustannusten erotuk-
sesta (taulukko 4.2).

Vaikka FADN-kirjanpitotilajärjestelmässä tuotto 
ja kustannuserät on pyritty saaman EU:n eri jäsen-
maissa mahdollisimman samansisältöisiksi, kansain-
välisiin tilojen tulosten vertailuihin liittyy edelleenkin 
lukuisia epävarmuustekijöitä. Tilojen tuottojen ja 
kustannusten erot eri maissa voivat johtua mones-
ta muustakin syystä kuin luonnonhaittaan liittyvistä 
syistä. Tällaisia syitä ovat mm. erilainen toimintatapa 
tiloilla, esim. Tanskan viljatiloilla käytettäneen enem-
män ostopalveluita, mikä osaltaan johtaa vertailuase-
telman vääristymiseen. Indikaattori tulisi laskea koko 

Taulukko 4.1. Suomen luonnonhaittakorvaus suhteessa alempien tuottojen ja korkeampien kustannusten sum-
maan, kun vertailukohteena on Tanskan kaikki FADN-viljatilat taloudellisen tilakoon mukaan ryhmiteltyinä  
vuonna 2000. (FADN-tulokset 2003). 

FADN-tilakokoryhmittelyn mukaan: 8-16 ESU 16-40 ESU 40-100 ESU Yli 100 ESU Keskimäärin

Otostilat, kpl  
             Suomi   40-100 40-100 15-40 0 100-200
             Tanska 40-100 100-200 40-100 40-100 200-500
Perusjoukon tilat, kpl 
             Suomi  5 160 3 810 750 - 9 720
             Tanska  6 220 5 840 1 940 540 14 590
Peltoala, ha/tila
             Suomi  35,3 70,8 130,2 - 56,5
             Tanska 18,9 39,4 96,6 296,8 48,7
Indikaattori, suhdeluku                   0,50 0,61 0,80 - 
Keskimäärin (tilaryhmien
indikaattoreista painotettu)        0,57

Taulukko 4.2. Suomen luonnonhaittakorvaus suhteessa alempien tuottojen ja korkeampien kustannusten sum-
maan, kun vertailukohteena on taloudelliselta tilakooltaan vastaavan kokoiset Tanskan FADN-viljatilat vuonna 
2000. (FADN-tulokset 2003, FADN-EC-DG AGRI/A.3.1999, 2000). 

FADN-tilakokoryhmittelyn mukaan: 8-16 ESU 16-40 ESU 40-100 ESU Keskimäärin

Otostilat, kpl  
                       Suomi   52 58 19 129
                       Tanska 52 58 19 129
Tilakoko, ESU/tila    
                       Suomi 11,3 25,7 51,8 20,1
                       Tanska 11,5 25,7 54,2 21,2
Peltoala, ha/tila    
                       Suomi  35,3 70,8 130,3 56,6
                       Tanska 18,4 25,7 84,5 33,6
   Indikaattori, suhdeluku                     0,39 0,92 0,77 0,62
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tuoton ja koko tuotantokustannuksen osalta, mutta 
tällöin tulee ongelmalliseksi FADN-tietoaineistojen 
rajallisuus viljelijäperheen työn korvaamisesta ottaen 
huomioon, että mm. Tanskassa suhteessa suurempi 
osa töistä teetetään ostopalveluna, maatalouspääomi-
en arvioinnin erot eri maissa ja oman pääoman koron 
laskenta ottaen huomioon mm., että tanskalaiset tilat 
ovat velkaisempia. Tietojärjestelmään liittyviä mah-
dollisia eroja ovat myös erot käyttöomaisuuden ar-
vonmäärityksessä ja tätä kautta poistokustannuksissa. 

Toisaalta tilojen tuotantosuunta, tilakoko ja otos-
tilojen painottaminen vastaamaan perusjoukkoa pe-
rustuvat tilojen pellonkäytöstä ja kotieläinten mää-
ristä riippuvaan vakiokate (Standard Gross Margins) 
–sisältöön, jossa Suomen osalta korostuvat luonnon-
olosuhteista johtuva suhteellisen suuri kansallisen 
tuen osuus ja viljelijäperheen oman työn suuri osuus 
sekä tilojen melko hyvä vakavaraisuustilanne verrat-
tuna mm. Tanskan maatiloihin. Tässä esitettyä vertai-
lua luotettavampi ja kokonaisvaltaisempi kuva luon-
nonhaittakorvauksen merkityksestä saadaan suhteut-
tamalla luonnonhaittakorvaus suomalaisten kirjanpi-
totilojen kokonaiskustannuksiin kohdassa 8.6.3.

4.1.2. Maan pysyminen maatalouskäytössä (V.2.)

Missä määrin korvaukset ovat auttaneet 
varmistamaan, että maa on jatkuvasti 
maatalouskäytössä (V.2-1.1.)

Käytössä olevaa maatalousmaata oli 2,216 milj. heh-
taaria vuonna 2002 ja sen osuus koko Suomen maa-
alasta oli 7,2 % (Maatilarekisteri 2003). Käytössä ole-
van maatalousmaan muutos eri tukialueilla on esitetty 
taulukossa 4.3. Maatalousmaan määrä vuosina 2000-
2002 on hieman vähentynyt ainoastaan A- ja C4-tuki-
alueilla, muilla tukialueilla maatalousmaan ala on 

kasvanut. Suhteessa pellon määrään eniten peltoala 
on lisääntynyt C2-alueella. Peltoalan vähentymiseen 
A-tukialueella on jossain määrin vaikuttanut alueen 
runsas asutus ja pellon siirtyminen siitä johtuvaan 
käyttöön. 

C4-tukialue on harvaan asuttua pohjoisinta aluet-
ta, jossa peltoalalle ei juurikaan ole muuta vaihtoeh-
toiskäyttöä kuin metsittäminen. Koko maassa luon-
nonhaittakorvaus on 36 % kaikista peltoalakohtaisis-
ta tuista. Näin ollen voidaan todeta, että se on vähin-
tään tällä osuudella edistänyt peltojen maatalouskäyt-
töä ja ehkäissyt laajamittaisempaa peltojen viljelystä 
poisjäämistä yhdessä muiden pinta-alatukien kanssa. 
Koska pohjoisimmilla tukialueilla CAP-peltokasvitu-
en osuus on alemmasta satotasosta johtuen pienempi, 
luonnonhaittakorvauksen merkitys on tätäkin suu-
rempi näiden alueiden peltojen viljelyssä pysymiselle.  

Maatalousmaasta 55 % sijaitsee ydinmaaseudulla, 
18 % syrjäisellä maaseutualueella ja loput kaupunki-
en sekä kaupunkien läheisellä maaseudulla. Hehtaa-
reissa mitattuna ydinmaaseudun maatalousmaa on 
lisääntynyt selvästi eniten vuosina 2000-2002. Kau-
punkien läheisellä maaseudulla on puolestaan suurin 
suhteellinen lisäys käytössä olevan maatalousmaan 
osalta (taulukko 4.4).

Koska Suomessa on maatalousmaata edellä mai-
nittu 7,2 % ja metsämaata 68 % koko maa-alasta, 
yhtenäisiä suurehkoja peltoaukeita löytyy ainoastaan 
maan etelä- ja länsiosista (Pyykkönen 2002) (ks. koh-
ta 5.1.4., kuvio 5.3.a). Sellaisten kuntien alue, joissa 
maatalousmaan osuus maapinta-alasta on yli 25 %, 
on 5 % koko maa-alasta. Tällaisista alueista AB-alu-
eella sijaitsi 75 % peltoalasta ja C1-C2-alueilla 24 %. 
Kuntien alueet, joissa maatalousmaan osuus maapin-
ta-alasta on 15-25 %, on AB-tukialueella 60 %, mutta 
pohjoisimmissa osissa C2P-C4-alueilla vain 5 %. Suo-
messa yleisin maatalousmaan osuus maapinta-alasta 

Taulukko 4.3. Käytössä oleva maatalousmaa (ha) Manner-Suomessa eri tukialueilla vuosina 2000–2002. (Tike, 
tukisovellus). 

     2000 2001 2002 Muutos 2000-2002 Muutos, %

A-alue 378 685 378 345 378 148 -538 -0,1
B-alue 677 683 676 549 678 503 821 0,1
C1-alue 457 725 458 372 460 684 2 959 0,6
C2-alue 552 861 558 095 566 130 13 269 2,4
C2p-alue 53 959 53 612 54 148 189 0,4
C3-alue 68 547 68 919 69 317 770 1,1
C4-alue 9 541 9 382 9 485 -56 -0,6
 Yhteensä 2 199 000 2 203 273 2 216 415 17 415 0,8
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on 10-15 %. Tällaisia alueita on AB-tukialueella 41 %, 
C1-C2-alueilla 56 % ja maan pohjoisimmissa osissa 
3 %. Alle 10 % maatalousmaan osuus maa-alasta on 
eteläisimmissä osissa vain 14 %:lla alueesta, mutta 
pohjoisimmissa osissa (C2P-) 25 %:lla alueesta (tauluk-
ko 4.5). 

Suomen kaltaisessa metsäisessä maassa peltojen pysy-
minen maatalouskäytössä edistää maiseman avoime-
na pysymistä ja estää maiseman sulkeutumista pensai-
koksi ja pitemmällä ajalla metsittymistä. Viljellyn 
maan vuorottelu metsien vesistöjen reuna-alueiden 
kanssa on tärkeää luonnon monimuotoisuuden säily-
miselle metsäisillä alueilla. Viljelymaiseman kulttuuri-
identiteetin säilymisellä on suuri merkitys paitsi alu-
een asukkaiden viihtyvyydelle myös matkailuelinkei-
noille, kuten tämän arvioinnin kohdassa 7.1.3. on tar-
kemmin selvitetty. Maiseman sulkeutumisen vaara on 
suurin maan itä- ja pohjoisosissa, joissa yksittäiset ti-
lat ovat yleensä metsien ympäröimiä ja peltoaukeat 
pieniä.

4.1.3. Maaseutuyhteisöjen säilyminen alueella (V.3.)

4.1.3.1. Viljelijäväestö osana maaseutuyhteisöä

Missä määrin luonnonhaittakorvaus on vaikuttanut 
elinkelpoisten maaseutuyhteisöjen säilymiseen (V.3.)

Todisteet siitä, että maan jatkuva käyttö maatalous-
maana on keskeistä elinkelpoisen maaseutu-
yhteisön säilymiselle (kuvaus)(V.3-1.1.)

Kysymykseen (V.3-1.1.) liittyen seuraavassa on selvi-
tetty viljellyn maatalousmaan merkitystä maaseutuyh-
teisön säilymisen kannalta. Perusteena kysymykselle 
on, että maan jatkuva käyttö maatalousmaana on kes-
keistä elinkelpoisen maaseutuyhteisön säilymiselle. 
Maatalouskäytössä olevan maa-alan muutoksia on 
tarkasteltu edellisessä kysymyksessä (V.2-1.1.) ja to-
dettu sen lisääntyneen muilla alueilla paitsi etelän taa-
jaan asutuilla alueilla ja pohjoisimmilla harvaan asu-
tuilla alueilla. 

Viljelijäväestön osuus maaseutualueittain

Maatalouden rakenne on muuttunut viime vuosikym-
menen aikana nopeasti tilamäärän vähenemisen ja tila-
koon kasvun kautta. Tilakoon kasvulla haetaan pa-
rempaa kannattavuutta maataloustuotannolle ja vilje-
lijäperheen toimeentulon kannalta riittävää tulokerty-
mää. Maatalouden rakennemuutos ja keskimääräisen 
tilakoon kasvu on ollut 1990-luvulle asti lähinnä pien-
ten tilojen  luopumista. Vasta 90-luvun lopulla EU:n 
yhteisen maatalouspolitiikan aikana tilakoko on kas-
vanut tuntuvasti keskikokoisilla ja sitä suuremmilla ti-
loilla mm. pellonvuokrauksen kautta. Viljellystä pel-
losta oli vuonna 1995 vuokrapeltoa 19 % ja vuonna 
2002 yli 40 %. Vuosina 1995-2002 alle 30 peltoheh-
taarin tilojen lukumäärä väheni noin 40 % ja yli 30 
hehtaarin tilojen lukumäärä lisääntyi 23 %. Samalla 
on muodostunut maan etelä- ja länsiosiin peltoalaltaan 
Suomen oloissa varsin suuriakin tiloja. Yli sadan pelto-
hehtaarin tilojen joukko on kasvanut yli nelinkertai-
seksi, vuonna 2002 niitä oli noin 2 190 kpl eli 3 % ak-
tiivitiloista.  

Maatalouden rakennemuutoksen myötä myös 
maataloudesta toimeentulonsa saava väestö on vähen-
tynyt. Kokonaispeltoala ei kuitenkaan ole vähentynyt, 
vaan tuotannosta luopuvat pienet tilat ovat mahdol-
listaneet suuremmille tilakoon laajentamisen useim-
missa tapauksissa peltoa vuokraamalla. Näin ollen 
aktiiviviljelijöiden osuus maaseutuyhteisöjen henkilö-
määrästä on vähentynyt, mutta tilakoon kasvun myö-

Taulukko 4.4. Käytössä olevan maatalousmaan ja-
kautuminen maaseutualueittain (%) Manner-Suomes-
sa eri tukialueilla vuosina 2000-2002. (Tike, aluejao-
tus, liite 1.4).  

     2000 2001 2002 Muutos, %

Syrjäinen maaseutualue yht. 18,3 18,3 18,3 1,2
   AB-tukialue 2,0 2,0 2,0 0,4
   C1-C4-alueet 16,3 16,3 16,3 0,9
Ydinmaaseutu yht. 55,4 55,5 55,5 1,8
   AB-tukialue 25,6 25,5 25,4 0,1
   C1-C4-alueet 29,8 29,9 30,0 1,7
Kaupunkien läheinen 
maas.alue yht. 26,3 26,2 26,2 3,1
Käytössä oleva 
maatalousmaa yht. 100,0 100,0 100,0

Taulukko 4.5. Maatalousmaan %-osuus maapinta-
alasta tukialueittain. (Pyykkönen 2002, Maanmitta-
uslaitoksen tilastot).

      koko maa AB C1-C2 C2P-
           
Yli 25 % 5 75 24 1
 15 - 25 % 8 60 36 5
 10 - 15 % 13 41 56 3
Alle 10 % 74 14 62 25
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tä yksittäisten viljelijöiden taloudellinen vaikuttavuus 
ja myös vastuu ympäristöstään on kasvanut ja samal-
la heidän merkityksensä maaseutuyhteisöiden jäseni-
nä on lisääntynyt. Maatilat ovat edelleenkin kaikilla 
maaseutualueilla lukumäärältään suurin pienyritysten 
joukko. 

Viljelijäväestöstä noin 94 % sijoittuu maaseuduksi 
luokitellulle alueelle ja yli puolet sijoittuu ydinmaa-
seudulle, jossa myös viljelijäväestön osuus koko väes-
töstä on 10-11 % (taulukko 4.6). 

Myös harvaan asutulla alueella viljelijäväestön 
osuus alueen väestöstä on AB-tukialueella yli 9 % ja 
C-tukialueella yli 7 %. Kaupunkien läheisellä maaseu-
dulla viljelijäväestöä on 3-4 % väestöstä. Viljelijävä-
estö on vähentynyt koko maassa ja kaikilla maaseutu-
tyypeillä vuosina 1997 ja 2000. Määrällisesti vähen-
nys on ollut suurin ydinmaaseudulla (17 000 henkeä). 
Myös viljelijäväestön suhteellinen osuus koko väes-
töstä on vähentynyt vastaavasti maan eri osissa ja eri 
maaseututyypeillä ja suurin muutos on tapahtunut 
ydinmaaseudulla (-1,7 %-yksikköä).

Maatilojen osuus maaseudun pienyrityksistä

Vuonna 2000 maaseudulla oli yhteensä 136 400 pien-
yritystä, joista 79 800 yritystä eli 58 % oli maatiloja 
ja 56 600 yritystä eli 42 % toimi ilman maatilataustaa 

(taulukko 4.7). Maatiloista 21 600 eli 38 % oli sellai-
sia, että siellä harjoitettiin maa- ja metsätalouden li-
säksi jossain määrin myös muuta yritystoimintaa. 
Kaikkien maaseudun yritysten määrästä näiden mo-
nialatilojen osuus oli 16 %. Muista maaseudun pien-
yrityksistä alkutuotantoon sidoksissa olevilla toimi-
aloilla toimi noin neljännes, niissä tärkeimpinä toimi-
aloina oli koneurakointi ja maatilamatkailu. Maaseu-
dun pienyritystoimintaa on tarkasteltu myös maaseu-
dun työllisyyden turvaamista koskevassa raportin 
kohdassa 8.2. 

Viljelijäväestön ja vakinaisesti palkattujen henki-
löiden määrä maatiloilla oli vuonna 2000 noin 
177 100 henkilöä. Maatalouslaskentojen mukaan 

Taulukko 4.6. Viljelijäväestön sekä väestön määrä Manner-Suomessa vuonna 1997 ja 2000 (StatFin 2003, Ra-
kennetutkimus 1997, Maatalouslaskenta 2000, Keränen ym. 2000). 

     1997 2000 Muutos vuodesta 1997 vuoteen 2000
     Väestö,  Viljelijä- Viljelijä- Väestö,  Viljelijä- Viljelijä- Väestö,  Viljelijä- Viljelijä-
     1 000  väestö,  väestön 1 000  väestö,  väestön henkilöä  väestö,  väestön
     henkilöä  henkilöä osuus henkilöä  henkilöä osuus   henkilöä osuus
       väestöstä,   väestöstä,   väestöstä, 
       %   %   %

AB-alue 3 103 85 870 2,8 3 161 73 686 2,3 57 412 -12 184 -0,4
– kaupungit 2 127 8 659 0,4 2 180 7 656 0,4 52 393 -1 003 -0,1
– kaupunkien läheinen maaseutu 522 25 172 4,8 534 21 813 4,1 12 143 -3 359 -0,7
– ydinmaaseutu 404 46 487 11,5 398 39 580 9,9 -5 583 -6 907 -1,6
– harvaan asuttu maaseutu 51 5 551 10,9 49 4 637 9,4 -1 541 -914 -1,5
C-alueet 2 019 121 718 6,0 1 994 103 451 5,2 -24 030 -18 267 -0,8
– kaupungit 713 4 306 0,6 721 3 424 0,5 8 499 -882 -0,1
– kaupunkien läheinen maaseutu 292 11 029 3,8 297 9 853 3,3 4 238 -1 176 -0,5
– ydinmaaseutu 504 64 441 12,8 492 54 232 11,0 -12 714 -10 209 -1,7
– harvaan asuttu maaseutu 509 41 942 8,2 485 35 942 7,4 -24 053 -6 000 -0,8
Manner-Suomi 5 122 207 588 4,1 5 155 177 137 3,4 33 382 -30 451 -0,6
– kaupungit 2 840 12 965 0,5 2 901 11 080 0,4 60 892 -1 885 -0,1
– kaupunkien läheinen maaseutu 814 36 202 4,4 830 31 666 3,8 16 381 -4 536 -0,6
– ydinmaaseutu 908 110 928 12,2 890 93 812 10,5 -18 297 -17 116 -1,7
– harvaan asuttu maaseutu 560 47 493 8,5 534 40 579 7,6 -25 594 -6 914 -0,9

Taulukko 4.7. Maaseudun pienyritysten lukumäärä ja 
henkilöstön määrä vuonna 2000. (Maaseudun pien-
yritysrekisteri, Tike).

     Yritysten lukumäärä Henkilöstö
     kpl % Henk. %

Ei- maatilayritykset 56 582 41,6 96 795 35,3
Monialaiset tilat 21 590 15,8 42 700 15,6
Perusmaatalouden tilat 58 190 42,6 134 440 49,1
Yhteensä 136 362 100,0 273 935 100,0
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maatilojen henkilöstö on vähentynyt noin 40 % kym-
menen vuoden aikana. Kaikkiaan maaseudun pienyri-
tyksissä toimi 273 935 henkilöä. Maatilojen henkilös-
tön määrä oli 49 % maaseudun kaikkien pienyritysten 
henkilömäärästä. 

Henkilötyövuosina tarkasteltuna viljelijäväestön ja 
vakinaisesti palkattujen henkilöiden työpanos vasta-
si vuonna 2000 noin 94 400 henkilötyövuotta, alku-
tuotantoon sidoksissa olevassa pienyritystoiminnassa 
27 140 henkilötyövuotta (htv) ja muissa maaseudun 
pienyrityksissä 78 600 henkilötyövuotta. Yritysten 
koko henkilötyövuosina oli vastaavasti maatiloilla 
1.18 htv/tila, alkutuotantoon sidoksissa olevissa yri-
tyksissä 1,60 htv ja muiden alojen yrityksissä 1,65 
htv/yritys. (Rantamäki-Lahtinen 2003; Maatalouslas-
kenta 2000; Tike).

Alkutuotantoon sidoksissa olevilla toimialoilla 
pienyritysten määrä on lisääntynyt vuosina 1993-
1996 27 %, kun samanaikaisesti muiden maaseudun 
pienyritysten lisäys oli vain 13 %. Vuosina 1997-2000 
alkutuotannon pienyritysten lukumäärä aleni hieman, 
mutta henkilöstön ja liikevaihdon määrä niissä kui-
tenkin  lisääntyi 6-7 %. Vastaavasti muiden maaseu-
dun pienyritysten määrä lisääntyi 2 %, mutta henkilö-
työvuodet lisääntyivät lähes viidenneksen.  

Maaseudun pienyrityksistä sijaitsi 20 % kaupun-
kien läheisellä maaseudulla, 57 % ydinmaaseudulla 
ja 23 % syrjäisellä maaseudulla. Vuosina 1993-1997 
pienyritysten määrä on lisääntynyt kaupunkien lähei-
sellä maaseudulla 22 % ja ydinmaaseudulla 20 % ja 
syrjäisillä alueilla 12 %. Vuosina 1997-2000 pienyri-
tysten määrä kasvoi 2 % kaupunkien läheisellä maa-
seudulla, mutta syrjäisellä maaseudulla se väheni 5 %. 
Yritysten koko kuitenkin kasvoi myös syrjäisillä maa-
seutualueilla henkilötyövuosina mitattuna yli 4 %, 
muilla alueilla vastaava lisäys oli 6-7 %. (Rantamäki-
Lahtinen 2003).

 4.1.3.2. Viljelijäväestön tulotasovertailu

Jotta maatalouden harjoittaminen voisi tukea elinkel-
poisten maaseutuyhteisöjen säilymistä, viljelijäväestön 
tulee saada kohtuullinen elintaso tilaltaan ja sen toi-
mintaympäristöstä. Tämän tarkastelemiseksi on esi-
tetty indikaattori

{perheviljelmän tulojen + tilanpitäjän ja/tai avio-
puolison tilan ulkopuolisten tulojen} ja {kyseisen 
alueen perheiden keskitulojen} välinen suhde 
(V3-2.1.).

Koko maata koskeva indikaattorin vastaus perus-
tuu kaikkia kotitalouksia koskevaan otosperusteiseen 
Tulonjakotilastoon (2001) ja alueittainen tarkasteltu 
Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston luonnollisten 
henkilöiden tila aineistoihin sekä koko väestön osal-
ta tulonjakotilaston rekisteripohjaiseen tausta-ai-
neistoon, joka on asuntokunnittainen totaaliaineisto. 
Koko maata koskevassa vertailussa viljelijäväestöä lu-
vuissa edustavat maatalousyrittäjäkotitaloudet, joita 
oli vuosina 2000-2001 tilaston haastatteluotoksessa 
960-990 kotitaloutta. Tulonjakotilaston sosioekono-
misen ryhmityksen huomioon ottaen maatalousyrit-
täjäkotitalouksia on verrattu kaikkiin muihin koti-
talouksiin (pois luettuna maatalousyrittäjät), muihin 
yrittäjäkotitalouksiin sekä alempien toimihenkilöiden 
ja työntekijöiden kotitalouksiin, joista seuraavassa on 
käytetty myös nimikettä palkansaajakotitaloudet. 

Maatalouden pääomavaltaisuus vaikeuttaa viljeli-
jäväestön tulojen vertaamista muiden väestöryhmien 
kanssa. Viljelijäväestön tulonsaannin edellytyksenä on 
maatalouspääoman määrä, joka esimerkiksi FADN-
kirjanpitotiloilla oli vuonna 2001 keskimäärin noin 
232 000 € tilaa kohti. Tuotantosuunnasta riippuen 
maatalouspääoman määrä vaihteli viljatilojen noin 
215 000 eurosta ja  maitotilojen 221 000 eurosta sika-
tilojen yli 320 000 euroon tilaa kohti. Kun viljelijävä-
estön tuloja verrataan muiden väestöryhmien tuloihin, 
tulee ottaa huomioon, että viljelijätalouksissa maata-
louden yrittäjätulojen saannin edellytyksenä on varsin 
huomattava pääoman määrä. Näin ollen osa maata-
louden yrittäjätulosta on tuotantopääomalle lasketta-
vaa korkoa ja ainoastaan osa siitä on esimerkiksi pal-
kansaajan palkkatuloon verrattavaa viljelijäperheen 
työtuloa. Myös muiden yrittäjien tulojen vertaamis-
ta koskee vastaava pääomatulo-osuuden erottamis-
ta koskeva ongelma. Maatilat ovat kuitenkin yleensä 
pääomavaltaisempia kuin monet muut pienyritykset. 
Käytettävissä olevat tulotilastoaineistot huomioon 
ottaen viljelijäväestön tulovertailuissa ei kuitenkaan 
ole pystytty erottamaan tuotantopääoman korkovaa-
timusta, sillä tulotilastoissa ei ole yritysten tuotanto-
pääomien määrää tilastoituna. Näin ollen seuraavassa 
viljelijäväestön tulovertailu on laadittu tulonjakoti-
lastosuosituksen mukaisten tuloskäsitteiden ja peri-
aatteiden (Provisional Guidelines on Statistics of the 
Distribution of Income) mukaisesti. Sitä vastoin alue-
ittaisessa kahden eri tilaston avulla tehdyssä vertailus-
sa tulokäsitteistöä on sovellettu karkeasti lähinnä ver-
tailukelpoisten rekisteritietojen rinnastamiseksi.  
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Tulokäsitteinä viljelijäväestön ja muiden väestö-

ryhmien välisessä vertailussa ovat: 

bruttotulot = yrittäjätulot + palkkatulot + 
omaisuustulot + saadut tulonsiirrot (mm. eläkkeet)   
käytettävissä olevat tulot = bruttotulot – maksetut 
tulonsiirrot (mm. tuloverot) 

Kotitalouden koon huomioon ottamiseksi vertailtavat 
tulot on laskettu kulutusyksikköä kohti, jolloin kotita-
louden 1. aikuinen on yksi kulutusyksikkö (ky) ja muut 
aikuiset 0,7 ky ja alle 18-vuotiaat lapset 0,5 ky. Yrittä-
jäkotitaloudet ovat muita kotitalouksia suurempia; esi-
merkiksi vuonna 2001 maatalousyrittäjäkotitalouksis-
sa oli 2,52 ky, muissa yrittäjäkotitalouksissa 2,00, toi-
mihenkilö- ja työntekijäkotitalouksissa 1,85-1,94 ja 
kaikissa kotitalouksissa keskimäärin 1,71 ky (kaikki 
pois lukien maatalousyrittäjäkotitaloudet 1,69 ky).  

Maatalousyrittäjäkotitalouksien bruttotulot olivat 
maatalouden tuotanto-olosuhteiden kannalta parem-
pana vuonna 2000 noin 92 % ja hieman heikompana 
vuonna 2001 noin 85 % kaikkien muiden kotitalouk-
sien keskimääräisistä bruttotuloista. Muiden yrittäji-
en bruttotuloihin verrattuna maatalousyrittäjien tulot 
olivat noin 65 %. Alempiin toimihenkilökotitalouksiin 
verrattuna maatalousyrittäjien bruttotulot olivat 90 
%, mutta työntekijäkotitalouksiin tuloeroja ei ilmen-
nyt (taulukko 4.8). Edellisellä ohjelmakaudella maa-
talousyrittäjäkotitalouksien tulot olivat keskimäärin 
suunnilleen samassa suhteessa kuin vuonna 2000.

Maatalousyrittäjäkotitalouksien käytettävissä ole-
vat tulot olivat vuonna 2000 suunnilleen samat kuin 
keskimäärin muissa kotitalouksissa, mutta vuonna 
2001 tämä vertailuluku oli 92 %.  Muihin yrittäjiin 
verrattuna maatalousyrittäjien käytettävissä olevat 
tulot ylsivät noin 73 %:iin. Alempien toimihenkilöi-
den ja työntekijöiden kotitalouksiin verrattuna maata-
lousyrittäjien käytettävissä olevat tulot olivat vuonna 
2001 samat, mutta edellisellä ohjelmakaudella keski-
määrin ja vuonna 2000 maatalousyrittäjien käytettä-
vissä olevat tulot olivat noin 10 % työntekijäkotitalo-
uksia suuremmat. Edellisellä ohjelmakaudella maata-
lousyrittäjäkotitalouksien ja vertailuryhmien käytet-
tävissä olevien tulojen erot ovat olleet vähäisemmät 
kuin nykyisen ohjelmakauden alkuvuosina (taulukko 
4.8, kuvio 4.1).   

Viljelijäväestön tulotasoa on seuraavassa verrattu 
tukialueittain muiden väestöryhmien tuloihin maatila-
talouden yritys- ja tulotilaston (MYTT) tukialueittais-
ten tulosten avulla, jotka on ryhmitelty maaseutualu-
eittain. Kaikkien väestöryhmien osalta vertailu perus-

tuu tulonjakotilaston tausta-aineistona oleviin rekiste-
ritietoihin (sisältää mm. verotusrekisterit, eläkelaitos-
ten rekisterit), jotka ovat laitoksissa asuva väestö pois 
lukien koko väestön kattava totaaliaineisto. Ne on 
saatavissa asuntokuntaa kohti (samassa huoneistos-
sa asuvat henkilöt) eikä niistä saada sosioekonomista 
ryhmitystä (yrittäjät, palkansaajat, eläkeläiset yms.). 
Keskeisin syy eri tilastolähteiden käyttöön alueellisissa 
tarkasteluissa on se, että tulonjakotilaston kotitalous-
kohtaisissa taulukoissa maatalousyrittäjiä koskevat 
tiedot perustuvat sosioekonomisen jakauman mukai-

Taulukko 4.8. Maatalousyrittäjäkotitalouksien brut-
totulot ja käytettävissä olevat tulot (€/kulutusyksikkö) 
verrattuna muiden kotitalouksien tuloihin (suhdelu-
vut) keskimäärin vuosina 1995-1999 sekä vuosina 
2000-2001. (Tulonjakotilasto, Tilastokeskus).

     1995-1999 2000 2001
     keskimäärin
     
Bruttotulot, €/ky:   
Maatalousyrittäjäkotitaloudet 17 568 20 236 19 178
Muu väestö:   
    kaikki kotitaloudet 18 823 21 888 22 423
    kaikki kotitaloudet pois lukien 
    maatalousyrittäjät 18 871 21 940 22 532
    muut yrittäjät 24 603 30 631 29 954
    alemmat toimihenkilöt 18 993 21 551 22 075
    työntekijät 17 586 19 155 20 547
Suhdeluvut, viljelijäväestö/muu väestö:   
    kaikki kotitaloudet 0,93 0,92 0,86
    kaikki kotitaloudet pois lukien 
    maatalousyrittäjät  0,93 0,92 0,85
    muut yrittäjät 0,71 0,66 0,64
    alemmat toimihenkilöt 0,93 0,94 0,87
    työntekijät 1,00 1,06 0,93
Käytettävissä olevat tulot, €/ky:   
Maatalousyrittäjäkotitaloudet 14 145 16 056 15 414
Muu väestö:   
    kaikki kotitaloudet 13 768 16 145 16 750
    kaikki kotitaloudet pois lukien 
    maatalousyrittäjät 13 753 16 148 16 795
    muut yrittäjät 17 433 21 852 21 497
    alemmat toimihenkilöt 13 701 15 866 16 512
    työntekijät 12 780 14 358 15 422
Suhdeluvut, viljelijäväestö/muu väestö:   
    kaikki kotitaloudet 1,03 0,99 0,92
    kaikki kotitaloudet pois lukien 
    maatalousyrittäjät  1,03 0,99 0,92
    muut yrittäjät  0,81 0,73 0,72
    alemmat toimihenkilöt 1,03 1,01 0,93
    työntekijät  1,11 1,12 1,00
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tai lukumääriä. Viljelijäperheet ovat yleensä keskimää-
räistä suurempia, sillä niissä on lapsia enemmän kuin 
muiden väestöryhmien perheissä; vuonna 2000 tulo-
jakotilaston sosioekonomisen ryhmityksen mukaan 
maatalousyrittäjäkotitalouksiin kuului keskimäärin 
3,47 henkilöä, kun kaikkien kotitalouksien keskimää-
rä oli 2,15 henkilöä ja vastaavasti asuntokunnan kes-
kikoko oli 2,2 henkilöä.  

Vertailussa on rinnastettu MYTT:n mukaiset luon-
nollisten henkilöiden tilojen tulot eri tukialueilla ja 
maaseutualueilla tulonjakotilaston mukaiseen maa-
kunnittain ja maaseutualueittain ryhmiteltyihin asun-
tokuntien tuloihin. Maakuntajaotuksen ja maatalou-
den tukialuejaotuksen pohjalta vertailuun on koottu 
lähinnä toisiaan vastaavat alueet. Viljelijäväestön oma 
painoarvo tuloksissa on suurin maaseutumaisissa 
kunnissa. Luonnonhaittakorvausalueita vastaavasta 
jaotuksesta poiketen vertailussa on tarkasteltu A- ja 
B-tukialueita erikseen lähinnä niiden tulokehityksen 
ajankohtaisuuden takia liittymissopimuksen 141-ar-
tiklan mukaisen kansallisen tuen näkökulmasta. Vilje-
lijöiden osalta sovellettu tukialuejaotus ja tulonjakoti-
laston mukainen maakuntaluokitukseen perustuva ja-
otus, jossa Itä- ja Väli-Suomi on yhdistetty, ovat aino-
astaan karkeasti toisiaan vastaavia. Suurin eroavuus 
näissä aluejaotuksissa ovat pohjoisimpien alueiden 
kohdalla (liite 1.2.). 

Taulukossa 4.9 MYTT:n mukaiset viljelijäpuolisoi-
den kokonaistulot miinus verot (kokonaisnettotulot) 
tilaa kohti on rinnastettu alueen kaikkien asuntokun-
tien käytettävissä oleviin tuloihin asuntokuntaa kohti 
vuonna 2000. Koko maassa keskimäärin maatilojen 
tulot ovat olleet vuonna 2000 pari prosenttia suu-
remmat ja vuoden 2001 arvion mukaan kolme pro-
senttia pienemmät kuin kaikkien asuntokuntien tulot 
keskimäärin. Eniten vertailuluvut poikkeavat taajaan 
asuttujen alueiden kohdalla. Näillä myös molempien 
vertailuosapuolien tulot ovat olleet korkeammat kuin 
kaupunkimaisilla tai maaseutumaisilla alueilla. Maa-
tilojen tuloerot maan etelä- ja pohjoisosien välillä ovat 
olleet vuonna 2000 poikkeuksellisen suuret maatalou-
den keskimääräistä paremmista tuotanto-oloista joh-
tuen. Vuoden 2001 arvion mukaan maatalouden tu-
loerot kuitenkin tasoittuvat ja etelässä tulot ovat enää 
noin 5 % korkeammat kuin pohjoisimmilla alueilla. 
Myös kaikkien asuntokuntien keskimääräiset tulot 
ovat olleet maan eteläisimmissä osissa vuosina 2000-
2001 noin 13-17 % korkeammat kuin tässä tarkastel-
tavilla muilla alueilla.

Vuodelta 2001 vain tulonjakotilaston mukaiset 
asuntokuntien keskimääräisiä tuloja eri maakunnissa 

seen melko pieneen otokseen, kun taas MYTT:n otos 
on riittävän suuri ja siinä on otettu huomioon maata-
louden rakenne. Näin ollen MYTT soveltuu viljelijä-
väestön osalta paremmin alueittaiseen tarkasteluun, 
kun taas tulonjakotilasto on varsin kattava tietolähde 
muiden väestöryhmien tulojen tarkastelemiseksi. 

Toisaalta tässä sovellettu tulonjakotilaston asunto-
kuntakohtainen rekisteriaineisto soveltuu tuloskäsit-
teiden sisällön puolesta paremmin kuin haastattelulla 
täydennetty kotitalouskohtainen aineisto vertailuun 
MYTT:n tulosten kanssa, joka sekin perustuu verotus-
rekisteriin. MYTT:sta saadaan viljelijän ja puolison 
kokonaistulot miinus verot, mikä vastaa paremmin 
tulonjakotilaston rekisteriaineiston mukaista käytet-
tävissä olevien tulojen käsitettä kuin kotitalouskohtai-
sessa aineistossa. Vertailussa MYTT:n mukainen tilaa 
kohti laskettu kokonaisnettotulo on rinnastettu tulon-
jakotilaston rekisteriaineiston mukaiseen asuntokun-
taa kohti laskettuun käytettävissä olevaan tuloon. Tu-
loja ei voida verrata henkilöä tai kulutusyksikköä koh-
ti laskettuina, sillä viljelijän ja puolison lisäksi (vuonna 
2000 keskimäärin 1,68 henkilöä/tila) MYTT:sta ei 
saada viljelijäperheen lasten ja muiden jäsenten tuloja 
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Kuvio 4.1. Maatalousyrittäjien ja muiden yrittäjien 
sekä palkansaajien kotitalouksien käytettävissä olevat 
tulot kulutusyksikköä kohti vuosina 1995-2001 sekä 
lähinnä vastaavasti lasketut viljelijäpuolisoiden net-
totulot maatalouden verotustietojen pohjalta vuosina 
1995-2000. (Tilastokeskus, Tulonjakotilasto). 
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koskevat tiedot ovat olleet arvioinnin tekovaiheessa 
valmiina. MYTT:n mukaiset maatilojen tuloja koske-
vat luvut on seuraavassa arvioitu FADN-kirjanpitoti-
lojen tulosten mukaisen tulomuutoksen avulla. Vuon-
na 2001 kirjanpitotilojen tulosten mukaan maatilojen 
nettotulot alenivat keskimäärin 2,8 % lähinnä maata-
louden tulojen alenemisesta johtuen. Maatilojen net-
totulojen alenema oli suurin eteläisimmillä tukialueil-
la, kun taas pohjoisimmilla tukialueilla tulot kasvoi-
vat. (Kirjanpitotilojen tuloksia 2001). Näin ollen seu-
raavassa vuoden 2001 vertailutulojen arvioimiseksi 
MYTT:iin perustuvia vuoden 2000 maatilojen tuloja 
on muutettu FADN-tilojen tulokehitystä vastaavasti. 

A-tukialuetta lähinnä vastaavilla alueilla maatilo-
jen tulot olivat vuonna 2000 kaupunkimaisissa kun-
nissa noin 3 % ja muilla alueilla 11 % ja keskimäärin 
6 % suuremmat kuin alueen kaikkien asuntokuntien 
tulot keskimäärin. Vuonna 2001 tässä arvioidut maa-
tilojen tulot näyttäisivät jäävän kaupunkimaisissa 
kunnissa noin 15 % ja muilla alueilla noin 10 % ver-

tailutuloa alemmiksi. B-tukialuetta lähinnä vastaavil-
la alueilla maatilojen tulot olivat vuonna 2000 keski-
määrin 11 % alueen kaikkien asuntokuntien keski-
määrää suuremmat. Tuloero oli suurin kaupunkimai-
sissa kunnissa. Vuoden 2001 arvion mukaan alueen 
maatilojen tulot jäävät noin 3 % vertailutuloa alem-
miksi ja ainoastaan taajaan asutuissa ja kaupunkimai-
sissa kunnissa ylletään vertailutuloon.  

C1-C2p-tukialuetta vastaavalla alueella maatilojen 
tulot olivat vuonna 2000 noin 9 % suuremmat.  Kau-
punkimaisten kuntien alueilla vertailutulot ovat olleet 
lähes samat. Vuoden 2001 arvion mukaan maatilojen 
tulot tällä alueella kasvaisivat noin 4 %, mikä ei juu-
rikaan näyttäisi muuttavan tilojen tulovertailulukuja. 
Pohjoisimpia C3-C4-tukialueita lähinnä vastaavilla 
alueilla maatilojen tulot ovat olleet vuonna 2000 noin 
10 % vertailutuloa alemmat. Vuoden 2001 arvion 
mukaan tuloero olisi kaventunut vajaaseen 5 %:iin. 
Pohjoisen alueella kaupunkimaisten ja taajaan asuttu-
jen alueiden kunnissa on ollut tulosten tarkastelemi-
seksi liian vähän MYTT:n otostiloja.

Viljelijäväestön maatalouden tulot riippuvat enem-
män tilakoosta ja harjoitetusta tuotantosuunnasta 
kuin alueesta, sillä maatalouden tukijärjestelmä ta-
soittaa tehokkaasti alueittaisia tuloeroja. Kokonais-
tulot viljelijäväestölläkin ovat olleet suurimmat maan 
eteläosissa, joissa maatalouden ulkopuoliselle tulo-
jen hankinnalle on paremmat mahdollisuudet. Maan 
eteläosissa elinkeinoelämän kirjo on suurempi kuin 
pohjoisimmissa osissa, jossa suhteessa suurempi osa 
työpaikoista liittyy matalapalkka-aloja sisältäviin so-
siaali- ja terveydenhoitoaloihin, matkailuun ja infra-
struktuurin ylläpitämiseen. Kasvintuotantoon sovel-
tuvissa maan eteläosissa osa-aikainen maatalous on 
yleisempää ja viljelijöillä on paremmat mahdollisuu-
det hankkia sivuansioita tilan ulkopuolelta, joskin 
myös AB-tukialueilla varsinkin alueen itäosissa on 
syrjäisiä maaseutualueita, joilla on samat ongelmat 
kuin muualla syrjäisillä maaseutualueilla (maaseutu-
alueluokitus, liite 1.3., 1.4). Päätoimisten kotieläinti-
lojen tulokehitys riippuu maan eteläisimmissä osissa-
kin lähes yksinomaan maatalouden tulokehityksestä. 
Ohjelmakauden loppupuolella kriittisenä kohtana 
päätoimisten kuten muidenkin eteläsuomalaisten ti-
lojen tulokehityksessä on Etelä-Suomen kansallisen 
tuen jatkuvuus ja taso vuonna 2004 ja siitä eteenpäin. 
Vuonna 2000 kansallinen tuki muodosti maatalous-
tulosta nautakarjatiloilla noin puolet, sikatiloilla yli 
75 %, siipikarjatiloilla suunnilleen koko maataloustu-
lon ja viljatiloilla noin neljänneksen maataloustulosta 
(Puurunen ym. 2003).

Taulukko 4.9. Viljelijätalouksien kokonaistulot mii-
nus verot (€/tila) tukialueittain ja maaseutualueittain 
verrattuna alueen kaikkien asuntokuntien käytettävis-
sä oleviin tuloihin (€/asuntokunta) maatalouden tuki-
aluejakoa lähinnä vastaavien maakuntien alueilla maa-
seutualueittain vuonna 2000. Suhdeluvut (maatilat/
asuntokunnat). (Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 
ja  tulonjakotilaston rekisteriaineisto, Tilastokeskus).

                                 Suhdeluku Suhdeluku
Tukialue                  Maaseutualue v. 2000 v. 2001e
                                 
A- tukialue             Kaupunkimaiset kunnat 1,03 0,86
                               Taajaan asutut kunnat  1,11 0,92
                               Maaseutumaiset kunnat  1,11 0,90
                               Yhteensä 1,06 0,88
B- tukialue             Kaupunkimaiset kunnat 1,16 1,01
                               Taajaan asutut kunnat  1,14 0,99
                               Maaseutumaiset kunnat  1,06 0,93
                               Yhteensä 1,11 0,97
C1-C2p -alueet      Kaupunkimaiset kunnat 1,03 1,03
                               Taajaan asutut kunnat  1,06 1,06
                               Maaseutumaiset kunnat  1,10 1,09
                               Yhteensä 1,09 1,09
C3-C4 -alueet        Kaupunkimaiset ja    
                               taajaan asutut kunnat   ... …
                               Maaseutumaiset kunnat  0,91 0,96
                               Yhteensä 0,88 0,96
Koko maa               Kaupunkimaiset kunnat 1,03 0,98
keskimäärin           Taajaan asutut kunnat  1,11 1,04
                               Maaseutumaiset kunnat  1,07 1,00
                               Yhteensä 1,02 0,97
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Luonnonhaittakorvauksen merkitystä viljelijä-

väestön tulojen muodostuksessa kuvaa se, että sen 
osuus maataloustulosta edellisellä ohjelmakaudella 
maan eteläosissa B-tukialueella oli runsas kolman-
nes ja pohjoisimmissa osissa viidennes. Vuonna 2000 
myös A-tukialue tuli luonnonhaittakorvauksen piiriin. 
Luonnonhaittakorvaus oli A-tukialueella 38 % ja B-
tukialueella 48 % sekä muilla tukialueilla hieman alle 
30-40 % maataloustulosta. Luonnonhaittakorvauk-
sen alueporrastuksen lisäksi tähän on vaikuttanut se, 
että maataloustulo on ollut tilaa kohti alin kasvintuo-
tantovaltaisella B-tukialueella ja vajaan viidenneksen 
korkeampi maidontuotantoon erikoistuneilla pohjoi-
simmilla tukialueilla. Koska maan eteläosissa viljelijä-
väestön muut tulot ovat suuremmat, kokonaisnettotu-
loista (yrittäjätulot, palkkatulot, omaisuustulot ja elä-
ketulot miinus verot) luonnonhaittakorvauksen osuus 
on ollut maan eri osissa suunnilleen sama; edellisellä 
ohjelmakaudella se oli noin 15 % ja vuonna 2000 
noin 18-23 % (taulukko 4.10).   

Luonnonhaittakorvaus on merkittävä osa viljelijöi-
den tulojen muodostuksesta ja se on osaltaan mahdol-
listanut viljelijäväestölle alueen vertailuryhmien keski-
määrää vastaavan kokonaistulojen tason suurimmassa 
osassa maata ja samalla myös sen, että maatalouden 
tulojen ja kannattavuuden niukkuudesta huolimatta 
lähes koko maatalousmaan ala on pysynyt viljelykses-
sä. Pohjoisimmilla alueilla viljelijäväestön tulotaso ei 
ole yltänyt alueen vertailuryhmien keskitasosta ja näil-
lä alueilla myös käytössä olevan maatalousmaan ala 
on vähentynyt. Ilman nykyisen suuruista luonnonhait-
takorvausta viljelijäväestön tulokehitys olisi ongelmal-
lisesti erkaantunut ja heidän elintasonsa heikentynyt 
muun väestön tulokehityksestä ja elintasosta.

Koska 94 % peltoalasta kuuluu luonnonhaittakor-
vauksen piiriin, sen edellytyksenä olevan tavanomai-
sen hyvän maatalouskäytännön noudattaminen vä-
himmäisvaatimuksena merkitsee samalla hyvätasoista 
tuotantotoimintaa yleisesti koko maassa. Viljelijöiden 
määrän voimakas aleneminen viime vuosina on vä-
hentänyt heidän lukumääräänsä maaseutuyhteisöissä, 
mutta yksittäisten viljelijöiden merkitys maaseutuyh-
teisöissä on kasvanut, sillä maatilat ovat suurempia 
talousyksiköitä ja yksittäiset viljelijät vastaavat ym-
päristön tilasta kukin aiempaa suuremmalla alueella. 
Suoriutuakseen lisääntyneistä velvoitteistaan nykypäi-
vän viljelijältä edellytetään alansa osaamista ja tehtä-
vien hallintaa sekä muuttuvien olosuhteiden mukaista 
kouluttautumista. Maatalouden rakennekehityksen 
myötä suuri osa kouluttamattomista kokemuksen 
kautta maatalouteen perehtyneistä viljelijöistä on lo-

pettanut tuotannon. Näin ollen ammattikoulutuksen 
saaneiden viljelijöiden osuus on lisääntynyt vuosina 
1997-2003 50 %:sta 90 %:iin ja ammattikoulutuksen 
saaneiden puolisoiden osuus 34 %:sta 74 %:iin (TNS-
Gallup/Elintarviketieto 2003). Luonnonhaittakorva-
uksen ja ympäristötukisitoumusten ehtojen myötä vil-
jelijät joutuvat tiedostamaan entistä paremmin ympä-
ristön hoitoon liittyviä käytännön asioita sekä myös 
tilansa taloutta ja toimintojen hallintaa. Tämä käy 
esille myös arvioinnin yhteydessä tehdyn viljelijäkyse-
lyn vastauksista ja kannanotoista (vrt. kohdat 4.2.1, 
5.2.3.-4.). Maataloustuotannon jatkuminen koko 
maan alueella on välttämättömyys viljelijäväestön 
elinolosuhteiden kannalta ja samalla se muodostaa pe-
rustan myös maaseutuyhteisöiden elinvoimaisena säi-
lymiselle koko maassa.   

4.1.4. Ympäristön suojelun edistäminen (V.4.)
 

4.1.4.1. Ympäristöä säästävän viljelyn ala

Kysymyksessä V.4.A. tarkastellaan, missä määrin 
luonnonhaittakorvausjärjestelmä on vaikuttanut ym-
päristönsuojeluun ylläpitämällä tai edistämällä kestä-
vää viljelyä, jossa otetaan huomioon ympäristönsuoje-
luvaatimukset epäsuotuisilla alueilla. Kysymyksen pe-
rusteena on kestävän viljelykäytännön ylläpitäminen 
ja edistäminen epäsuotuisilla alueilla. 

Taulukko 4.10. Luonnonhaittakorvauksen osuus 
maataloustulosta ja viljelijöiden kokonaistuloista (%) 
alueittaisessa tulovertailussa käytetyllä tukialuejao-
tuksella vuosina 1997-1999 keskimäärin ja vuonna 
2000. (Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto).

     1997-1999 2000
     keskimäärin
     
LFA-korvaus maataloustulosta, %    
    A-tukialue –  37,8
    B-tukialue  36,6  47,6
    C1-, C2- ja C2pohj.tukialueet  30,7  37,3
    C3- ja C4-tukialueet  21,3  28,7
LFA-korvaus viljelijäväestön    
    kokonaisnettotuloista, %    
    A-tukialue –   18,0
    B-tukialue 16,9  22,7
    C1-, C2- ja C2pohj.tukialueet 16,7    21,2
    C3- ja C4-tukialueet 15,5  19,9
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Ympäristöä säästävään viljelyjärjestelmään 
kuuluvan käytössä olevan maatalousmaan (KMM) 
osuus (hehtaaria ja %) (V.4.A-1.1.)
(a) josta luonnonmukainen viljely 
(b) josta integroitu viljely tai integroitu tuholaisten 
torjunta 
(c) josta laidunmaata, jolla eläintiheys alle 2 ny/ha

Luonnonhaittakorvaussitoumusten ala voidaan kat-
soa sellaisenaan ympäristöä säästävän viljelyjärjestel-
män piiriin kuuluvaksi, sillä luonnonhaittakorvauk-
sen edellytyksenä on tavanomainen hyvä maatalous-
käytäntö ja sitä normittavat säädökset (ks. kohta 
4.2.1.). Ympäristösitoumuksen alaista peltoalaa kos-
kevat luonnonhaittakorvauksen ehtoja pitemmälle 
viedyt suojeluehdot. Seuraavassa on kuitenkin tarkas-
teltu nimenomaan luonnonhaittakorvausjärjestel-
mään liittyvää ympäristön suojelun edistämistä. 
Luonnonhaittakorvauksen alainen ala ja sen osuus 
käytössä olevasta maatalousmaasta koko maassa on 
esitetty taulukossa 4.11.   

Luonnonmukaisen viljelyn ala

Erityisesti ympäristönsuojeluvaatimukset huomioon 
ottavassa luonnonmukaisessa viljelyssä oli vuonna 
2002 noin 156 700 ha, mikä on suhteessa luonnon-
haittakorvausalueeseen 7,5 %. Luonnonmukaisen vil-
jelyn alaa on kysytty tässä indikaattorissa ilmeisesti 
niiltä osin, kuin se ei kuulu ympäristötuen piiriin, 
mutta kuuluu kuitenkin luonnonhaittakorvauksen pii-
riin. Keskeisin syy luonnonhaittakorvausjärjestelmän 
tai ympäristötukijärjestelmän ulkopuolelle jäämiseen 
on minimipinta-alavaatimus 3,0 ha ja 0,5 ha puutar-
hakasveilla. (Tike; KTTK).   

Luonnonmukaisen viljelyn piirissä oleva koko-
naispeltoala on vuosina 1995-2002 kasvanut 44 700 

hehtaarista 156 680 hehtaariin, josta siirtymävaiheen 
peltoalan osuus vuonna 2002 oli 13,6 %. Koko maan 
käytössä olevasta maatalousmaasta luonnonmukai-
sessa viljelyssä olevan alan osuus on kasvanut vastaa-
vana ajanjaksona 2,1 %:sta 7,0 %:iin. Luonnonmu-
kaisen viljelyn peltoalan lisäys on tapahtunut suurim-
maksi osaksi edellisellä ohjelmakaudella, sillä vuosina 
2000-2002 sen osuus käytössä olevasta maatalous-
maasta on lisääntynyt enää 0,3 %-yksikön verran. 
Luonnonmukaisessa viljelyssä olevan peltoalan määrä 
on esitetty kuviossa 4.2. 

Kuvio 4.2. Luonnonmukaisen viljelyn ala (ha) Man-
ner-Suomessa vuosina 1990-2003e. (Tike).

Integroidun viljelyn ala

Integroitu viljely on Suomessa vähäistä eikä sillä ole 
vastaavalla tavoin spesifi siä määritelmiä Suomessa 
kuin luonnonmukaisella viljelyllä. Integroitua viljelyä 
harjoitetaan elintarviketeollisuuden sopimustuotanto-
na vihannesten viljelyssä lähinnä Lounais-Suomessa 
240 tilalla ja 1 730 peltohehtaarin alalla (Ylitalo 
2003, Pyhäjärvi-instituutti). Integroidun viljelyn sopi-
muksia on ollut 1990-luvun puolivälissä viljantuotan-
non osalta, mutta nykyisin siitä ei ole enää tehty sopi-
muksia. 

Eläintiheys laidunalalla

Suomessa  on perinteisesti kiinnitetty huomiota pelto-
hehtaaria kohti pidettävien eläinten määrään. Ennen 
EU-jäsenyyttä maatalouden säilyttämiseksi perhevil-
jelmätyyppisenä toimintana ja sittemmin myös ylituo-
tantosyistä kotieläinyksikön koon tuli olla tietyssä 
suhteessa rehuomavaraisuuteen, joten Suomessa pel-
tohehtaaria kohti pidettävät eläintiheydet ovat usei-

Taulukko 4.11. Luonnonhaittakorvauksen alainen 
peltomaa (1 000 ha) ja sen osuus (%) aktiivitilojen 
maatalousmaasta Manner-Suomen alueella vuosina 
2000 ja 2002. (Tike, ajettu 21.10.2003 tukisovellus). 

     Luonnonhaittakorvausala,  Luonnonhaittakorvaus-
     1000 ha ala aktiivitilojen  
      maatalousmaasta, %
     2000 2002 2000 2002

A-alue  351,5 373,5 98,5 99,0
B-C2p-alue yht. 1 573,8 1 746,0 98,6 99,0
C3-C4-alue yht. 66,2 81,1 98,5 99,0
Manner-Suomi 1 991,5 2 200,6 98,5 99,0
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siin EU-maihin verrattuna melko pienet. Myös nykyi-
sin ympäristönsuojeluasetuksessa ja niin muodoin 
myös tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön oh-
jeissa on määritelty ympäristölupaa edellyttävät vä-
himmäiskoot perustettaville eläinsuojille. Hyvän maa-
talouskäytännön ohjeistuksessa ei ole eläinmäärän ja 
peltoalan suhteesta suoria määrityksiä (Ympäristön-
suojeluasetus 169/2000), mutta peltohehtaaria kohti 
pidettävien eläinten määrää koskevia rajoituksia on 
muissa tukijärjestelmissä. Ympäristötuen saannin 
edellytyksenä peltohehtaaria kohti pidettävien eläin-
ten määrää rajoittaa lannoituksen kautta ravinteiden 
käytölle asetetut enimmäismäärät. CAP-tukeen kuulu-
vassa laajaperäisen tuotannon tuessa on edellytyksenä 
rehualaa kohti pidettävien eläinten määrä joko alle 
1.4 ey/ha tai 1.8-1.4 ey/ha. Laajaperäisen tuotannon 
tukea on voitu vuodesta 2000 alkaen maksaa sonnien 
ja emolehmien lisäksi Suomessa myös lypsylehmille 
vuoristoalueen määritetyillä alueilla, joita ovat osa B-
tukialueen kunnista ja koko C-tukialue. (Maatalou-
den tuet 2003). 

Hehtaarimääräisesti laidunmaan, jolla eläintihe-
ys alle 2 nautayksikköä/ha, osuus on kasvanut koko 
Manner-Suomen tasolla vuoden 1997 noin 23 000 
hehtaarista vuoteen 2002 mennessä yli 35 000 heh-
taariin eli yli puolella. Luonnonhaittakorvauksen ku-
ten myös ympäristötuen alaisesta peltomaasta vuonna 
2002 oli 1,7 % laidunmaata, jolla eläintiheys on alle 2 
ny/ha. Koko laidunalasta tällainen laidunala oli edel-
lisen ohjelmakauden aikana viidennes ja nykyisen oh-
jelmakauden aikana se nousi vuonna 2000 30 %:iin ja 
laidunalan supistumisen johdosta vuonna 2002 edel-
leen 37 %:iin (taulukko 4.12).

Tukialueittain tarkasteltuna laidunmaan, jolla 
eläintiheys alle 2 ey/ha, määrä on kasvanut prosentu-
aalisesti ja hehtaareissakin mitattuna eniten C-tukialu-
eilla. Suurin hyppäys laidunaloissa tapahtui tilaston 
mukaan uuden ohjelmakauden alkaessa vuonna 2000, 
jolloin erityisesti C-alueilla laidunalat, joilla on alle 
2 nautayksikköä/ha, kasvoivat voimakkaasti. Tämä 
johtui edellä mainitusta CAP-tukeen kuuluvasta laaja-
peräisen tuotannon tuen edellytyksenä olevasta laidun-
alan vähimmäismäärästä. Laajaperäisen tuotannon 
tukea voidaan maksaa 80 euroa/ rehualahehtaari, jos 
eläintiheys on alle 1,4 ey/ha, ja 40 euroa/rehuhehtaari, 
jos eläintiheys on 1,8-1,4 ey/ha. Palkkiota voidaan 
maksaa emolehmistä, sonneista ja vuoristoalueiden 
lypsylehmistä. Suomessa vuoristoalueiksi on määritet-
ty osa B-tukialueen kunnista ja lähes kaikki C-tukialu-
een kunnat (liite 1, kartta). (Maatalouden tuet 2003). 

4.1.4.2. Typen ja torjunta-aineiden käyttö

Typen käytön rajoittaminen 

Sellaisen peltokasviviljelyyn käytetyn maatalous-
maan osuus, jolla typen (karjalanta ja synteettinen) 
määrä on alle 170 kg/ha vuodessa (hehtaaria, %) 
(V.4.A-1.2.)

Maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pää-
syn rajoittamisesta on säädetty asetuksella (VNa 931/
2000), jossa typpilannoituksen enimmäistasoksi on 
kevätviljoilla, sokerijuurikkaalla ja useilla muilla kas-
veilla määritetty 170 kg/ha. Kyse on tällöin sekä kar-
janlannan ja keinolannoitteiden mukana annettavan 
typen yhteismäärästä. Enimmäislannoituksen määrä 

Taulukko 4.12. Laidunmaa (ha ja %-jakauma), jolla eläintiheys on alle 2 nautayksikköä/ha, sen osuus koko lai-
dunalasta ja luonnonhaittakorvauksen alasta (%)  vuosina 1997 - 2002. (Tike, tukisovellus).

 Tukialue 1997 1998 1999 2000 2001 2002

AB-alueen ulkosaaristo, ha 2 037 2 019 1 980 1 859 1 962 2 247
AB-tukialue, ha 9 626 9 089 8 333 12 357 12 494 12 928
C1-C2-tukialue, ha 9 505 9 972 9 394 19 159 18 049 17 726
C3- ja C4-alueet, ha 1 758 1 354 1 423 2 656 2 324 2 132
Koko maa, ha 22 927 22 435 21 131 36 031 34 830 35 033
AB-alueen ulkosaaristo, % 8,9 9,0 9,4 5,2 5,6 6,4
AB-tukialue, % 42,0 40,5 39,4 34,3 35,9 36,9
C1-C2-tukialue, % 41,5 44,4 44,5 53,2 51,8 50,6
C3- ja C4-alueet, % 7,7 6,0 6,7 7,4 6,7 6,1
Koko maa, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Koko laidunala, 1000 ha 113,7 111,5 113,5 117,9 94,2 95,3
Koko laidunalasta < 2ny/ha, % 20,2 20,1 18,6 30,6 37,0 36,8
Luonnonhaittakorvausalasta, % 1,4 1,4 1,3 1,8 1,7 1,7
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vaihtelee kasvilajeittain ja alueittain maalajin mu-
kaan. Nurmilla typpilannoituksen enimmäismäärä on 
250 kg, mutta siitä kerralla voi levittää enintään 170 
kg/ha. Typpilannoituksen enimmäistaso kuuluu myös 
luonnonhaittakorvauksen edellytyksenä olevan tavan-
omaisen hyvän maatalouskäytännön ohjeisiin kuten 
myös ympäristötukiehtoihin (Luonnonhaittakorvauk-
sen sitoumusehdot 2003). Näin ollen näiden tukijär-
jestelmien piiriin kuuluvien tilojen peltoalat kuvaavat 
kokonaispeltoalaa, joilla typenkäyttöä on rajoitettu 
nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevalla ase-
tuksella. Kuten edellä on todettu, luonnonhaittakor-
vauksen piiriin kuului vuonna 2002 noin 2,090 milj. 
ha eli 93 % käytössä olevasta maatalousmaasta. 

Koska Suomessa ympäristötuen seurannan yhteen-
vetotiedoista ei käy peltolohkoittain esille lannoite-
määrien enimmäiskäyttö tiloilla (Tike, tukisovellus), 
lannoitteiden käyttöä on arvioitu seuraavassa välil-
lisesti pellonkäyttötietojen kautta. Tarkastelun edel-
lytyksenä on, että viljelijät ovat noudattaneet tukisi-
toumusten ehtoina olevia lannoitemääriä, mikä puo-
lestaan käy esille tukivalvonnoista ja sanktioidun pel-
lon osuudesta niissä (vrt. kohta 4.2.1.). Kuviossa 4.3 
on esitetty typen käytön enimmäismäärien mukaisesti 
kasviryhmittäin pellonkäyttö vuosina 1995-2002. 
Turvemaita koskevia poikkeuksia lukuun ottamatta 
typen käytön enimmäismäärät hehtaaria kohti ovat 
edellä mainitun asetuksen mukaisesti:
-  nurmilla ja puutarhakasveilla 250 kg,
-  syysviljoilla 200 kg, 
-  kevätviljoilla, sokerijuurikkaalla, öljykasveilla ja 

herneellä 170 kg ja
-  perunalla 130 kg. 

Edellä mainittujen kasvien viljelyala kattoi vuonna 
2002 käytössä olevasta maatalousmaasta (pl. laidun-
nurmet) AB-tukialueella 90 %, C1-C2-tukialueella 80 
% ja pohjoisimmilla tukialueilla 78 %. Muu peltoala 
on AB-alueella lähinnä kesantoa ja C-tukialueilla lai-
dunnurmia ja kesantoa. Vuonna 2002 koko maassa 
pellon käytöstä nurmikasvien ja puutarhakasvien ala 
oli 25 %, syysviljojen 2,4 %, kevätviljojen, sokerijuu-
rikkaan yms. ala 56 % ja perunan ala 1,3 %. Nurmien 
ala väheni vuosina 1995-1999 noin 10 % ja kevätvil-
jojen ala kasvoi yli 13 %. Nurmien ala vähentyi edel-
leen vuosina 2000-2002 3,7 %. Vuonna 2000 kevät-
viljojen ala hieman aleni, mutta kasvoi sen jälkeen 5,6 
%. Syysviljojen ala oli katovuoden 1999 jälkeen 
vuonna 2000 suurimmillaan, jolloin kevätviljojen ala 
oli vastaavasti pienempi. Perunantuotannon ala on 
vähentynyt vuodesta 1995 noin 18 %. Lannoitteiden 

käytön kannalta muutokset nurmialoissa ja kevätvil-
jojen aloissa ovat merkittävimmät; nurmialan vähene-
minen on vähentänyt peltoalaa, jolla käytetään enin-
tään 250 kg/ha typpeä, ja kevätviljojen alan kasvu 
puolestaan on lisännyt peltoalaa, jolla käytetään enin-
tään 170 kg/ha typpeä.   

Tukialueittain tarkasteltuna lähinnä nurmialat vä-
hentyivät vuosina 2000-2002 AB-C2-alueilla 4,5 %, 
mutta C3- ja C4-alueilla nurmien ala lisääntyi 4 %. 
Syysviljojen ala on vähentynyt päätuotantoalueellaan 
AB-alueella noin 40 %. Kevätviljojen yms. kasvien vil-
jelyala lisääntyi vastaavasti AB-alueella 5,4 % ja C1-
C2-alueilla 6,3 %. Pohjoisimmilla alueilla kevätviljo-
jen viljelyalat pysyivät ennallaan. Myös perunanvilje-
lyn ala on vähentynyt kaikilla tukialueilla (taulukko 
4.13). Näin ollen enintään 250 kg/ha typpeä käyttävi-
en nurmien mukaan luettuna puutarhakasvit viljelyala 
on vähentynyt muilla alueilla paitsi Pohjois-Suomessa, 
kun taas enintään 170 kg/ha typpeä käyttävien kasvi-
en alat ovat lisääntyneet päätuotantoalueillaan. Syys-
viljojen ja perunan viljelyalojen muutoksilla on vä-
häisempi merkitys lannoitteiden käyttöön. Näin ollen 
pellonkäytön muutokset viittaavat typen käytön vähe-
nemiseen, mikä ilmenee myös lannoitteiden myyntiti-
lastossa (kuvio 4.4).  

Kuvio 4.3. Typen käytön enimmäismääriä vastaavien 
kasviryhmien osuus pellonkäytöstä koko maassa vuo-
sina 1995-2002. (Tike).
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Myös lannoitteiden myyntitilastot (Kemiran tilas-
tot) viittaavat typen käytön vähenemiseen (kuvio 4.4). 
Typpilannoitteiden myynti typpimäärillä mitattuna on 
Suomessa muuttunut siten, että vuosina 1995-1999 
typen myyntimäärä laski noin 20 % hehtaaria kohden 
ja vuosina 2000-2002 edelleen noin 10 %. Typen käy-
tön väheneminen johtuu lannoitetasojen luonnonhait-
takorvausten ja ympäristötukisitoumusten aiheutta-
mista lannoitemäärien alentamisesta sekä edellä kuva-
tuista muutoksista pellonkäytössä.   

Torjunta-aineiden käyttö

Sellaisen peltokasviviljelyyn käytetyn maatalous-
maan osuus, jolla torjunta-aineiden määrä alittaa 
määritetyn kynnyksen (hehtaaria ja %) (V.4.A-1.3.)

Luonnonhaittakorvauksen edellytyksenä olevassa ta-
vanomaisessa hyvässä maatalouskäytännössä (MMM 
2001) edellytetään torjunta-ainelain ja asetuksen sekä 
kasvinsuojelulain noudattamista, ts. tarpeen mukaista 
torjuntaa ja valmistajan käyttöohjeiden noudattamis-
ta. Myös ympäristötukiehdoissa edellytetään tarpeen-
mukaista kasvinsuojelua, keinot vain ovat esimerkiksi 
luonnonmukaisessa tuotannossa erilaiset kuin tavan-
omaisessa tuotannossa. Luonnonhaittakorvauksen 
osalta lähtökohtana on se, että viljelijä pyrkii saa-

maan korjuu- ja markkinakelpoisen sadon, mikä edel-
lyttää myös kasvinsuojelusta huolehtimista. Kasvin-
suojeluaineita ei juurikaan käytetä heinälle ja säilöre-
hu- tai laidunnurmille (vuonna 2002 noin 625 500 ha) 
ja toisaalta niiden käyttöä vähentää myös luonnon-
mukaisen viljelyn alan lisääntyminen (taulukko 4.14). 
Luonnonmukaisen viljelyn tuen ehtona on se, että tor-
junta-aineita ei käytetä, joten luonnonmukaisen tuo-
tannon yleistyminen vaikuttaa selvästi torjunta-ainei-
den käyttöä vähentävästi. Luonnonmukaisessa tuo-
tannossakin kasvinsuojelusta on huolehdittava, mutta 
muilla keinoin kuin synteettisillä torjunta-aineilla.

Yhteensä torjunta-ainevapaan pellon määräksi 
on arvioitu vuonna 2002 yli 157 000 ha eli noin 9 % 
käytössä olevasta maatalousmaasta. Jos heinä- ja nur-
miala otetaan huomioon, torjunta-ainevapaan viljelyn 
ala on enintään 37 %, sillä arvio sisältää luonnon-
mukaisen viljelyn nurmialan osalta päällekkäisyyden. 
Edellisen ohjelmakauden lopulta torjunta-ainevapaan 
pellon ala on lisääntynyt noin 25 %. Sen osuus käy-
tössä olevasta maatalousmaasta on lisääntynyt vastaa-
vasti kahden prosenttiyksikön verran. Torjunta-ainei-
den käyttö on kielletty myös peltojen ulkopuolisilla 
erityistuen kohteilla, joita ovat erityistuen perinnebio-
toopit (vuonna 2002 noin 22 035 ha) sekä luonnon 
monimuotoisuuskohteet (2 224 ha).

Luonnonhaittakorvauksen edellytyksenä olevassa 
tavanomaisessa hyvässä maatalouskäytännössä koros-
tetaan ohjeiden mukaista torjunta-aineiden käyttöä, 

Taulukko  4.13. Typen käytön enimmäismääriä vas-
taavien kasviryhmien osuus (%) pellon käytöstä tuki-
alueittain ja koko maassa vuosina 1995-1999 keski-
määrin ja vuosina 2000-2002. (Tike).

     vv.1995-1999 2000 2001 2002
     keskimäärin
         
Nurmi- ja puutarha-ala %:        
AB-tukialue 15,7 15,7 16,1 14,9
C1- ja C2-tukialue 37,3 33,9 33,7 32,0
C3- ja C4-tukialue 71,7 63,4 67,6 65,7
Koko maa keskimäärin 27,3 26,2 26,5 25,1
Syysvilja-ala %:        
AB-tukialue 3,7 7,1 4,8 4,3
Koko maa keskimäärin 2,1 3,8 2,6 2,4
Kevätviljat, sokerijuur. ym. %        
AB-tukialue 63,9 66,9 69,3 70,4
C1- ja C2-tukialue 43,5 43,3 44,1 45,3
C3- ja C4-tukialue 12,5 12,0 11,6 11,9
Koko maa keskimäärin 53,0 53,5 55,0 56,1
Peruna-ala %        
AB-tukialue 1,1 1,1 1,0 1,0
C-tukialueet 2,0 1,8 1,7 1,7
Koko maa keskimäärin 1,6 1,5 1,4 1,3
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vaikka sinänsä niiden käytölle ei ole rajoituksia tai 
kieltoja. Torjunta-aineiden käytön määrät ovat kasvi-
kohtaisia ja riippuvat useista eri tekijöistä, eikä niistä 
ole peltolohkokohtaisesti koottua tilastoa olemassa, 
vaikka useimmat viljelijät merkitsevät muistiin paitsi 
lannoitteiden käytön myös torjunta-aineiden käytön. 
Karkeita arvioita torjunta-aineiden käytön muutok-
sesta on tehty seuraavassa pellonkäytön muutosten 
perusteella. Kokonaistasolla niistä on tehty päätelmiä 
myös torjunta-aineiden myyntitilastojen pohjalta.

Keskeisimmistä viljelykasveista nurmialalle tarvi-
taan vähiten kasvinsuojeluaineita. Nurmet ovat seu-
raavassa kasvinsuojeluaineiden käyttöryhmä (a). Nor-
maalissa viljelyssä nurmialalle tarvitaan kasvinsuoje-
luaineita lähinnä perustamisvaiheessa, eli noin joka 
neljäs vuosi, juolavehnän torjuntaan. Nurmea (pl. 
laidunnurmet) oli vuonna 2002 maan eteläisimmissä 
osissa 14 % ja pohjoisimmissa osissa 65 % käytössä 
olevasta peltopinta-alasta. Nurmialan osuus viljellystä 
pellosta on vähentynyt edelliseltä ohjelmakaudelta ja 
myös vuosina 2000-2002 (taulukko 4.15). 

Viljoille, öljykasveille ja herneelle (ryhmä b) käyte-
tään kasvinsuojeluaineita vuosittain rikkakasvien tor-
juntaan, tarpeen mukaan kasvitautien ja kirvojen tor-
juntaan sekä tarpeen mukaan juolavehnän ja muiden 
kestorikkakasvien torjuntaan. Viljojen, öljykasvien 
ja herneen viljely on yleisintä AB-tukialueella, missä 
näiden osuus on noin 70 % viljelyksessä olevasta pel-
toalasta. A-C2-alueilla näiden kasvien viljelyala on li-
sääntynyt, mutta pohjoisemmassa hieman vähentynyt 
aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. 

Sokerijuurikkaan, perunan ja puutarhakasvien 
(ryhmä c) viljelyssä tarvitaan hehtaaria kohti eniten 
kasvinsuojeluaineita. Esimerkiksi sokerijuurikkaan 

viljelyssä tarvitaan normaalisti kolme rikkakasvien 
torjuntaruiskutusta sekä tarpeen mukaan myös tuho-
laisten torjuntaa sekä juolavehnän ja muiden kesto-
rikkakasvien torjuntaa. Näillä kasvien osuus viljelyk-
sessä olevasta peltoalasta oli vuonna 2002 AB-alueella 
4,5 % ja muilla alueilla 0,8-2,3 %. Myös näiden kas-
vien viljelyalat ovat vähentyneet viime vuosina. 

Näin ollen muutokset pellon käytössä viittaavat 
kasvinsuojeluaineiden käyttötarpeen vähenemiseen 
ainoastaan niitä vähiten käyttävässä nurmialojen ryh-
mässä (a) ja toisaalta taas eniten käyttävien juurikas-
vien yms. ryhmässä (c), jonka painoarvo käytössä ole-
vasta kokonaispeltoalasta on pieni. Koska ryhmään 
(b) kuuluvien viljojen viljelyala on lisääntymässä, tällä 
voi olla viljojen viljelyssä tyypillisesti käytettyjen kas-
vinsuojeluaineiden kokonaiskäyttömäärää lisäävä vai-
kutus. Kuitenkin, kuten kohdassa 6.1.1.1. on tarkem-
min selvitetty, kasvinsuojeluaineiden käyttömäärät 
ovat kääntyneet edellisen ohjelmakauden lopulta läh-
tien nousuun pääasiassa kevennetyn muokkauksen ja 
suorakylvön yleistymisen myötä, mikä ilmenee myös 
samassa kohdassa esitetystä kuviosta.   

Luonnonhaittakorvauksen vaikutuksia koskevien 
lukukohtaisten indikaattorien yhteydessä V-luvussa 
esitetty kysymys V.4.B.luonnonhaittakorvausjärjestel-
män vaikutuksista ympäristön suojeluun ympäristö-
rajoitteisilla alueilla on jätetty vastaamatta, sillä Suo-
messa ei ole kysymyksessä tarkoitettuja ympäristöra-
joitteisia alueita.

Taulukko 4.14. Peltoala, jolla ei käytetä kasvinsuo-
jeluaineita, (ha) vuosina 1995-1999 keskimäärin ja 
vuosina 2000-2002. (Tike, tukisovellus).

     1999 2002

Luonnonmukaisen viljelyn ja siirtymä-
vaiheen ala, ha 136 665  156 680 
Pientareet, suojakaistat ja -vyöhykkeet 
(vähimmäisarvio), ha  10 430 13 000 
Pohjavesialueet (osittain), ha 634 906 
Luonnon monimuotoisuusalueet pelloilla, ha   580  547 
Maatilan monimuotoisuusalueet (arvio), ha  - 470 
Viljelemätön tai puolittain luonnontilassa 
oleva alue (Transv. 5-2-(c), ha 8 688 24 664
Torjunta-ainevapaat alueet yht, ha 157 000  196 300 
Torjunta-ainevapaat alueet käytössä 
olevasta maatalousmaasta, % 7,1  8,8 

Taulukko 4.15. Kasvinsuojeluaineiden käytön mu-
kaan ryhmiteltyjen kasviryhmien osuus alueen pellon-
käytöstä tukialueittain ja koko maassa vuosina 1995-
1999 keskimäärin ja vuosina 2000-2002. (Tike). 

      vv.1995-1999 2000 2001 2002
     keskimäärin 
     
(a) Nurmiala,%:    
AB-tukialue 14,7 14,9 15,3 14,1
C1- ja C2-tukialue 39,9 36,3 36,1 34,1
C3- ja C4-tukialue 71,4 63,2 67,4 65,4
Koko maa keskimäärin 26,5 25,6 25,9 24,5
(b) Vljat, öljykasvit, herne, %:    
AB-tukialue 62,6 69,2 69,5 70,2
C1- ja C2-tukialue 41,0 41,7 42,4 43,6
C3- ja C4-tukialue 13,7 11,1 10,9 11,2
Koko maa keskimäärin 53,5 54,8 55,4 55,8
(c) Sokerijuurikas ym., %:    
AB-tukialue 5,0 4,8 4,6 4,5
C1- ja C2-tukialue 3,0 2,5 2,4 2,3
C3- ja C4-tukialue 1,3 0,9 0,9 0,8
Koko maa keskimäärin 4,0 3,6 3,0 3,3
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4.2. Luonnonhaittakorvausta koskevat 
ohjelmakohtaiset kysymykset 

4.2.1. Tavanomainen hyvä maatalouskäytäntö

Missä määrin luonnonhaittakorvausjärjestelmä on 
vaikuttanut tavanomaisen hyvän maatalouskäytän-
nön noudattamiseen? Ilmeneekö alueellisia eroja?

4.2.1.1. Tavanomainen hyvä maatalouskäytäntö 
luonnonhaittakorvauksen edellytyksenä

Luonnonhaittakorvauksen saannin edellytyksenä on 
tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön noudatta-
minen. Tämä jo edellyttää melko pitkälle vietyä ym-
päristönsuojelusta huolehtimista. Tavanomaisella hy-
vällä maatalouskäytännöllä tarkoitetaan viljelyä, jota 
vastuuntuntoinen viljelijä harjoittaa paikkakunnan 
olosuhteet huomioon ottaen (Luonnonhaittakorvauk-
sen sitoumusehdot 2003). Pelto on muokattava ja lan-
noitettava tarkoituksenmukaisella tavalla ja kylvö on 
tehtävä niin, että se mahdollistaa tasaisen itämisen. 
Lohkon, jolle tukea haetaan, on oltava kasvukunnol-
taan sellainen, että siltä on mahdollista saada korja-
tuksi markkinakelpoinen sato. Viljelyssä on käytettä-
vä alueelle soveltuvia kasvilajeja ja –lajikkeita sekä 
alueelle soveltuvaa siemenkoon huomioon ottavaa sie-
menmäärää. Lisäksi hukkakaura on torjuttava, viljeli-
jän on huolehdittava kasvinsuojelusta ja pyrittävä 
korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottamiseen. 
Sato on korjattava tai aluetta on laidunnettava asian-
mukaisesti. Tavanomaiseen hyvään maatalouskäytän-
töön kuuluu myös se, että viljelijä noudattaa yleisiä 
ympäristömääräyksiä ja tuotannon eettisyyteen liitty-
viä määräyksiä sekä muita maataloustuotantoon liit-
tyviä lainsäädännön velvoitteita, joista viljelijöille on 
tiedotettu mm. tavanomaista hyvää viljelytapaa ku-
vaavassa julkaisussa (MMM 2001). 

Sadonkorjuuedellytystä ei täytä nurmen maahan 
niitto, vaan sato on korjattava tai aluetta on laidunnet-
tava asianmukaisesti. Nurmen kompostointia ei myös-
kään katsota riittäväksi viljelyksi lukuun ottamatta 
5- ja 10-vuotisten suojavyöhykesopimusten mukaisia 
nurmia. Kirjallisesti viranomaisille ilmoitetun satova-
hingon tai muun vastaavan syyn takia korjaamatta jää-
nyt pelto katsotaan viljellyksi pelloksi. Kesannoinnilta 
edellytetään sitä, että maan tuottokykyä ei heikennetä 
ja se toteutetaan tarkoituksenmukaisella tavalla. 

4.2.1.2. Viljelijöiden ja asiantuntijoiden näkemykset 
tavanomaisesta hyvästä maatalouskäytännöstä

Luonnonhaittakorvauksen edellytyksenä olevasta ta-
vanomaisesta hyvästä maatalouskäytännöstä ja sen 
merkityksestä oli kysymyksiä arvioinnin yhteydessä 
tehdyssä viljelijäkyselyssä sekä myös viranomaiskyse-
lyssä. Seuraavassa tarkasteltavat viljelijäkyselyn tulok-
set on painotettu vastaamaan Manner-Suomen alueen 
kaikkien tilojen tuloksia. Kyselyssä oli mukana myös 
tiloja, jotka eivät kuuluneet luonnonhaittakorvauksen 
piiriin. Kyselyn ajankohtana vuoden 2002 loppupuo-
lella kyselyyn vastanneista tiloista lähes kaikki saivat 
luonnonhaittakorvausta; 0,4 % oli saanut luonnon-
haittakorvausta, mutta ei enää kyselyn ajankohtana, ja 
0,8 % oli sellaisia tiloja, jotka eivät olleet missään vai-
heessa saaneet luonnonhaittakorvausta. 

Useimmat luonnonhaittakorvaukseen liittyvät 
kysymykset olivat 5-portaisia ’täysin samaa mieltä’ 
–’täysin eri mieltä’ siten, että tulosta kuvataan vas-
taajien prosenttijakaumalla ja toisaalta vastausten 
painottumista 5-portaisessa skaalassa keskiarvona. 
Tärkeänä tukiehtona tavanomaista hyvää maatalo-
uskäytäntöä piti yli 80 % viljelijöistä, 4 % ei pitänyt 
sitä kovin tärkeänä ja vain 1 % ei pitänyt lainkaan 
tärkeänä. 14 % viljelijöistä ei ottanut kantaa tuen tär-
keyteen. Myös vastausten keskiarvo 1,8 viittaa ’täysin 
samaa mieltä’ ja ’samaa mieltä’ vastausten suhteelli-
seen enemmyyteen. Vastauksessa ei ollut merkittäviä 
eroja eri tukialueiden tai tuotantosuuntien kesken. Vi-
ranomaisista peräti 91 % oli sitä mieltä, että peltoja 
on viljeltävä tavanomaista hyvää maatalouskäytäntöä 
noudattamalla. Eräät viranomaiset kaipasivat sel-
keämpiä määrityksiä hyvistä maatalouskäytännöistä 
ja eräät näkivät ongelmia yksittäisten toimenpiteiden 
käytäntöön soveltamisessa ja valvonnassa.    

Viljelijöistä 71 % vakuutti tietävänsä erittäin hy-
vin ja 25 % hyvin, mitä tavanomaisella hyvällä maa-
talouskäytännöllä tarkoitetaan (vastausten keskiarvo 
1,4). Luonnonhaittakorvauksen ehdot viljelijöistä il-
moitti tietävänsä erittäin hyvin 24 % ja hyvin 48 % eli 
yhteensä 72 % (vastausten keskiarvo 2,1). Ainoastaan 
6 % ilmoitti tietävänsä ne heikosti. Kun viljelijöiltä 
kysyttiin hukkakauran torjuntaan ja lannanlevitys-
ajankohtiin liittyen tarkennuksia tavanomaisen hyvän 
maatalouskäytännön edellyttämistä toimenpiteistä, 
87 % tiesi lannanlevitykseen liittyvät asiat (keskiarvo 
1,6) ja 96 % hukkakauran torjuntaan liittyvät asiat 
(keskiarvo 1,2). Tavanomaisen hyvän viljelykäytän-
nön tuntemus ei eronnut alueittain eikä merkittävästi 
tuotantosuunnittainkaan. Parasta viljelymenetelmien 
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tuntemusta osoittivat kuitenkin sikatilat, joilla lan-
nanlevitykseen liittyvässä kysymyksessä vastauskeski-
arvo oli 1,3 ja hukkakauran torjuntaa koskevassa ky-
symyksessä 1,1. 

Viljelijöiltä kysyttiin myös, takaako tavanomainen 
hyvä maatalouskäytäntö tasapuoliset tuensaannin eh-
dot kaikille viljelijöille. Viljelijöistä 70 % piti hyvää 
maatalouskäytäntöä kaikille tasapuolisena vaatimuk-
sena, 20 %:lla viljelijöistä ei ollut puoltavaa eikä kiel-
tävää mielipidettä, 10  % viljelijöistä oli jossain mää-
rin eri mieltä hyvän maatalouskäytännön tasapuoli-
suudesta (vastausten keskiarvo 2,1). 

4.2.1.3. Tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön 
noudattaminen 

Luonnonhaittakorvauksen tavoitteena on edesauttaa 
hyvää viljelykäytäntöä noudattavan maataloustuotan-
non jatkumista. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1257/1999 tavanomaisella hyvällä maatalouskäytän-
nöllä tarkoitetaan viljelyä, jota vastuuntuntoinen vilje-
lijä harjoittaa paikkakunnan olosuhteet huomioon ot-
taen. Lisäksi viljelijän edellytetään noudattavan yleis-
ten ympäristömääräysten sekä lainsäädännön asetta-
mia velvoitteita. Taulukossa 4.16 on tarkasteltu tavan-
omaisen hyvän maatalouskäytännön ja tukiehtojen 
noudattamista tilatarkastusten tuloksiin perustuen. 
Huomautukseen tai tuen alentamiseen johtaneita rik-
komuksia on ollut satelliittitarkastetuista aloista 0,2 % 

ja tilakäynneistä vuonna 2000 3-4 % ja vuonna 2002 
5-6 %. Suhteessa luonnonhaittakorvaustilojen luku-
määrään huomautettavaa on ollut 0,6 %:lla tiloista. 

Luonnonhaittakorvaukseen liittyen viranomaisten 
huomautukset ovat koskeneet enimmäkseen seuraavia 
asioita (Tike): 
-  todettu kasvi ei kuulu ilmoitettuun kasvilajiryh-

mään,
-  todettu kasvi ei ole kelvollinen kasvilajiryhmään,
-  kasvulohkon vähimmäisvaatimuskoko ei täyty. 

Tuen takaisinperimisiin johtaneita rikkeitä on havait-
tu ainoastaan muutamia. Tarkastustoimen laajuuden 
ja sen tuloksena ilmennyt rikkomusten vähäinen mää-
rä osittaa sen, että suomalaisessa maataloudessa ta-
vanomaisen hyvän maatalouskäytännön edellyttämät 
toimenpiteet on omaksuttu varsin kattavasti tiloilla ja 
niiden mukainen normisto ohjaa koko maataloustuo-
tantoa ympäristönsuojelun ja tuotannon eettisyyden 
näkökulmasta.    

4.2.1.4. Hukkakaura-ala

Hukkakauran torjuntatilanne kuvaa osaltaan tavan-
omaisen viljelykäytännön noudattamista, sillä hukka-
kauran torjunta on yksi siihen kuuluva luonnonhait-
takorvauksen edellytys. Hukkakauran saastuttama 
ala oli vuonna 1997 noin 0,1 % ja vuonna 2002 1,7 
% koko vilja-alasta. Edellisellä ohjelmakaudella huk-

Taulukko 4.16. Luonnonhaittakorvaukseen liittyvän tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön satelliittival-
vonnat (ha ja % luonnonhaittakorvausalasta) tukialueittain Manner-Suomessa vuosina 2000-2002. 
(Tike, tukisovellus).

     2000 2001 2002 2000 2001 2002

Tarkastukset:  Satelliittitarkastettu ala, ha  Luonnonhaittakorvausalasta, %
AB-tukialueet 226 986 177 971 188 787 22,6 17,7 18,6
C-tukialue 294 132 234 426 246 214 28,1 22,0 22,9
Manner-Suomi yht. 521 118 412 397 435 001 25,4 19,9 20,8
Rikkomukset: Satelliittitarkastettu ala, ha   Satelliittitarkastetusta alasta, % 
AB-tukialueet 387 222 241 0,2 0,1 0,1
C-tukialue 926 623 608 0,3 0,3 0,2
Manner-Suomi yht. 1314 845 849 0,3 0,2 0,2
Tarkastukset: Tilakäynnit, kpl   Tilakäynnit LFA-korvaustiloista, % 
AB-tukialueet 4 022 3 512 3 203 13,0 11,6 10,8
C-tukialue 6 059 5 124  4 675 14,1 12,2 11,3
Manner-Suomi yht. 10 081 8 636 7 878 13,7 12,0 11,1
Rikkomukset: Tilakäynneistä, %  Luonnonhaittakorvausalasta, % 
AB-tukialueet 3,8 4,3 5,3 0,5 0,5 0,6
C-tukialue 4,3 5,9 5,7 0,6 0,7 0,6
Manner-Suomi yht. 4,1 5,3 5,5 0,6 0,6 0,6
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kakaura pääsi lisääntymään erityisesti vuonna 1999, 
joka oli liiallisen kuivuuden takia katovuosi viljan 
tuotannossa. Vähäisiksi luokiteltujen saastuntojen 
määrät ovat vähentyneet vuosina 2000-2002 runsaal-
la kolmanneksella tarkastetusta alasta. Voimakas 
saastunta on hieman lisääntynyt Etelä-Suomessa, mut-
ta C-tukialueilla myös voimakas saastunta on vähen-
tynyt neljänneksellä tarkastetusta alasta. Hukkakau-
ran vähäisen ja voimakkaan saastunnan pinta-ala on 
vähentynyt nykyisellä ohjelmakaudella koko maassa 
32 %. Maatalousviranomaisten ilmoittamat hukka-
kauratiedot on esitetty taulukossa 4.17. 

Viljelijöille suunnatun kyselyn tulosten mukaan 
hukkakauran torjunta tiedettiin varsin hyvin tavan-
omaiseen hyvään maatalouskäytäntöön kuuluvana 
toimenpiteenä (viisiportaisessa asteikossa vastauskes-
kiarvo 1,2). Maatalousviranomaisten ilmoittamien 
hukkakauratietojen pohjalta tilanne on oleellisesti pa-
rantunut ongelmallisesta vuodesta 1999 lähtien, mut-
ta edelleen tarvetta sen torjumiseen on maan eri osis-
sa. Näin ollen hukkakauran torjuntavelvoite on erit-
täin perusteltu toimenpide luonnonhaittakorvauksen 
edellytyksenä myös jatkossa.

4.2.1.5. Satotasojen muutos

Luonnonhaittakorvauksen myötä viljelyssä oleva lä-
hes koko peltoala kuuluu tavanomaisen hyvän viljelyn 
piiriin. Vaikka satotasoihin vaikuttavat Suomessa eri-
tyisen paljon luonnonolosuhteet, keskeisempien vilje-
lykasvien keskisatojen kehitys kuvaa pitkällä ajanjak-
solla myös viljelyn tehostumista. Keskimääräinen sa-
tokehitys vuositasoitettuna on ollut nouseva edellisen 
ja voimassa olevan ohjelmakauden ajan. Keskimääräi-
nen satotaso riippuu osin myös eri kasvien viljelymää-
rien muutoksista. Satotason keskimääräinen kehitys 
on esitetty kuviossa 4.5a ja tärkeimpien kasvien heh-
taarisadot kuviossa 4.5b-4.5c.

Kuvio 4.5a. Kokonaissato (ry/ha) ilman olkia koko 
maassa vuosina 1982-2002. (Suomen maatalous 
2003, Tike).

Vaikka kokonaissadon kehitys on ollut hehtaa-
ria kohti saatuina rehuyksikköinä mitattuna pitkällä 
ajan jaksolla nouseva, kasvilajeittain satotasojen ke-
hitys voi olla erilaista. Viljoilla satotasokehitys vuosi-
na 1998-2002 on ollut ainoastaan lievästi satotason 
nousuun viittaava (kuvio 4.5b). Nurmirehujen sato-
tasoja on tarkasteltu lyhyemmällä ajanjaksolla niiden 
ruokintavaikutusta naudoilla kuvaavina rehuyksik-
köinä (kuvio 4.5c). Kuivaheinäsadot eivät juurikaan 
ole lisääntyneet, mutta säilörehusadot ovat vähäises-
sä määrin kasvaneet kymmenen vuoden aikana (Pro 
Agria, Hila-laskelmat 2003). Kuivaheinää tehdään 
nykyisin vähemmän ja nuoremmasta kasvustosta 
kuin aikaisemmin. Säilörehun teossa esikuivatun säi-
lörehun tekomenetelmä on yleistymässä, jolloin pu-
ristenesteiden määrä varastointipaikalla minimoituu. 
Vuonna 2002 FADN-kirjanpitoon kuuluvista nauta-
karjatiloista 65 % teki säilörehun esikuivattuna. 
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Taulukko 4.17. Maatalousviranomaisten ilmoittamat hukkakauratiedot Manner-Suomessa vuosina 1997-2002. 
(Tike, tukisovellus).

Tukialue Saastunta 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Muutos 
            2000-2002, %

AB-alue vähäinen 669 3 729 44 906 23 721 16 755 13 601 -43 
     voimakas 61 40 5 294 1 781 1 367 1 927 8 
C-alueet vähäinen 496 1 353 6 960 3 481 2 810 4 174 20 
     voimakas 29 76 654 421 349 311 -26 
Koko maa vähäinen 1 165 5 082 51 866 27 202 19 565 17 775 -35 
     voimakas 89 115 5 948 2 203 1 716 2 238 2 
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Suomen maataloudelle on tyypillistä yksi tai kaksi 
kasvituotannon katovuotta vuosikymmenessä, mutta 
katovuosien välillä satotasojen kehityksen tulisi olla 
tehostuneista viljely- ja kasvinjalostustoimenpiteis-
tä johtuen nouseva. Kotieläinpuolella tuotostasoa on 
pystytty nostamaan jalostuksen ja sitä vastaavan ruo-
kinnan kautta, mutta kasvituotannossa satotasojen 
kasvu on ollut 1990-luvun loppupuolella ja 2000-lu-
vun alkuvuosina erittäin vähäistä, vaikka lähes kaikis-
ta viljelykasveista on jalostettu satoisampia ja parem-
pilaatuisia lajikkeita ja otettu niitä yleisesti käyttöön. 
Heikko satotasokehitys johtuu muuttuneista viljely-
menetelmistä. Kasvituotannossa on lähinnä kustan-
nussyistä otettu käyttöön laajaperäisempiä tuotanto-
menetelmiä aiemmin harjoitetun intensiviivisemmän 

kasvintuotannon sijaan (Kurppa & Jalli 2003). Typ-
pilannoitteiden käyttö aleni vuosina 1995-1999 vii-
denneksen ja vuosina 2000-2002 edelleen noin 10 %. 
Myös fosforin käyttö on puoliintunut kyseisinä ajan-
jaksoina (vrt. kohta 4.1.4.2.). Osin tämä johtuu luon-
nonmukaisen viljelyn lisääntymisestä ja edellä kuva-
tusta laajaperäisemmän tuotannon viljelymenetelmien 
soveltamisesta kasvituotannossa.

 Luonnonhaittakorvauksen tai ympäristötuen 
mukaiset lannoitteiden käytön rajoitukset eivät si-
nänsä rajoita esim. viljalla satotasojen kehittämistä, 
vaan markkinoilta saatava viljanhinta on liian alhai-
nen kannustamaan viljelijöitä käyttämään enemmän 
tuotantopanoksia ja pyrkimään korkeampiin sato-
tasoihin. Rikkakasvien lisääntyminen, viljelijöiden 
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Kuvio 4.5b. Viljojen hehtaarisatojen kehitys (kg/ha) Suomessa vuosina 1982-2002. (Suomen maatalous 200; Tike).
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itse tuottaman siemenen käyttö ja kasvivuorottelun 
puuttuessa maan rakenteen heikkeneminen varsinkin 
maan lounaisosissa vaikuttavat satotasoja alentavasti 
(Kurppa & Jalli 2003). Kasvivuorottelun vähenemi-
nen johtuu osin nautakarjatalouden suhteellisen hei-
kosta kannattavuudesta ja tilojen luopumisesta siitä 
maan eteläosissa.

 Erityisesti vuokrapeltojen kasvukunnosta huoleh-
timiseen ei löydy riittävästi taloudellisia perusteita.  
Myyrän mukaan (2003) näitä oletuksia tukee mm. 
maanparannuskalkin ja lannoitteiden käytön vähen-
tyminen viime vuosina. Pellon vuokraus on lisäänty-
nyt; kun vuonna 1995 tilojen viljellystä pellosta kes-
kimäärin 19 % oli muualta vuokrattua vuonna 2002 
vuokrapellon osuus oli jo 40 % (Tike). Peltojen hyvä 
perusparannustila ja hyvän sadon mahdollistava kas-
vukunto edellyttävät pitkäjänteistä työtä. Maatalous-
politiikan muutoksista ja vaikeasta ennustettavuudes-
ta johtuen vuokrasopimukset ovat yleensä lyhyitä. Ly-
hyt suunnittelujänne ja tuotannon epävarmuus eivät 
kannusta tuotannon tehostamiseen. Tutkimuksessaan 
omistetun ja vuokratun pellon fosforilannoituksen ja 
kalkituksen eroista Myyrä toteaa, että esimerkiksi jos 
maan P-luku on viljavuustutkimuksen mukaan vält-
tävä eikä vuokrasopimus ole viittä vuotta pitempi, ei 
fosforilannoitteita kannata käyttää pientä starttilan-
noitusta enempää. Peltojen kalkitus ohrantuotannos-
sa on kannattavaa vasta, kun pH on huononlainen tai 
huono. Tutkimuksen mukaan vuokraviljelmän pelto-
jen viljavuus oli helppoliukoisen fosforin osalta kol-
masosan ja pH:n osalta puoli viljavuusluokkaa hei-
kompi kuin viljelijöiden omien peltojen viljavuus.

4.2.2. Viljelijöiden ja viranomaisten näkemykset 
luonnonhaittakorvausjärjestelmästä ja sen 
kehittämisestä

4.2.2.1. Viljelijöiden näkemykset luonnonhaittakor-
vauksen vaikutuksista maataloustuotantoon

Viljelijäkyselyllä haettiin viljelijöiden mielipiteitä 
luonnonhaittakorvauksesta paitsi oman tilan näkö-
kulmasta myös kunnan tai laajemman alueen näkö-
kulmasta. Viljelijäkyselyyn vastanneista 60 % oli sitä 
mieltä, että luonnonhaittakorvaus muodostaa perus-
tan alueen maataloustuotannolle, 20 % vastanneista 
ei ottanut tässä kantaa puolesta eikä vastaan (vastaus-
ten keskiarvo 2,1). Väittämään luonnonhaittakorva-
uksen vaikutuksesta alueen maataloustuotantoa va-
kauttavasti 69 % viljelijöistä vastasi myöntävästi ja 
6 % epäilevästi (keskiarvo 2,2). Peräti 91 % vastan-
neista katsoi, että luonnonhaittakorvauksella on suuri 
merkitys maatalouden kannattavuuteen alueella (kes-
kiarvo 1,5, siipikarjatiloilla 1,0) (liite 3).  

Luonnonhaittakorvauksen porrastuksen tukialueit-
tain näki 55 % vastanneista perusteltuna, mutta 22 %
vastanneista oli eri mieltä (keskiarvo 2,5). Maan keski- 
ja pohjoisosissa oltiin hieman useammin tukiporrastuk-
sen kannalla (vastausten keskiarvo 2,2) kuin AB-tuki-
alueella (keskiarvo 2,8). Tuotantosuunnittain vastaus-
ten keskiarvot vaihtelivat nautakarjatilojen 2,1:sta 
sikatilojen 3,0:aan, eli sikatiloilla oltiin tukiporrastuk-
sen osalta puolesta ja vastaan yhtä voimakkaasti. 

Kysymykseen siitä, kohteleeko luonnonhaittakor-
vaus eri tuotantosuuntia eri tavoin, noin 30 % vastan-
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Kuvio 4.5c. Heinän ja säilörehun hehtaarisatojen kehitys (ry/ha) Suomessa vuosina 1992-2002. (Pro Agria Maa-
seutukeskusten liitto, Hila-laskelmat).
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neista yhtyi väittämään, mutta 20 % vastanneista ei 
nähnyt tuotantosuuntien välillä eriarvoisuutta. Peräti 
50 % vastanneista ei ollut väittämästä samaa eikä eri 
mieltä (vastausten keskiarvo 2,9). Tuotantosuunnit-
tain tarkasteltuna siipikarjatilat olivat hieman muita 
useammin sitä mieltä, että luonnonhaittakorvaus ei 
kohtele eri tuotantosuuntia tasapuolisesti (keskiarvo 
2,4), kun taas sikatiloilla korvausta pidettiin tasapuo-
lisempana (keskiarvo 3,1). 

Luonnonhaittakorvauksen merkitystä maatalo-
ustuotannon jatkuvuudelle alueella korosti 81 % 
vastanneista, ainoastaan 5 % ei nähnyt korvauksel-
la kovin suurta merkitystä jatkuvuuden kannalta. 
Oman tilan osalta tuotannon jatkuvuudelle luonnon-
haittakorvauksen näki tärkeänä peräti 90 % vastan-
neista. Siipikarjatiloilla korostui vielä hieman muita 
useammin korvauksen merkitys tuotannon jatkuvuu-
den kannalta (vastausten keskiarvo sekä alueella että 
omalla tilalla 1,1).

Vastaajista 65 % yhtyi väittämään, että luonnon-
haittakorvauksella on maaseudun autioitumista hi-
dastava vaikutus, mutta 17 % vastanneista oli eri 
mieltä (vastausten keskiarvo 2,3). Maan keski- ja 
pohjoisosissa korvauksella nähtiin maaseudun autioi-
tumista hidastava vaikutus hieman muita useammin 
(keskiarvo C-tukialue 2,1 ja AB-alue 2, 2). 

Väittämän ’nykyisenä tukimuotona luonnonhait-
takorvaus on viljelyä passivoivaa ja niin sanottua nä-
ennäisviljelyä lisäävää’ osalta 29 % vastaajista oli jos-
sain määrin tätä mieltä, mutta 40 % vastaajista oli eri 
mieltä. Lähes kolmannes viljelijöistä ei nähnyt luon-
nonhaittakorvauksella vaikutusta tässä puoleen eikä 
toiseen (vastausten keskiarvo 3,1; AB-tukialueella 3,0 
ja C-alueella 3,2). Siipikarjatiloilla näennäisviljelyn 
mahdollisuus nähtiin hieman useammin (2,7) kuin 
nautakarjatiloilla (3,4). 

Maatalouden tuista nykyistä suuremman osan ha-
lusi 46 % vastanneista olevan luonnonhaittakorva-
uksen tyyppistä hehtaarikohtaista tukea, mutta 21 % 
vastanneista oli tässä eri mieltä (vastausten keskiarvo 
2,6). Siipikarjatiloilla oltiin muita useammin luonnon-
haittakorvauksen tyyppisten tukien kannalla (keski-
arvo 2,2), kun taas maito- ja sikatiloilla oltiin hieman 
useammin nykyisten tukijärjestelmien kannalla (keski-
arvo 2,7). 

Luonnonhaittakorvauksen ehdot tuottivat vaike-
uksia ainoastaan 13 %:lla tiloista, 57 % vastanneista 
ilmoitti, että korvausehdot eivät tuottaneet vaikeuksia 
(vastausten keskiarvo 3,7). Yleisimmin vaikeuksina 
ilmoitettiin niin kutsuttujen paperitöiden lisääntymi-
nen, seuraavaksi yleisimpiä vaikeuksia olivat lanta-

laan tai lannan levitykseen sekä pientareisiin liittyvät 
määräykset. Myös sääntöjen runsaus ja tukiehtojen 
sitoutumisajanjakson pituus nähtiin joillakin tiloilla 
ongelmallisina. 

Viljelijät saattoivat ilmoittaa myös näkemyksiään 
luonnonhaittakorvauksen muuttamisesta tai kehittä-
misestä. Noin 10 % vastanneista käytti tätä mahdolli-
suutta hyväkseen. Luonnonhaittakorvauksen tasoa ei 
kaikkialla pidetty riittävänä, vaan sen toivottiin enem-
män ottavan huomioon erilaisia luonnosta johtuvia 
tuotannon rajoitteita. Myös korvauksen piiriin pääsyä 
tulisi helpottaa ilmeisesti uusien lohkojen osalta. Ky-
selyyn liittyen viljelijät kokivat vaikeaksi erottaa luon-
nonhaittakorvauksen vaikutuksia muiden peltoala-
kohtaisten tukien vaikutuksista. 

4.2.2.2. Viljelijöiden näkemykset luonnonhaittakor-
vauksen vaikutuksista lisämaan saatavuuteen

Lisäpellon hintakehitys ja tarjonta  

Luonnonhaittakorvauksen tavoitteena on peltopinta-
alan kautta korvata tiloille niitä kustannuksia, jotka 
aiheutuvat maan pohjoisesta sijainnista. Koska keski-
määrin maatalouden tuet ovat suuremmat kuin maata-
loustulo (Suomen maatalous 2003), ilman tukia ja kor-
vauksia varsinkin maan pohjoisimmilla alueilla pelto-
maalla ei syrjäisimmillä alueilla olisi lainkaan arvoa tai 
se olisi niin alhainen, että peltomaa jäisi heitteille tai 
poistuisi maatalouskäytöstä metsätalouden hyödyn-
nettäväksi, avonainen kulttuurimaisema sulkeutuisi li-
säten osaltaan maaseudun autioitumiskehitystä. Pelto-
maan arvo on osa maatilan vakuusarvoa, mikä puoles-
taan vaikuttaa viljelijän lainansaantimahdollisuuksiin. 
Tuotannon kannattavuusedellytykset pääomittuvat 
yleensä aina jossain määrin maan hintoihin sekä myös 
muiden kiinteiden tuotantovälineiden (rakennukset 
yms.) hintoihin. Tukien pääomittuminen pellon hin-
taan sopivassa määrin on sidoksissa tuotannon kan-
nattavuuteen ja edellytys sille, että maataloutta ylipää-
tään voidaan harjoittaa alueella ilman, että maatalous-
maa joutuu heitteille tai muuhun kannattavampaan 
käyttöön. Näin ollen tukien vaikutusta pellon hinta- ja 
vuokrakehitykseen tulee tarkastella siitä näkökulmas-
ta, aiheutuuko maatalouden tuista maatalouden ra-
kennekehityksen kannalta haitallisen suurta pellonhin-
nan tai lisäpellon vuokran nousua.   

Koska yksittäisen tuen vaikutuksen arvioiminen 
pellon hinnan kehitykseen on erittäin ongelmallista 
erottaa muiden hehtaarikohtaisten tukien vaikutuk-
sesta, viljelijäkyselyssä tiedusteltiin mielipiteitä luon-
nonhaittakorvauksen ja muiden hehtaarikohtaisten 
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tukien pellon vuokra- ja ostohintaa nostavasta vai-
kutuksesta. Tällöin tulee ottaa huomioon kysymyk-
sen vaikeus myös viljelijöiden vastauksia tulkittaessa. 
Näin ollen viljelijöiden arviot pellon hinnan nousun 
syistä ja tukien vaikutuksesta siihen ovat mielipiteitä, 
jotka tosin sellaisenaan heijastavat lisäpellon hankin-
taan ja hintatason muutoksiin liittyviä ongelmia alu-
eella. Viljelijöistä noin 60 % katsoi, että tuet ja kor-
vaukset ovat nostaneet pellon hinta- ja vuokratasoa 
alueella, ja 55 % vastanneista katsoi, että myös oman 
tilan näkökulmasta pellon hinta- ja vuokrataso on 
noussut. AB-tukialueella oltiin hieman muita useam-
min tukien pellon hintaa nostavalla kannalla (keski-
arvo AB-alueella 2,2 ja C-alueella 2,4). Samalla 13-16 
% vastanneista oli sitä mieltä, että tuet ja korvaukset 
eivät ole nostaneet pellon hinta- ja vuokratasoa. Lähes 
kolmannes vastaajista ei katsonut tuilla olevan hintoja 
nostavaa eikä laskevaa vaikutusta. Molemmissa kysy-
myksissä vastausten keskiarvo oli 2,4. 

Tukien ja korvausten vaikutuksesta lisäpellon tar-
jontaan oman tilan näkökulmasta 36 % vastaajista 
katsoi, että ne ovat vähentäneet tarjontaa, mutta 20 
% vastaajista oli eri mieltä. Tässä peräti 43 % vas-
taajien mielipiteistä oli neutraaleja, eli tuilla ei heidän 
mielestä ollut lisäävää eikä vähentävää vaikutusta pel-
lon tarjontaan (vastausten keskiarvo 2,4). Luonnon-
haittakorvaus oli kuitenkin nopeuttanut tilan kasvua 
keskimäärin yli 30 %:lla vastaajista (keskiarvo 3,0) ja 
hieman useammin C-alueen kotieläintiloilla (keskiar-
vo 2,8) kuin AB-alueella (3,0) ja kasvinviljelytiloilla. 

Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen vai-
kutuksia pellon hintaan tai vuokratasoon ei voida 
suoranaisesti todentaa. Pellon hintaan vaikuttavat 
monet muut tekijät luonnonhaittakorvauksen ja ym-
päristötuen ohella. Näitä tekijöitä ovat mm. tilojen 
laajentaminen (pellon kasvanut kysyntä), viljelykasvi-
en markkinatilanne, vaihtoehtoisten pääomakohtei-
den tuottonäkymät ja yleinen taloudellinen ilmapiiri.

Lisäpellon kysyntää kuvaa mm. se, että vuosina 
1995-2002 AB-tukialueilla tilakoko kasvoi keskimää-
rin noin 7,6 ha (31 %), C1-C2p-alueilla noin 7 ha (35 
%) ja C3-C4-alueilla noin 6,9 ha (35 %). Omistajaa 
(ei sisällä sukupolvenvaihdoksia) tai pellon vuokraa-
jaa vaihtoi kyseisenä aikana AB-alueella vähintään 
199 000 ha (18 % alueen peltoalasta), C1-C2p-alu-
eella 193 000 ha (23 % alueen peltoalasta), alueella 
C3-C4 55 000 ha (20 % alueen peltoalasta) ja koko 
maassa 447 000 ha (20 % peltoalasta). Luvut ovat 
vähimmäismääriä. Omistajan vaihdos on laskettu 
Maanmittauslaitoksen tilastoimien yli 2 ha puhtaiden 
viljelymaa kauppatilastojen perusteella (Kiinteistöjen 

kauppahintatilasto 2002-1995). Vuokrapelto on las-
kettu 2002-1995 vuokrapellon erotuksena (Tike).

Lisäpellon keskimääräinen hinta laski 1990-luvun 
alkupuolella yli 4 500 euron keskimääräisestä hehtaa-
rihinnasta alle 3 000 euron tasolle osin maataloudes-
sa vallinneen epävarmuuden takia, mistä se on 1990-
luvun loppuvuosina maatalouden tukijärjestelmien 
vakiinnuttua ja kannattavuusodotusten vahvistuttua 
noussut lähelle 1990 luvun alun tasoa (Maanmittaus-
laitoksen tilastot). Pellon keskimääräisten vuokrahin-
tojen kehitys on ollut huomattavasti myyntihintojen 
kehitystä vakaampaa. Pellon vuokrataso kuten myös 
pellon hintataso on korkein maan eteläisimmissä osis-
sa ja alin pohjoisosissa (Pyykkönen 2003, maatilatalo-
uden yritys- ja tulotilasto). 

Lisäpellon raivaaminen

Luonnonhaittakorvauksen on katsonut lisäävän uu-
den pellon raivaamista alueellaan 43 % tiloista, mutta 
25 % on ollut sitä mieltä, että korvaus ei ole lisännyt 
pellon raivaamista alueella (keskiarvo 2,8). Oman ti-
lan näkökulmasta 3 % vastanneista ilmoitti raivan-
neensa lisäpeltoa hehtaarikohtaisten tukien ja korva-
usten takia, mutta 15 % viljelijöistä ilmoitti raivan-
neensa peltoa tuki- ja korvauspäätöksistä riippumat-
ta. Suurin osa vastanneista ei ollut raivannut lisäpel-
toa eikä nämä kysymykset heidän kohdaltaan olleet 
ajankohtaisia (keskiarvo 4,0-4,6). 

Uuden pellon raivausalat vuosina 2000-2002 on 
esitetty taulukossa 4.18. Vuosittain raivatun pellon 
ala käytössä olevasta maatalousmaasta on ollut puo-
len prosentin verran. Vuosina 2000-2002 raivattu ala 
yhteensä merkitsee noin 1,5 %:n kasvua vuonna 2000 
käytössä olleesta maatalousmaan määrässä. Samalla 
käytössä olevasta maatalousmaasta osa on metsitetty 
tai siirtynyt muuhun käyttöön, joten käytössä olevan 
maatalousmaan määrä on lisääntynyt kyseisen jakson 
aikana 0,65 %. Vuonna 2002 käytössä olevan maata-
lousmaan määrä oli 2,226 milj. hehtaaria. 

Suomessa luonnon olosuhteista johtuen peltojen 
lohkokoko on pieni (keskimäärin 2,34 ha); vuonna 
2001 keskikoko oli maan eteläosissa yli 3 hehtaaria ja 
pohjoisosissa 1,7 ha. Raivaustoiminnan seurauksena 
syntyneet peltolohkot eivät poikkea kovin merkittä-
västi peltolohkojen keskikoosta, joten raivaustoimin-
nalla ei näyttäisi olevan juurikaan vaikutusta tilusra-
kenteeseen.

Viljelijät tekevät tilakoon laajentamispäätöksensä 
pitempiaikaisten kannattavuusodotustensa valossa, 
joiden taustalla on koko tukijärjestelmän tasapainoi-
nen kehitys. Luonnonhaittakorvaus on erittäin mer-
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kittävä tekijä tilojen tulo- ja kannattavuusodotuksis-
sa. Luonnonhaittakorvauksen osuus suhteellisen pää-
toimisten FADN-kirjanpitotilojen kokonaistuotossa 
oli vuosina 2000-2001 maataloustulosta 35 % ja il-
man luonnonhaittakorvausta maatalouden kannatta-
vuus putoaisi alle puoleen saavutetusta. Ilman luon-
nonhaittakorvausta maatalouden kannattavuus ja sii-
hen liittyvät viljelijöiden odotukset eivät olisi mahdol-
listaneet EU-jäsenyyden aikana toteutunutta aktiivista 
rakennekehitystä, jossa tilat laajensivat tuotantoaan. 
Heikko kannattavuus lisää passiivista rakennekehitys-
tä, jolloin pienimpiä tiloja jää enemmän pois, mutta 
suuremmat eivät laajenna vastaavassa määrin tuotan-
toaan, ja osa maatalousmaasta jää käyttöä vaille tai 
metsitetään. Nyt Suomessa on ollut suhteellisen hyvä 
kehitys tältä osin, tuotantomäärät eivät ole alentu-
neet (Suomen maatalous 2003) ja, kuten edellä koh-
dassa 4.1.2. on käynyt ilmi, käytössä olevan maata-
lousmaan määrä ei ole vähentynyt lukuun ottamatta 
pohjoisimpien alueiden suhteellisen vähäistä peltoalan 
pienenemistä.

4.2.2.3. Viranomaisten näkemykset luonnonhaitta-
korvauksen ehdoista ja kehittämistarpeista

Luonnonhaittakorvauksen edellyttämästä viiden vuo-
den sitoutumisesta esitettiin viranomaisten arvioissa 
vastakkaisia mielipiteitä; 50 % oli sitä mieltä, että si-
toutumisehto on tarpeellinen, mutta 35 % ei pitänyt 
sitä perusteltuna (viisiportaisessa skaalassa vastauksi-
en keskiarvo 2,9). Joidenkin asiantuntijoiden mielestä 
sitoumusaika vaikeutti sukupolvenvaihdostilanteita ja 
peltoalan lisäyksiä tiloilla. Toisaalta lohkokohtainen 
sitoutuminen nähtiin ongelmallisena hallinnoida ja 
eräissä vastauksissa esitettiinkin tilakohtaista tukea. 
Kolmen hehtaarin vähimmäispeltoalan tarpeellisuu-
desta sitä vastoin oltiin suhteellisen yksimielisiä, 81 % 
vastanneista piti ehtoa hyvänä (keskiarvo 2,0). Osa 
vastanneista olisi kuitenkin pienentänyt peltoalavaati-

musta erikoiskasvien osalta ja esitti ympäristötuen vä-
himmäisalojen soveltamista myös luonnonhaittakor-
vauksen ehtoina. 

Viljelijöiden alin ikäraja 18 vuotta nähtiin perus-
teltuna (71 %, vastausten keskiarvo 2,0). Myös ylim-
män ikärajan näki 63 % vastanneista perusteltuna, 
mutta 22 % vastanneista oli eri mieltä yläikärajasta 
(keskiarvo 2,4). Eräiden asiantuntijoiden mielestä juu-
ri viljelijän yläikäraja rajasi tiloja pois luonnonhaitta-
korvauksen piiristä, mutta toiset taas korostivat sen 
sukupolvenvaihdoksia vauhdittavia vaikutuksia. Toi-
saalta vuonna 2002 tehty muutos, jossa uudet sopi-
mukset eivät enää raukea viljelijän täyttäessä 65 vuot-
ta nähtiin hyvänä.   

Asumisetäisyyteen liittyvän vaatimuksen 81 % 
vastanneista näki tarpeellisena (keskiarvo 1,9). Var-
sinkin kotieläintiloilla asumisvaatimus nähtiin asian-
mukaisena, mutta kasvinviljelytiloilla sitä ei pidet-
ty tarpeellisena. Osa vastanneista olisi maaseudun 
asuttuna pitämisen näkökulmasta jopa tiukentanut 
asumisvelvoitetta. Pinta-alan muutosmahdollisuuk-
siin liittyvät korvausehdot näki tarpeellisina vain 12 
% vastanneista, 21 % piti niitä tarpeettomina ja 54 
% erittäin tarpeettomina (keskiarvo 4,1). Pinta-alan 
muutosmahdollisuuksiin liittyvä rajoite nähtiin seu-
rantaa vaikeuttavana ja tilojen rakennekehitystä hait-
taavana rajoitteena. Mikäli rahoituksesta on niuk-
kuutta, uudisraivaajille esitettiin erillisiä ehtoja, mutta 
muille laajentajille vapaata peltoalan lisäystä korva-
usjärjestelmään. Tähän on voinut vaikuttaa myös se, 
että Suomessa lähes koko peltoala kuuluu jo luonnon-
haittakorvausjärjestelmän piiriin.

Tavanomainen hyvä viljelykäytäntö nähtiin erit-
täin tarpeellisena tukiehtona (keskiarvo 1,3) kuten 
edellä kohdassa 4.2.1. on todettu. Siihen liittyvä vii-
meinen mahdollinen kylvöajankohdan 30.6. näki pe-
rusteltuna 62 % vastanneista, mutta 20 % näki sen 
tarpeettomana (keskiarvo 2,3). Viimeinen kylvöaika 
nähtiin liian aikaisena pohjoisimpien alueiden kannal-
ta ja joitakin esityksiä tuli kylvöajan porrastamisesta 
tukialuejaotuksen mukaisesti. Myös joidenkin puutar-
hakasvien osalta kylvöajankohta nähtiin liian aikai-
sena. Tukihakemuslomakkeen viimeinen jättöpäivä, 
toukokuun viimeinen arkipäivä, oli joka kolmannen 
vastaajan mielestä hyvä. Kuitenkin kaksi kolmannesta 
vastaajista aikaistaisi jättöpäivää vähintään kuukau-
della, mitä perusteltiin lähinnä valvonnan ja maksa-
tusten kannalta. Viljelijöiden kannalta nykyinen jättö-
ajankohta nähtiin hyvänä.

Luonnonhaittakorvauksen maksamisesta kerran 
vuodessa viranomaisten mielipiteet jakautuvat lähes 

Taulukko 4.18. Raivatun uuden pellon määrä (ha), 
osuus käytössä olevasta maatalousmaasta (%) ja syn-
tyneiden peltolohkojen keskikoko (ha/lohko) Manner-
Suomessa vuosina 2001-2003. (Tike, tukisovellus).

Vuosi Lohkot Pinta-ala Uusi pelto Uuden pellon
     kpl ha KMM:sta  lohkokoko
        % ha/lohko
       
2000 4 626 10 088 0,45 2,18
2001 5 778 12 802 0,58 2,22
2002 4 100 10 335 0,46 2,52
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tasan kahtia. Useammassa erässä maksamista kannat-
tavat perustelivat esitystään viljelijöiden maksuval-
miuden kannalta erityisesti viljatiloilla. Tukimaksun 
ajoittumista loppuvuoteen ei pidetty hyvänä, elokuu 
nähtiin parempana. Toisaalta esitettiin useampia eri-
laisia osittain ennakkomaksuihin perustuvia maksu-
järjestelmiä. Kysymykseen pitäisikö luonnonhaitta-
korvaukselle asettaa muita ehtoja kaikki vastasivat 
kieltävästi.       

Viranomaisilta tiedusteltiin myös syitä siihen, mik-
si osa viljelijöistä oli jättäytynyt luonnonhaittakor-
vauksen ulkopuolelle. Enemmistö vastauksista liittyi 
luonnonhaittakorvauksen edellyttämään sitoutumi-
seen; viljelijät eivät halua sitoutua epäselvien tulevai-
suuden suunnitelmien takia tai lyhytaikaisten vuokra-
peltojen osuus on suuri. Myös viljelijän korkeasta iäs-

tä johtui osa korvauksen ulkopuolelle jättäytymisistä. 
Kysymykseen luonnonhaittakorvauksen mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista vastaajat olivat varsin yksi-
mielisiä siitä, ettei kielteisiä vaikutuksia juurikaan ole. 
Ainoastaan muutama mielipide sitoumusajan pituu-
desta, tuen pääomittumisesta ja näennäisviljelyn vaa-
roista tuli esille.

Viranomaisilta kysyttiin tiedonkulun onnistumista 
tukiehtojen tai -toimenpiteiden muuttuessa. Kysymyk-
sen vastaus oli neliportainen (erittäin hyvin, hyvin, 
melko huonosti, huonosti). Vastanneista 72 % katsoi 
tiedonkulun viranomaisten ja viljelijöiden välillä on-
nistuneen erittäin hyvin tai hyvin (keskiarvo 2,3). Vas-
tauksissa tuli esille mm. se, että hakuoppaan ja tukieh-
tojen tulisi pysyä samoina koko sitoumuskauden ajan, 
sillä muutokset voivat aiheuttaa tulkintaongelmia.
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5.1. Lukukohtaiset kysymykset

5.1.1. Maaperään liittyvien sopimusten kattama 
viljelysmaa (VI.1.A-1.)

Maaperän hävikin estämiseen/vähentämiseen 
tähtäävien sopimusten kattama viljelysmaa (VI.1.A-1)

 
Suomen maatalouden ympäristötukijärjestelmässä 
eroosion torjuntaan tarkoitetut toimenpiteet kohdis-
tuvat vesieroosion estämiseen. Kansainvälisesti yleisin 
keino torjua pintavalunnan aiheuttamaa eroosiota on 
jättää maan pintaan riittävä kasvipeite, joka estää 
maahiukkasten irtoamista ja liikkeellelähtöä (Pitkä-
nen 2000).  Kasvipeite suojaa maata sadepisaroiden 
suorilta iskuilta, jotka ovat yksi eroosioprosessin al-
kuun panevista voimista (Hudson 1971). Nurmi ku-
ten muukin tiheä kasvillisuus voi myös hidastaa maan 
pinnalla virtaavan veden nopeutta ja samalla vähentää 
sen kykyä kuljettaa (Linsley ym. 1949) ja myös irrot-
taa maahiukkasia. Kun eroosio vähenee, vähenee 
myös maahiukkasiin sitoutuneen ns. partikkelifosfo-
rin kulkeutuminen vesistöihin.

Ulkomaisten tutkimustulosten mukaan 20-30 %:n 
kasvipeite on vähentänyt kiintoaineksen kulkeutumista 
yli 50 % (Johnson 1988; Blough ym. 1990). Norjalai-
sissa tutkimuksissa nurmi vähensi eroosiota jopa yli 90 
% kevätviljojen viljelyyn verrattuna (Lundekvam 1998; 
Skoien 1988). Ulkomaiset tutkimustulokset eivät kui-
tenkaan aina ole suoraan käyttökelpoisia Suomen oloi-
hin, koska sadeolot, maalajit ja viljelymenetelmä voivat 
aiheuttaa eroja eroosioprosessiin (Pitkänen 2000). 

Pohjoismaisten tutkimustulosten pohjalta laadit-
tiin arvio eri kasvipeitteisyyden toteuttamistapojen 
vaikutuksista eroosioon Suomessa (Lemola & Turtola 
1998). Tehokkaimmiksi eroosion vähentäjiksi todet-
tiin monivuotinen nurmi ja viherkesanto, joiden arvi-
oitiin vähentävän eroosiota 40 %. Sängen arvioitiin 
vähentävän eroosiota 20 % ja syyssänkimuokkauk-
sen 10 %. Syysviljan osalta ei arviota tehty, koska sen 
vaikutus eroosioon riippuu hyvin paljon kasvuston 
perustamisen onnistumisesta. Syysviljakasvusto voi 
jäädä hyvinkin heikoksi ennen syyssateiden alkamista, 
jolloin se ei pysty suojaamaan maata eroosiolta. Ai-
kaisemmin kylvettävä ruis todennäköisesti vähentää 
eroosiota syysvehnää tehokkaammin (Lemola & Tur-

tola 1998). Aurajoen kentällä tehdyssä tutkimuksessa 
syysvehnä vähensi pintavalunnassa tapahtuvaa eroo-
siota 42 % (Turtola & Puustinen 1998). Kyseisessä 
tutkimuksessa ei mitattu eroosiota salaojavalunnassa, 
joka voi muodostaa valtaosan savimaiden eroosiosta 
(Turtola & Paajanen 1995; Øygarden ym. 1997).

Pintavalunnan määrä vaikuttaa keskeisesti eroosi-
oon. Mitä suurempi määrä valunnasta tulee pintava-
luntana sitä suurempi on eroosioriski. Pintavaluntaan 
vaikuttaa keskeisesti maan pinnan epätasaisuus (pai-
nannevarasto), joka voi varastoida vettä hetkellisesti, 
mikä edistää veden imeytymistä maahan (Zobeck & 
Onstad 1987). Tutkimusten mukaan kasvipeitteisillä 
alueilla (nurmi, kevennetty muokkaus) pintavalun-
nan osuus valunnasta on lisääntynyt. Ei kuitenkaan 
tiedetä vaikuttaako kasvipeitteisyys yksin pintavalun-
nan määrään vai onko kysymyksessä kasvipeitteen ja 
muokkauksen (painannevarasto) yhdysvaikutus (Pit-
känen 2000). Myös maan rakenne ja ojituksen toimi-
vuus vaikuttavat keskeisesti pintavalunnan määrään.

Maatalouden ympäristötukijärjestelmän ensisijai-
sesti eroosiota vähentämään tähtääviä toimenpiteitä 
ovat pientareiden, suojakaistojen ja -vyöhykkeiden 
perustaminen sekä maan pitäminen kasvipeitteisenä 
tai kevennetysti muokattuna kasvukauden ulkopuo-
lella. Lisäksi säätösalaojitus, kuivatusvesien kierrä-
tys ja säätökastelu voivat vähentää eroosiota, koska 
pellolta valunutta vettä ja eroosioainesta kierrätetään 
takaisin pellolle. Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden 
avulla vähennetään ojien ja pienvesien uomaeroosio-
ta sekä laskeutetaan ja poistetaan veden kuljettamia 
maa-aineksia ja ravinteita. Tuotantoeläinten hyvin-
voinnin edistäminen -lisätoimenpide rajoittaa eläinti-
heyttä laitumilla ja siten eläinten aiheuttamaa pellon 
tallautumista ja kasvipeitteen tuhoutumista, mikä 
saattaa vähentää laidunalueilta tapahtuvaa eroosiota. 
Viljeltäviä kasveja rajoittavia toimenpiteitä ei ympä-
ristötukijärjestelmässä ole. 

5.1.1.1. Maankäyttö

Maatalouden ympäristötuen toimenpiteet eivät rajoita 
viljeltäviä kasvilajeja, eivätkä siten suoraan vaikuta 
monivuotisten kasvien viljelypinta-alaan. Ympäristö-
tuen mahdollisten välillisten vaikutusten selvittämi-
seksi laskettiin kuitenkin monivuotisten kasvien vilje-

5. Maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin 
liittyvät ympäristötuen vaikutukset
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lypinta-alat vuosittain koko Manner-Suomessa, tuki-
alueittain ja TE-keskuksittain 1995-2002. Monivuo-
tisten viljelykasvien viljelypinta-alaa verrattiin kyseis-
ten alueiden kokonaisviljelyalaan. Laskelmat tehtiin 
ympäristötukeen sitoutuneille ja sitoutumattomille ti-
loille erikseen. Monivuotisiin kasveihin mukaan luet-
tiin seuraavat kasvit:

Kasvikoodi       Kasvi

4800                  Siemenmausteet ja lääkekasvit
5200                  Hedelmäkasvit
5300                  Marjakasvit
5400                  Koristekasvit
5500                  Taimitarhaviljely
6120                  Monivuotiset rehunurmet
6200                  Pysyvä viljelty laidun

Näistä pinta-alaltaan merkittävimmät kasvit olivat eri-
laiset rehunurmet ja laitumet. Kokonaispinta-alaan lu-
ettiin mukaan kaikki peltopinta-ala, myös kesantoala.

Monivuotisten kasvien osuus maatalouden ympäris-
tötukeen sitoutuneesta peltopinta-alasta on vähentynyt 
jatkuvasti vuodesta 1995 lähtien, jolloin se oli 34,4 %. 
Vuonna 2002 monivuotisia kasveja viljeltiin enää 27,8 
% viljelyalasta (kuvio 5.1). Kehitys on ollut samansuun-
tainen myös ympäristötukeen sitoutumattomalla vilje-
lyalalla (kuvio 5.2). Kun ympäristötukeen sitoutumaton 
pinta-ala on vähentynyt vuodesta 1995 vuoteen 2002 
noin neljänneksen, monivuotisten kasvien osuus ym-
päristötukeen sitoutuneesta viljelyalasta on vähentynyt 
36,5 %:sta 30,2 %:iin. Monivuotisten kasvien osuus on 
hieman suurempi ympäristötukeen sitoutumattomilla 
kuin tukeen sitoutuneilla. Tämä saattaa selittyä tukeen 
sitoutuneiden ja sitoutumattomien erilaisilla tuotanto-
suunnilla. Tukeen sitoutumattomien joukossa on suu-
rempi osuus nurmea viljeleviä kotieläintiloja.

Monivuotisten kasvien pinta-alat ja osuudet vilje-
lyalasta laskettiin myös TE-keskuksittain (taulukko 
5.1) ja tukialueittain (taulukko 5.2). 

Monivuotinen viherkesanto on tärkeä elävän kas-
vipeitteen muodostaja. Sen pinta-alat ja osuudet vil-
jelyalasta laskettiin myös TE-keskuksittain (taulukko 
5.3) ja tukialueittain (taulukko 5.4).

Laskelmien mukaan ympäristötuella ei ole välil-
listä, lisäävää vaikutusta monivuotisten kasvien vilje-
lyalaan. Vaikka monivuotisten kasvien viljely onkin 
yleisempää ympäristötukeen sitoutumattomilla tiloil-
la, ei ympäristötuella voida katsoa olevan negatiivis-
takaan vaikutusta monivuotisten kasvien viljelyyn. 
Alueellisesti tarkasteltuna monivuotisten kasvien vil-
jely on selvästi yleisempää Pohjois-Suomessa ja vähäi-
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Kuvio 5.1. Monivuotisten kasvien viljelypinta-ala Man-
ner-Suomessa sekä monivuotisten kasvien viljelypinta-
alan osuus ympäristötukeen sitoutuneesta pinta-alasta.

Kuvio 5.2. Monivuotisten kasvien viljelypinta-ala 
Manner-Suomessa sekä monivuotisten kasvien viljely-
pinta-alan osuus ympäristötukeen sitoutumattomasta 
pinta-alasta.

sintä Etelä-Suomessa. Nurmen viljelyn vähentyminen 
johtuu karjatalouden vähentymisestä Etelä-Suomessa. 
Karjatalous on myös muuttunut intensiivisemmäksi 
ja ruokinta väkirehuvaltaisemmaksi, jolloin nurmen 
osuus ruokinnassa on vähentynyt.

Monivuotisen viherkesannon pinta-ala on laske-
nut vuoteen 1995 verrattuna, mutta hieman kohonnut 
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Taulukko 5.1. Monivuotisten kasvien viljelypinta-ala ja osuus kokonaispeltoalasta TE-keskuksittain, ympäristö-
tukeen sitoutuneet tilat.

TE-keskus 1995 1999 2002
     Ha % Ha % Ha %

Uudenmaan 26 729 15,7 24 839 14,1 22 062 12,3
Varsinais-Suomen 26 850 10,3 24 421 8,8 24 050 8,5
Satakunnan 20 211 16,4 19 827 14,0 19 724 13,3
Hämeen 36 712 22,4 32 399 18,4 31 383 17,4
Pirkanmaan 41 781 33,2 37 747 27,3 35 954 25,0
Kaakkois-Suomen 35 531 30,7 34 486 26,9 30 833 22,9
Etelä-Savon 32 924 52,9 32 169 48,0 31 244 44,8
Pohjois-Savon 74 690 62,9 77 078 58,1 74 550 53,4
Pohjois-Karjalan 42 814 61,2 42 047 54,5 38 488 47,4
Keski-Suomen 42 177 52,9 39 628 46,2 38 301 42,5
Etelä-Pohjanmaan 69 986 34,3 58 537 26,5 56 679 24,5
Pohjanmaan 58 153 36,4 56 640 32,2 56 472 30,6
Pohjois-Pohjanmaan 89 355 54,4 84 480 45,2 81 095 40,4
Kainuun 20 169 76,1 19 370 68,9 19 255 65,8
Lapin 27 405 87,9 31 848 84,0 34 612 82,7
Koko maassa 645 486 34,4 615 517 30,0 594 701 27,8

Taulukko 5.2. Monivuotisten kasvien viljelypinta-ala ja osuus kokonaispeltoalasta tukialueittain, ympäristötu-
keen sitoutuneet tilat.  

Tukialue 1995 1999 2002
     Ha % Ha % Ha %

A   45 747 13,0 42 301 11,7 38 687 10,5
B   122 837 21,8 112 457 18,0 107 324 16,6
C1  134 352 34,1 124 460 29,0 118 091 26,6
C2-C4 342 550 60,4 336 298 52,9 330 600 48,6
Koko maassa 645 486 34,4 615 517 30,0 594 701 27,8

Taulukko 5.3. Monivuotisen viherkesannon viljelypinta-ala ja osuus kokonaispeltoalasta TE-keskuksittain, ym-
päristötukeen sitoutuneet tilat.

TE-keskus 1995 1999 2002
     Ha % Ha % Ha %

Uudenmaan 17 929 10,5 14 515 8,2 14 416 8,0
Varsinais-Suomen 22 984 8,8 16 781 6,0 16 791 5,9
Satakunnan 10 539 8,6 9 148 6,5 8 001 5,4
Hämeen 13 800 8,4 13 373 7,6 12 068 6,7
Pirkanmaan 13 197 10,5 12 441 9,0 11 486 8,0
Kaakkois-Suomen 9 445 8,2 10 397 8,1 10 975 8,2
Etelä-Savon 2 727 4,4 2 062 3,1 2 976 4,3
Pohjois-Savon 4 718 4,0 3 630 2,7 6 074 4,4
Pohjois-Karjalan 2 489 3,6 2 532 3,3 4 453 5,5
Keski-Suomen 4 644 5,8 3 867 4,5 5 513 6,1
Etelä-Pohjanmaan 16 196 7,9 11 694 5,3 12 246 5,3
Pohjanmaan 7 876 4,9 5 300 3,0 6 940 3,8
Pohjois-Pohjanmaan 6 652 4,0 5 189 2,8 7 856 3,9
Kainuun 681 2,6 595 2,1 1 226 4,2
Lapin 194 0,6 152 0,4 509 1,2
Koko maassa 134 071 7,1 111 676 5,4 121 530 5,7
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vuoteen 1999 verrattuna. Etelä-Suomen alueella kui-
tenkin viherkesannon määrä on vähentynyt selvästi 
myös verrattuna edellisen ohjelmakauden loppuun, 
jolloin se oli 7,6 % viljelyalasta. Sitä vastoin Itä- ja 
Pohjois-Suomessa viherkesannon määrä on lisäänty-
nyt ympäristötukeen sitoutuneeseen pinta-alaan ver-
rattuna. Aidon kasvipeitteen määrä on vähentynyt, ja 
erityisesti se on vähentynyt Etelä-Suomessa, jossa se 
on ollut maan keskiarvoa selvästi pienempi koko ajan.

5.1.1.2. Esteet ja rajoitteet

Edellisen ohjelmakauden aikana perustettiin valtaojien 
varsille metrin levyisiä pientareita ja vesistöjen varsille 
kolmen metrin levyisiä suojakaistoja. Todennäköisesti 
suojakaistojen ja piennarten peittämät alueet suhteessa 
niitä vaativien paikkojen määrään ovat pysyneet liki-
main saman suuruisina edellisen ohjelmakauden lo-
pusta lähtien. Mahdollista kasvua on saattanut tapah-
tua ympäristötukeen liittyneen pinta-alan lisääntymi-
sen vuoksi. Toisaalta salaojitus ja peltolohkojen yhdis-
täminen ovat saattaneet vähentää niitä paikkoja, joissa 
pientareita ja suojakaistoja vaaditaan. Koko piennara-
la ei ole yksinomaan seurausta ympäristötuesta, vaan 
myös esim. EU-eläinpalkkioiden ja peltokasvien tuen 
ympäristöehdot vaativat 60 cm:n levyisten pientarei-
den perustamista valtaojien ja vesistöjen varsille.

Tiedot piennarten ja suojakaistojen määristä ovat 
hajanaisia. Luotettavin tieto on todennäköisesti vuo-
den 2002 maataloustukihaun yhteydessä tehty viljeli-
jäkysely, jonka mukaan suojakaistoja oli 13 816 kilo-
metriä. Suojakaistat sijoittuivat TE-keskuksittain tau-
lukon 5.5 ja tukialueittain taulukon 5.6 mukaisesti. 
Pinta-alaltaan suojakaistat peittävät noin 4 150 heh-
taaria viljelysmaata   (0,19 % sitoumusalasta), kun 
oletetaan suojakaistan leveydeksi 3 metriä. 

Muiden tukien vaatima 60 cm:n suojakaista peit-
täisi noin 830 hehtaaria peltopinta-alasta ja silloin yk-
sinomaan ympäristötuen vuoksi suojakaistoja olisi pe-
rustettu 3 320 hehtaarille, mikä on 0,15 % viljelykses-

sä olevasta pinta-alasta. Yksistään ympäristötuen vai-
kutus pientareiden perustamiseen on vähäisempi kuin 
suojakaistojen perustamiseen. Vaativathan muut tuet 
60 cm pientareen valtaojien varsille, jolloin ympäris-
tötuki lisää pientareen leveyttä vain 40 cm:llä. Tällöin 
yksinomaan ympäristötuen vaikutusta Suomen koko 
piennaralasta on 40 %. 

Taulukko 5.4. Monivuotisen viherkesannon viljelypinta-ala ja osuus kokonaispeltoalasta tukialueittain, ympä-
ristötukeen sitoutuneet tilat.

Tukialue 1995 1999 2002
     Ha % Ha % Ha %

A   32 522 9,2 24 659 6,8 24 981 6,8
B   51 619 9,2 49 978 8,0 45 371 7,0
C1  26 836 6,8 19 139 4,5 23 452 5,3
C2-C4 23 096 4,1 17 902 2,8 27 724 4,1
Koko maassa 134 073 7,1 111 678 5,4 121 528 5,7

Taulukko 5.6. Suojakaistat tukialueittain. 

Tukialue Suojakaista, Sitoumusala, Suojakaista
     m ha sitoumusalasta
       %

A   2 130 428 374 884 0,17
B   4 189 028 661 288 0,19
C1  2 086 762 456 660 0,14
C2-C4 5 407 565 695 864 0,23
Koko maassa 13 813 783 2 188 696 0,19

Taulukko 5.5. Suojakaistat 2002 TE-keskuksittain. 
Suojakaistan leveys oletettu 3 metriksi.

TE-keskus Suojakaista, Sitoumusala,  Suojakaista
     m ha  sitoumus-
       alasta, %

Uudenmaan 1 441 398 184 765 0,23
Varsinais-Suomen 1 266 227 289 279 0,13
Satakunnan 987 364 151 391 0,20
Hämeen 1 073 702 184 961 0,17
Pirkanmaan 962 952 146 883 0,20
Kaakkois-Suomen 858 688 135 876 0,19
Etelä-Savon 192 398 74 158 0,08
Pohjois-Savon 1 158 709 143 793 0,24
Pohjois-Karjalan 574 337 83 902 0,21
Keski-Suomen 820 128 92 455 0,27
Etelä-Pohjanmaan 1 349 390 235 540 0,17
Pohjanmaan 1 185 595 187 508 0,19
Pohjois-Pohjanmaan 1 616 298 205 085 0,24
Kainuun 80 331 29 896 0,08
Lapin 246 266 43 204 0,17
Koko maassa 13 813 783 2 188 696 0,19
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MYTVAS-haastettelualueiden suojakaista- ja pien-
naralat esitetään taulukoissa 5.7 ja 5.8. Haastattelu-
alueilla suojakaistojen pinta-alat suhteessa viljeltyyn 
pinta-alaan vaihtelivat 20-43 m2/ha, kun piennarten 
pinta-alat vaihtelivat 20-36 m2/ha välillä. Suomen vil-
jelyalaan suhteutettuna suojakaistoja on 4 400-9 500 
hehtaaria ja pientareita 4 400-8 000 hehtaaria. Suoja-
kaistojen osalta luvut ovat hiukan suuremmat kuin tu-
kihaun yhteydessä tehdyn kyselyn mukaan.  

Ympäristötukiohjelman taustalaskelmien mukaan 
suojakaistat ja pientareet peittäisivät 0,81% viljely-
pinta-alasta. MYTVAS-haastattelualueiden tulosten 
mukaan odotetut pinta-alat ovat hieman suurempia 
kuin toteutuneet, koska haastattelualueilla pientarei-
den ja suojakaistojen yhteenlaskettu pinta-ala suurim-
millaan peittäisi 0,69 % peltopinta-alasta.

Erityisympäristötuen piiriin kuuluvia suojakaisto-
ja leveämpiä suojavyöhykkeitä on perustettu edellisen 
ohjelmakauden aikana 2 154 hehtaarille, joista lähes 
kaikki olivat voimassa vuonna 2002. Tällä ohjelma-
kaudella sopimuksia on tehty 2 563 hehtaarille. Yh-
teensä suojavyöhykesopimuksia oli voimassa 4 721 

hehtaarilla ja 2 080 tilalla, 0,21 % ympäristötukeen 
sitoutuneesta pinta-alasta ja 3,0 % tiloista. Suojavyö-
hykesopimusten TE-keskuksittainen jakautuminen 
esitetään taulukossa 5.9 ja jakautuminen tukialueit-
tain taulukossa 5.10.

Suojavyöhykkeet ovat lähes yksinomaan ympä-
ristötuen vaikutusta, sillä ilman suojavyöhykesopi-
musta suojavyöhykkeen paikalla olisi vain 60 cm:n 
piennar. Suojavyöhykepinta-alan tavoite vuoden 2000 
loppuun oli 3 878 ha ja vuoden 2003 loppuun 7 202 
hehtaaria. Vuonna 2002 suojavyöhykepinta-alojen 
tavoite vuodeksi 2000 on ylitetty selvästi, sitävastoin 
vuoden 2003 tavoitteeseen ei todennäköisesti päästä, 
koska vuoden 2002 lopussa suojavyöhykesopimusten 
ja -hakemusten kattama pinta-ala oli 5 408 hehtaaria 
(MMM 2003).    

Taulukko 5.7. Suojakaistat MYTVAS-haastattelualu-
eilla. Luonnollisella suojakaistalla tarkoitetaan pellon 
ulkopuolista aluetta pellon ja vesistön välissä.

Lepsämänjoki (-00) 13,64 0,43 0,34
Lestijoki (-99) 6,87 0,28 0,73
Yläneenjoki (-02) 8,61 0,26 0,11
Taipale (-00) 1,48 0,20 0,08

Suojakaistan 
pinta-ala 
valuma-alueella, 

ha  

Suojakaistan 
pinta-ala suh-
teessa valuma-
alueen viljely-
pinta-alaan, 
%    

Luonnollisen 
suojakaistan pin-
ta-ala suhteessa 
valuma-alueen 
viljelypinta-alaan, 
%

Valuma-alue

Taulukko 5.8. Pientareet MYTVAS-haastattelualueilla.

Lepsämänjoki (-00) 5 598 3 140 8,13 0,26
Lestijoki (-99) 2 439 2 439 4,84 0,20
Yläneenjoki (-02) 4 362 3 297 11,92 0,36
Taipale (-00) 1 302 753 2,20 0,29
Löytäneenoja 1 092 315 0,86 0,27

Kokonais-
pinta-ala, 

ha  

Valuma-
alueella,
 

ha  

Pientareiden 
pinta-ala 
valuma-
alueella, 
%           

Pientareen 
pinta-ala 
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viljelypinta-
alaan, %

Valuma-alue

Taulukko 5.9. Suojavyöhykesopimusten pinta-alat ja 
tilojen lukumäärät, joilla on suojavyöhykesopimus 
TE-keskuksittain.

TE-keskus Voimassa olevat sopimukset 2002
     Ha Lkm

Uudenmaan 230,19 111
Varsinais-Suomen 912,03 370
Satakunnan 505,89 225
Hämeen 258,18 103
Pirkanmaan 46,41 36
Kaakkois-Suomen 197,89 97
Etelä-Savon 42,18 39
Pohjois-Savon 197,12 150
Pohjois-Karjalan 140,19 40
Keski-Suomen 147,54 83
Etelä-Pohjanmaan 852,60 367
Pohjanmaan 298,34 129
Pohjois-Pohjanmaan 873,32 328
Kainuun 20,97 6
Lapin 1,48 3
Koko maassa 4 724,33 2 087

Taulukko 5.10. Suojavyöhykesopimusten pinta-alat 
ja tilojen lukumäärät, joilla on suojavyöhykesopimus 
tukialueittain.

Tukialue Voimassa olevat sopimukset 2002

     Ha Lkm
A   1 014,25 406
B   1 083,45 499
C1  635,90 317
C2-C4 1 990,73 865
Koko maassa 4 724,33 2 087
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Suojavyöhykkeiden yleissuunnittelua on tehty alu-

eellisissa ympäristökeskuksissa. Suojavyöhykkeiden 
tarvetta on arvioitu maastossa maalajin eroosiherk-
kyyden ja pellon kaltevuuden perusteella. Lounais-
Suomen ympäristökeskuksesta saatujen tietojen mu-
kaan Aurajoen, Paimionjoen, Halikonjoen, Purilan-
joen ja Uskilanjoen valuma-alueilla olisi noin 1 800 
hehtaarin suojavyöhyketarve. Tarve sisältää myös 
vettymishaitoista kärsiviä peltoja ja varsinaisia tulva-
alueita, joiden osuus suojavyöhyketarpeesta on noin 
5-10 %. Tarvetta laskettaessa suojavyöhykkeen kes-
kimääräisenä leveytenä on pidetty 25 metriä. Näillä 
valuma-alueilla suojavyöhyke on toteutettu 26 %:lla 
todetusta tarpeesta syksyn 2002 tietojen perusteella 
(A. Karhunen, suullinen tieto). Vaikka tarkastelussa oli 
mukana vain muutaman joen valuma-alueita, osoittaa 
tulos, että tarvetta uusien suojavyöhykesopimusten te-
kemiseen on vielä runsaasti. Toisaalta yleissuunnitte-
lun avulla suojavyöhykkeet ohjautuvat niille alueille, 
joilla niiden tarve on suurin ja ympäristöhyödyt mer-
kittävimmät. Yleissuunnittelun on havaittu vaikutta-
neen positiivisesti suojavyöhykesopimusten hakemi-
seen mm. tiedon lisääntymisen vuoksi viljelijöiden kes-
kuudessa (MMM 2003).

Nykyisen ohjelmakauden aikana on tallennettu 
tietokantoihin tietoja suojavyöhykesopimusten sijain-
nista, hoidosta ja pituudesta. Suurin osa suojavyö-
hykkeistä sijaitsee vesistöjen varsilla  (taulukko 5.11). 
Suojavyöhykesopimusten sijainti tukialueittain ja TE-
keskuksittain esitetään liitteessä 4, taulukoissa 1 ja 2.

Pientareet, suojakaistat ja -vyöhykkeet peittävät al-
leen noin 13 000 hehtaaria viljelysmaata. Kasvaessaan 
pitkäaikaista nurmea ne ovat tehokkaita eroosion vä-
hentäjiä omalta alueeltaan ja pysäyttävät myös jon-
kin verran niiden yläpuoliselta viljelysmaalta tulevaa 
eroosioainesta (Uusi-Kämppä & Kilpinen 2000; Uusi-
Kämppä ym. 2000), suojavyöhykkeet luonnollisesti 
enemmän suuremman leveytensä vuoksi. Suojakaistan 
tehokkuuteen vaikuttaa myös sen leveyden suhde ylä-
puolisen peltolohkon pituuteen. Mitä leveämpi suoja-
kaista tai -vyöhyke on sen yläpuolella olevaan pelto-

lohkoon verrattuna, sitä suuremman osan eroosioai-
neksesta se voi pidättää itseensä. Raskaampien hieta- 
ja hiesuhiukkasten sekä maamurujen laskeutuminen 
suojakaistalle on todennäköisempää kuin pienten ja 
keveiden saveshiukkasten laskeutuminen (Brown ym. 
1981).

5.1.1.3. Maanviljelyskäytännöt

Kasvipeitteisyys

Lisätoimenpiteen on valinnut 38 000 tilaa (56 % ym-
päristötukeen sitoutuneista tiloista), joilla on viljelyk-
sessä 1 080 297 ha maata (49,4 % ympäristötukeen 
sitoutuneesta pinta-alasta). Kun lasketaan, että tästä 
pinta-alasta vähintään 30 % on kasvipeitteistä tai ke-
vennetysti muokattua, toimenpidettä toteutetaan vä-
hintään 324 089 ha:n alalla (14,8 % ympäristötukeen 
sitoutuneesta pinta-alasta).

Toimenpiteen toteuttamistavalla on ratkaiseva mer-
kitys sen vaikutukseen eroosion torjunnassa. Toteutta-
mistapaa selvitettiin usealla eri kyselyllä. MTT talous-
tutkimuksen suorittamassa kirjanpitotilojen kyselyssä 
kysyttiin kasvipeitteisyyden toteuttamistapaa vuosilta 
2000 ja 2001. MYTVAS-seurantatutkimuksessa myös 
selvitettiin toimenpiteen toteuttamistapaa ja kasvipeit-
teiseksi alaksi hyväksytyn alan osuutta viljelyssä ole-
vasta alasta. Lisäksi kasvipeitteisyyden toteuttamista-
paa kysyttiin viljelijöille tehdyssä kyselyssä.

Alueellisesti tarkasteltuna peltojen talviaikainen 
kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus -lisätoimen-
piteen ovat valinneet pääasiassa Etelä-Suomessa si-
jaitsevat maatilat, jotka jo edellisellä ohjelmakaudella 
toteuttivat vaatimusta pakollisena toimenpiteenä. Toi-
menpiteen valinneiden tilojen lukumäärät ja pinta-alat 
TE-keskuksittain esitetään taulukossa 5.12 ja tukialu-
eittain taulukossa 5.13. Lisäksi pinta-alat on suhteu-
tettu kyseisen alueen sitoumusalaan.

Lisätoimenpiteen valinneista tiloista 56 % ja sitou-
tuneesta pinta-alasta 61 % oli viljatiloilla. Lisäksi 9 
% tiloista ja 13 % pinta-alasta oli suuntautunut eri-
koiskasvintuotantoon, joka sisältää myös mallasoh-
ran viljelyn. Kolmanneksi eniten kasvipeitteisyys –lisä-
toimenpiteen valinneista tiloista (11 %) ja pinta-alasta 
(5 %) oli pääsuunnaltaan muita kasvinviljelytiloja, 
jotka ovat erikoistuneet esim. heinän ja viherheinän 
viljelyyn. Lisätoimenpidettä toteuttavista tiloista 
(6 %) ja pinta-alasta (10 %) oli erilaisia sikatiloja. 
MYTVAS-seurantatutkimuksen mukaan kasvipeittei-
syyttä on toteutettu eri haastattelualueilla seuraavasti 
(taulukko 5.14).

Taulukko 5.11. Suojavyöhykesopimusten sijainti.

Sijainti Pinta-ala (ha) Pituus (m)

Pohjavesialue   535,2     3 625
Tulva-alue   339,9   21 455
Valtaojan varsi   186,1   19 535
Vesistön varsi 1 502,0 172 365
Ei tietoa 2 161 
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Taulukko 5.12. Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus -lisätoimenpiteen valinneiden ti-
lojen lukumäärä ja peltopinta-ala TE-keskuksittain suhteutettuna alueen sitoumusalaan.

TE-keskus Lisätoimenpiteen valinneet Sitoumus-ala Valinneiden osuus  Toteutumisalan
       sitoumusalasta osuus sitoumusalasta  
        (minimi)
     Ha Lkm Ha % %

Uudenmaan 142 939 3 455 184 765 77,4 23,2
Varsinais-Suomen 232 018 6 071 289 279 80,2 24,1
Satakunnan 103 946 3 462 151 391 68,7 20,6
Hämeen 119 367 3 309 184 961 64,5 19,4
Pirkanmaan 84 512 3 025 146 883 57,5 17,3
Kaakkois-Suomen 76 274 2 601 135 876 56,1 16,8
Etelä-Savon 19 567 1 303 74 158 26,4 7,9
Pohjois-Savon 28 932 1 642 143 793 20,1 6,0
Pohjois-Karjalan 20 553 1 029 83 902 24,5 7,3
Keski-Suomen 30 218 1 622 92 455 32,7 9,8
Etelä-Pohjanmaan 77 451 3 571 235 540 32,9 9,9
Pohjanmaan 66 230 3 122 187 508 35,3 10,6
Pohjois-Pohjanmaan 64 533 2 597 205 085 31,5 9,4
Kainuun 4 484 294 29 896 15,0 4,5
Lapin 9 274 897 43 204 21,5 6,4
Koko maassa 1 080 298 38 000 2 188 696 49,5 14,8

Taulukko 5.13. Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus -lisätoimenpiteen valinneiden ti-
lojen lukumäärä ja peltopinta-ala tukialueittain suhteutettuna alueen sitoumusalaan.

Tukialue Lisätoimenpiteen valinneet Sitoumus-ala Valinneiden osuus  Toteutumisalan
       sitoumusalasta osuus sitoumusalasta  
        (minimi)
     Ha Lkm Ha % %

A   297 225 7 137 374 884 79,3 23,8
B   442 730 13 851 661 288 66,9 20,1
C1  156 219 7 360 456 660 34,2 10,3
C2-C4 184 123 9 652 695 864 26,5 7,9
Koko maassa 1 080 297 38 000 2 188 696 49,4 14,8

Taulukko 5.14. Kasvipeitteisyyden toteutuminen MYTVAS-haastattelualueilla. Kunkin toimenpiteen osuus (%) 
kasvipeitteisestä tai kevennetysti muokatusta alasta.

     Yläneenjoki Lepsämänjoki Savijoki Löytäneenoja Lestijoki Taipaleenjoki
     % % % % % %

Nurmi 10,8 5,8 6,2  88,4 97,2
Viherkesanto   9,1 17,2 3,9 8,4 5,9 2,2
Suojakaistat ja vyöhykkeet   1,0 0,3 0,2  4,2 0,1
Moniv. puutarhakasvit   0,2   5,7  
Sänki 26,9 2,7 3,2 27,2  
Pellava tai hamppu      
Syksyllä muokkaamattomat yhteensä 48,0 26,0 13,5 41,3 97,9 100,0
Syysviljat 17,7 27,5 65,5 13,1 2,2 
Kerääjä- tai aluskasvit  5,1    
Sokerijuurikas   0,3  3,4 21,2  
Kevennetty muokkaus 34,1 41,5 17,7 24,5 
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Kasvipeitteisyyden tai kevennetyn muokkauksen 

vaatimusta oli täytetty kaikilla haastattelualueilla yli 
30 %:lla viljelypinta-alasta (Taulukko 5.15).

MTT:n kirjanpitotiloille tekemään kyselyyn vastasi 
555 tilaa, joista 220 (39,6 %) oli valinnut kasvipeit-
teisyys -lisätoimenpiteen. Näistä tiloista 160 ilmoitti 
toimenpiteen toteuttamistavan ja kokonaisviljelyalan. 
Vuonna 2000 niillä oli kasvipeitteistä alaa 49,6 % vil-
jelyalasta. Taulukossa 5.16 esitetään näiden tilojen 
kasvipeitteisyyden toteuttamistapa osuutena kasvi-
peitteisestä alasta vuosilta 2000 ja 2001.

Kyselyn tulosten mukaan kevennetty muokkaus 
kultivaattorilla on ehdottomasti tärkein lisätoimenpi-
teen toteuttamistapa. Yli kolmannes kasvipeitteisestä 
alasta on toteutettu kevennetyn muokkauksen avulla, 
seuraavina tulevat syysviljat, viherkesanto, nurmi ja 
sänki. Syksyllä muokkaamatonta alaa oli kasvipeit-
teisestä alasta kolmannes. Sokerijuurikkaalla on pai-
kallista merkitystä toimenpiteen toteuttajana, kuten 
MYTVAS-haastattelujen tulokset aiemmin osoittivat. 
Sokerijuurikkaan naattia ei pääsääntöisesti kerätä ja 
perusmuokkaus suoritetaan syksyllä. Myös kirjanpi-
totiloilla suurin osa toimenpiteen valinneista tiloista 
sijaitsee Etelä-Suomessa.

  Viljelijäkyselyyn vastanneista kasvinviljelytilois-
ta lähes 75 % oli valinnut lisätoimenpiteen. Sika- ja 
siipikarjatiloista valinneiden osuus oli noin 60 % ja 
muiden tuotantosuuntien tiloista runsas puolet. Nau-
takarjatiloista vain noin 10 % oli valinnut lisätoimen-
piteen. Kasvinviljelytiloilla yleisin vaihtoehto oli ke-
vennetty syysmuokkaus, jossa kultivaattori oli selvästi 
yleisin muokkausväline. Muita koneita käytettiin hy-
vin vähän, niistä eniten lapiorullaäestä, jonka käyttö 
oli runsainta vuonna 2002. Kevennetyn muokkauksen 
jälkeen yleisimmät olivat syysviljat, monivuotinen vi-
herkesanto, sänki ja nurmi. Näistä seuraavana oli so-
kerijuurikas, jossa selvästi yleisin pellon käsittelytapa 
oli naattien jättäminen peltoon ja muokkaus syksyllä. 
Suorakylvetty pinta-ala on kasvanut selvästi ja vuon-
na 2002 se oli jo lähellä sokerijuurikkaan alaa.

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennet-
ty muokkaus -lisätoimenpiteen toteuttamistavalla on 
suuri vaikutus varsinaiseen kasvipeitteen määrään. 
Mittaustuloksia kasvipeitteestä tai kasvinjätteiden 
peittämästä maasta keväällä ennen kylvömuokkausta 
esitetään taulukossa 5.17. 

Säätösalaojitus, säätökastelu ja 
kuivatusvesien kierrätys

Vuonna 2002 sopimuksia oli voimassa 23 510 hehtaa-
rilla (1,07 % ympäristötukeen sitoutuneesta pinta-
alasta) ja 1 434 tilalla (2,11 % ympäristötukeen sitou-
tuneista tiloista). Säätösalaojitus on näistä toimenpi-
teistä ehdottomasti merkittävin, koska muita toimen-

Taulukko 5.15. Kasvipeitteisen tai kevennetysti muo-
katun pinta-alan osuus kokonaisviljelyalasta eri haas-
tattelualueilla.

Haastattelualue Kasvipeite-%

Yläneenjoki 45,7
Savijoki 54,4
Löytäneenoja 46,3
Lepsämänjoki 48,4
Taipaleenjoki 31,2
Lestijoki 52,4

Taulukko 5.16. Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 
ja kevennetty muokkaus -toimenpiteen toteuttaminen 
kirjanpitotiloilla 2000 ja 2001. Toteuttamistapojen 
osuus (%) kasvipeitteisestä alasta.

Kasvipeitteisyyden toteuttamistapa 2000 2001
     %  % 

Nurmi 2,8 9,3
Monivuotinen viherkesanto 13,2 12,6
Suojakaistat ja -vyöhykkeet 0,4 0,9
Monivuotiset puutarhakasvit 4,5 1,8
Viljan tai öljykasvien sänki 10,2 9,5
Kuitupellava tai kuituhamppu 0,2 0,1
Kerääjä- tai aluskasvit  
    muokkaus keväällä 0,4 3,0
SYKSYLLÄ MUOKKAAMATTOMAT YHT. 31,7 37,2
Kerääjä- tai aluskasvit  
    muokkaus syksyllä 0,5 1,1
Ruis, ruisvehnä tai syysvehnä 13,8 14,5
Sokerijuurikas, josta    
    - naatit korjattu, muokkaus syksyllä        0,2 0,3
    - naatit korjattu, muokkaus keväällä 0,3 
    - naatteja ei korjattu, muokkaus syksyllä 6,6 4,8
    - naatteja ei korjattu, muokkaus keväällä 1,5 1,0
 Kevennetty syysmuokkaus, josta muokkaus   
    - kultivaattorilla 32,2 38,1
    - lautasäkeellä 0,1 
    - joustopiikkiäkeellä 0,9 0,8
    - lapiorullaäkeellä 2,3 2,0
    - miniauralla 0,1 
    - muulla, millä?  
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piteitä on toteutettu ainoastaan muutamalla kymme-
nellä hehtaarilla. Vuosina 1999 ja 2002 voimassa ole-
vien sopimusten pinta-alat esitetään TE-keskuksittain 
taulukossa 5.18 ja tukialueittain taulukossa 5.19. Osa 
vuonna 1999 voimassa olleista sopimuksista on voi-
massa vielä 2002 ja vain osa sopimuksista on tehty tä-
män ohjelmakauden aikana.

Valtaosa sopimusalasta sijaitsee Pohjanmaalla. 
Selittävänä tekijänä ovat Pohjanmaan tasaiset pellot 
sekä happamat sulfaattimaat, joissa toimenpide hidas-
taa happamuutta aiheuttavien yhdisteiden muodostu-
mista pohjamaassa. Pienen pääasiassa Pohjanmaalle 
sijoittuvan sopimusalan vuoksi toimenpiteellä on vain 
vähäinen vaikutus eroosion torjuntaan.

Koepaikka/Käsittely Kasvin tai kasvinjätteiden muodostama peite, %

Kyntö-kultivointi/ 7.5.1997 11.5.1998 21.4.1999 
 Normaali kyntö 6 7 4 
 Matala kyntö 17 17 11 
 Syvä kultivointi 35 39 20 
 Matala kultivointi 35 46 37

Kotkanojan huuhtoutumiskenttä/ 13.5.1997 12.5.1998  
 Kyntö 9 11  
 Kultivointi 40 66 

Lintupajun huuhtoutumiskenttä/  29.4.1998  
 Nurmi  100 
Syysvilja (Kartano)/ 19.5.1997   
Syysvehnä 3  

Aurajoen huuhtoutumiskenttä   22.4.1999 26.4.2000
 Kyntö   5 11
 Kultivointi   40 33
 Sänki   88 60
 Suorakylvö   51 61
 Syysvehnä   22 21
 Nurmi   100 100

Taulukko 5.17. Kasvipeitteen 
tai kasvinjätteiden peittämä 
maa keväällä (Pitkänen & 
Turtola, julkaisematonta ma-
teriaalia).

Taulukko 5.18. Säätösalaojitus, kuivatusvesien kierrätys ja säätökastelu -sopimukset TE-keskuksittain.

TE-keskus 1999 2002 2002
     Säätösalaojitus Kuivatusvesien  Säätökastelu Säätösalaojitus Yhteensä Osuus 
      kierrätys    sitoumusalasta
     ha ha ha ha ha %

Uudenmaan 129,47   136,69 136,69 0,07
Varsinais-Suomen 676,48 30,92  786,68 817,60 0,28
Satakunnan 687,00   1 159,37 1  159,37 0,77
Hämeen    20,83 20,83 0,01
Pirkanmaan 25,93   7,35 7,35 0,01
Kaakkois-Suomen 17,10   55,11 55,11 0,04
Etelä-Savon 29,86   70,51 70,51 0,10
Pohjois-Savon 63,02   109,62 109,62 0,08
Pohjois-Karjalan 44,16   36,86 36,86 0,04
Keski-Suomen 7,28   21,48 21,48 0,02
Etelä-Pohjanmaan 3 692,11  4,87 4 680,45 4 685,32 1,99
Pohjanmaan 7 374,57  98,41 10 777,08 10 875,49 5,80
Pohjois-Pohjanmaan 6 227,69 7,34 9,33 5 434,54 5 451,21 2,66
Kainuun 27,33   53,54 53,54 0,18
Lapin 42,19   9,49 9,49 0,02
Koko maa 19 045,1 38,3 112,6 23 359,6 23 510,5 1,07
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Kosteikot ja laskeutusaltaat 

Kosteikkojen sekä niihin liittyvien tulva-alueiden ja 
laskeutusaltaiden perustamisella ja hoidolla hidaste-
taan veden virtausnopeutta ja lisätään näin viipymää. 
Samalla vähennetään ojien ja pienvesien uomaeroo-
siota sekä laskeutetaan ja poistetaan veden kuljetta-
mia maa-aineksia ja ravinteita. Voimassa olevia sopi-
muksia ja hakemuksia oli vuoden 2002 marraskuussa 
4 808 hehtaarille 425 kappaletta Nykyisellä ohjelma-
kaudella uusien sopimusten määrä on romahtanut. 
Tämä on johtunut tuen pienentymisestä. Edellisellä 
ohjelmakaudella tukea maksettiin myös ns. lähivalu-
ma-alueelle. Nyt tukea voidaan maksaa vain itse kos-
teikolle ja sen reunalla oleville suoja-alueille (MMM 
2003). Jotta kosteikko pidättäisi ravinteita tehokkaas-
ti, sen pinta-alan tulisi olla vähintään 2 % valuma-

alueen pinta-alasta (Puustinen & Koskiaho 2003). 
Käytettävissä olevista tiedoista ei käynyt ilmi, kuinka 
suuri osa kosteikoista täyttää tämän vaatimuksen.

Laiduntavien eläinten eläintiheys

Maatalouden ympäristötukijärjestelmässä tuotanto-
eläinten hyvinvoinnin edistäminen -lisätoimenpiteessä 
rajoitetaan laiduntavien eläinten eläintiheys 2,3 ey/ha. 
Toimenpiteen ovat voineet valita myös sellaiset tilat, 
joilla ei ole lainkaan laiduntavia eläimiä. Joten pinta-
alat eivät kerro kovinkaan paljon toimenpiteen vaiku-
tuksista laiduntiheyteen. Toimenpiteen on valinnut
2 476 tilaa, joilla viljelypinta-alaa oli 68 801 ha. Ym-
päristötukeen sitoutuneista tiloista se on 3,6 % ja pin-
ta-alasta 3,1 %. Lisätoimenpiteen valinneiden tilojen 
peltopinta-alat on esitetty TE-keskuksittain taulukos-
sa 5.20 ja tukialueittain taulukossa 5.21. 

Taulukko 5.19. Säätösalaojitus, kuivatusvesien kierrätys ja säätökastelu -sopimukset tukialueittain.

Tukialue 1999 2002 2002
     Säätösalaojitus Kuivatusvesien  Säätökastelu Säätösalaojitus Yhteensä Osuus 
      kierrätys    sitoumusalasta
     ha ha ha ha ha %

A   502,06 30,92  628,12 659,04 0,18
B   912,03   1 479,49 1 479,49 0,22
C1  10 456,93  92,44 14 538,51 14 630,95 3,20
C2-C4 7 174,04 7,34 20,17 6 713,48 6 740,99 0,97
Koko maa 1 945,06 38,26 112,61 23 359,60 23 510,47 1,07

Taulukko 5.20. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen -lisätoimenpiteen valinneiden tilojen lukumäärä ja 
peltopinta-ala TE-keskuksittain vuonna 2002 sekä osuus sitoumusalasta.

TE-keskus Lisätoimenpiteen valinneet Sitoumusala Valinneiden 
       osuus sitoumusalasta
     Ha Lkm Ha %

Uudenmaan 3 805,76 117 184 765 2,06
Varsinais-Suomen  5 258,15 150 289 279 1,82
Satakunnan 6 551,79 219 151 391 4,33
Hämeen 5 123,13 186 184 961 2,77
Pirkanmaan 7 930,44 261 146 883 5,40
Kaakkois-Suomen 3 136,97 115 135 876 2,31
Etelä-Savon 3 389,85 178 74 158 4,57
Pohjois-Savon 3 907,09 146 143 793 2,72
Pohjois-Karjalan 2 422,59 87 83 902 2,89
Keski-Suomen 4 010,46 164 92 455 4,34
Etelä-Pohjanmaan 6 080,74 219 235 540 2,58
Pohjanmaan 8 471,22 314 187 508 4,52
Pohjois-Pohjanmaan 4 847,83 147 205 085 2,36
Kainuun 1 703,81 69 29 896 5,70
Lapin 2 161,31 104 43 204 5,00
Koko maa 68 801,14 2476 2 188 696 3,14
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Laiduntavien eläinten eläintiheydet laskettiin myös 
nurmialaa kohti. Nurmialaan luettiin kaikki viljellyt 
nurmet sekä luonnonlaitumet, hakamaat ja metsälai-
tumet. Laskelmien tulokset esitetään TE-keskuksittain 
taulukossa 5.22 ja tukialueittain taulukossa 5.23.

Suurin muutos eläintiheydessä on tapahtunut Poh-
jois-Pohjanmaan TE-keskuksen alueella, jossa laidun-
tavien eläinten eläintiheys on kasvanut 0,05 yksiköllä 

hehtaaria kohti. Kasvu johtuu eläinten määrän lisään-
tymisestä, koska myös nurmiala on lisääntynyt. Muu-
alla eläintiheyden lievä kasvu johtuu lähinnä nurmi-
alan vähentymisestä.

Eläintiheydet nurmialaa kohti ovat paljon 2,3 ey/
laidunala -rajan alapuolella. Todellista laiduntiheyttä 
on vaikea saada selville, koska samoja peltolohkoja 
käytetään alkukesästä esim. säilörehunurmina ja lop-
pukesästä laitumina. Näiden laskelmien pohjalta nur-
mialaa kohti laskettu eläintiheys ei muuttunut kovin-
kaan paljon, joskin se on noussut useimmilla alueilla. 
Toisaalta muut maataloustuet, kuten laajaperäisyys-
palkkio, vaikuttavat myös laiduntiheyteen.

Tärkeimpien eroosiontorjuntatoimenpiteiden 
kohdentuminen

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty 
muokkaus –lisätoimenpiteen alaista pinta-alaa oli ris-
kiluokkiin kuuluvien kuntien alueella enemmän kuin 
koko maassa keskimäärin (taulukko 5.24). Lisäksi 
toimenpiteen alaista pinta-alaa oli eniten niiden kunti-
en alueella, joilla eroosioriski oli suurin. Toisaalta 

Tukialue Lisätoimenpiteen  Sitoumusala Valinneiden osuus
     valinneet  sitoumusalasta
     Ha Lkm Ha %

A   6 763,90 201 374 884 1,80
B   21 989,10 750 661 288 3,33
C1  13 344,06 555 456 660 2,92
C2-C4 26 704,08 970 695 864 3,84
Koko maa 68 801,14 2 476 2 188 696 3,14

Taulukko 5.21. Tuotanto-
eläinten hyvinvoinnin edistä-
minen -lisätoimenpiteen va-
linneiden tilojen lukumäärä ja 
peltopinta-ala tukialueittain 
vuonna 2002 sekä osuus si-
toumusalasta.

Taulukko 5.22. Laiduntavien eläinten eläintiheys nur-
mialaa kohti vuosina 1999 ja 2002 TE-keskuksittain.

TE-keskus Ey/ha
     1999 2002

Uudenmaan 0,86 0,88
Varsinais-Suomen 0,84 0,82
Satakunnan 0,95 0,92
Hämeen 1,04 1,04
Pirkanmaan 0,90 0,90
Kaakkois-Suomen 1,02 1,05
Etelä-Savon 0,96 0,95
Pohjois-Savon 0,86 0,88
Pohjois-Karjalan 0,86 0,88
Keski-Suomen 0,81 0,83
Etelä-Pohjanmaan 1,06 1,07
Pohjanmaan 0,99 1,01
Pohjois-Pohjanmaan 0,82 0,87
Kainuun 0,74 0,72
Lapin 0,61 0,58
Koko maa 0,89 0,91

Taulukko 5.23. Laiduntavien eläinten eläintiheys nur-
mialaa kohti vuosina 1999 ja 2002 tukialueittain.

Tukialue Ey/ha
     1999 2002

A   0,84 0,86
B   0,98 0,97
C1  0,99 1,01
C2-C4 0,84 0,85
Koko maa 0,89 0,91

Taulukko 5.24. Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 
ja kevennetty muokkaus –lisätoimenpiteen alainen 
pinta-ala eroosioriskiluokissa vuonna 2002 ja suhtees-
sa kyseisen alueen ympäristötukeen sitoutuneeseen 
pinta-alaan. Eroosioriskiluokka 1 merkitsee suurinta 
eroosioriskiä.

Eroosioriskiluokka Kasvipeitteinen tai  %-osuus sitoutuneesta
     kevennetysti  pinta-alasta
     muokattu pinta-ala 

1    67 746 77,1
2    94 145 69,5
3    193 813 71,6
4    195 778 66,5
5    43 882 47,4
6    50 961 33,1
7    53 483 47,0
Koko maassa 1 080 298 49,4
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nämä kunnat sijaitsevat suurelta osin Varsinais-Suo-
men alueella, missä toimenpidettä on toteutettu suu-
relta osin kevennetyn muokkauksen avulla.

Suojavyöhykkeiden sijaintia eroosioriskialueilla 
esitetään taulukossa 5.25. Edellisen ohjelmakauden 
loppuun verrattuna suojavyöhykkeiden pinta-ala on 
kasvanut selvästi. Kasvu on ollut nopeampaa eroosio-

riskialueilla yhteensä kuin koko maassa keskimäärin. 
Myös yksittäisillä eroosioriskialueilla suojavyöhyk-
keiden alainen pinta-ala on kasvanut lukuun ottamat-
ta riskialuetta 5, jossa kasvu on ollut selvästi hitaam-
paa kuin koko maassa keskimäärin.  

Monivuotiset kasvit ovat tärkeitä eroosion vähen-
täjiä. Niiden pinta-alat eroosioriskialueilla esitetään 
taulukossa 5.26. Monivuotisten kasvien viljely on vä-
hentynyt koko maassa ja niin myös eroosioriskialueilla. 
Eroosioriskialueissa on kuitenkin selvä ero maalajien 
välillä. Savimailla monivuotisten kasvien viljely ympä-
ristötukeen sitoutuneeseen pinta-alaan verrattuna on 
selvästi vähäisempää kuin hiesumailla, joilla se on koko 
maan keskiarvoa hieman suurempaa. Myös monivuo-
tisen viherkesannon pinta-aloja tarkasteltiin eroosioris-
kialueilla. Tulokset esitetään taulukossa 5.27.

Myös monivuotisen viherkesannon osuus ympä-
ristötukeen sitoutuneesta pinta-alasta on laskenut vii-
dessä suurimman eroosioriskin luokassa ja kahdessa 
eroosioriskiluokassa se on hiukan kasvanut, kun ver-
rataan vuosia 1999 ja 2002. Koko maan tilanteeseen 
verrattuna viherkesantoja näyttäisi olevan hiukan 
enemmän lähes kaikilla eroosioriskialueilla.

Taulukko 5.25. Suojavyöhykkeiden pinta-alat eroo-
sioriskialueilla vuosina 1999 ja 2002 sekä suhteessa 
alueen ympäristötukeen sitoutuneeseen pinta-alaan.

Eroosioriskiluokka Suojavyöhykeala Suojavyöhykeala Lisäys-%
 1999 2002
 
1 66 240 263
2 112 280 151
3 192 589 207
4 248 556 124
5 44 60 36
6 78 243 212
7 34 121 253
Yhteensä 774 2 089 170
Koko maassa 2 154 4 724 119

Taulukko 5.26. Monivuotisten kasvien viljelypinta-alat eroosioriskialueilla ja suhteessa alueen ympäristötukeen 
sitoutuneeseen pinta-alaan

Eroosioriskialue 1995 1999 2002
 ha % ha % ha %

1 12 570 15,9 12 806 15,1 13 391 15,2
2 18 364 14,7 17 632 13,6 16 522 12,2
3 43 355 18,1 39 214 14,9 36 285 13,4
4 34 082 13,0 30 758 10,9 29 143 9,9
5 34 568 44,0 32 492 37,3 31 520 34,0
6 65 368 49,7 64 558 44,3 60 859 39,5
7 37 333 38,5 35 984 33,5 36 469 32,0
Koko maa 645 486 34,4 615 517 30,0 594 701 27,8

Taulukko 5.27. Monivuotisen viherkesannon alainen pinta-ala eroosioriskialueilla ja suhteessa alueen ympäris-
tötukeen sitoutuneeseen pinta-alaan.

Eroosioriskialue 1995 1999 2002
 ha % ha % ha %

1 8 648 10,9 7 253 8,6 6 982 7,9
2 12 392 9,9 9 833 7,6 10 277 7,6
3 21 820 9,1 19 267 7,3 17 747 6,6
4 22 407 8,6 17 289 6,1 16 628 5,6
5 6 536 8,3 6 490 7,4 6 434 6,9
6 7 866 6,0 6 595 4,5 8 972 5,8
7 5 866 6,1 5 390 5,0 6 003 5,3
Koko maa 134 072 7,1 111 678 5,4 121 529 5,7
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Laskettaessa monivuotisten kasvien ja monivuoti-
sen viherkesannon pinta-alat yhteen eroosioriskialu-
eilla saadaan aidon kasvipeitteen määrä näillä alueilla. 
Aito kasvipeite vähentää eroosiota tehokkaasti. Tu-
lokset esitetään taulukossa 5.28. Aidon kasvipeitteen 
määrä on vähentynyt koko maassa sekä kaikilla eroo-
sioriskialueilla. Savimailla aidon kasvipeitteen osuus 
alueen ympäristötukeen sitoutuneeseen pinta-alaan 
verrattuna on selvästi maan keskiarvoa pienempi, si-
tävastoin hiesumailla aitoa kasvipeitettä on hieman 
enemmän kuin koko maassa keskimäärin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että peltojen tal-
viaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus 
–lisätoimenpide on kohdistunut varsin tehokkaasti 
eroosioherkille alueille. Sitävastoin toimenpiteen to-
teuttamistapa näillä alueilla ei ole paras mahdollinen, 
koska sitä toteutetaan suurimmaksi osaksi kevenne-
tyn muokkauksen avulla. Suojavyöhykkeiden mää-
rä eroosioherkillä alueilla on lisääntynyt enemmän 
kuin maassa keskimäärin, ja siten kehitys suojavyö-
hykkeiden osalta on ollut myönteistä. Ympäristötu-
keen liittyvillä toimilla on ollut myönteistä vaikutusta 
eroosiontorjuntaan ja toimenpiteet näyttävät myös 
kohdentuvan oikean suuntaisesti. Sitävastoin moni-
vuotisen viherkesannon, jolle ei makseta ympäristötu-
kea, sekä monivuotisten kasvien viljelypinta-alat ovat 
vähentyneet koko ajan eroosioherkillä alueilla. Erityi-
sen vähän tätä ns. aidon kasvipeitteen muodostamaa 
pintaa on eroosioriskialueiden savimailla. 

5.1.2. Maaperän kemiallinen saastuminen (VI.1.A-2.)

Koska Suomessa käytetään pääasiassa kotimaisia fos-
forilannoitteita, joiden raaka-aine on peräisin alhaisen 
Cd -pitoisuuden omaavasta Siilinjärven apatiittilou-
hoksesta, eivät väkilannoitteet aiheuta maaperän saas-
tumista. Mäkelä-Kurton ym. 2002 tutkimustulosten 

mukaan maaperämme Cd-pitoisuudet vuonna 1998 
olivat alhaisia muuhun Eurooppaan verrattuna. Esi-
merkiksi Unkarissa ja Italiassa viljelymaiden Cd -pi-
toisuudet ovat keskimäärin kaksinkertaiset suomalai-
siin maihin verrattuna, Belgiassa ja Maltalla kolmin-
kertaisia (Sillanpää & Jansson 1992).

Ainoita maaperän saastumislähteitä ovat torjunta-
aineet, joiden käyttö on tarkentunut ympäristötuki-
järjestelmän aikana koulutuksen, kaluston testauksen 
ja tarpeenmukaisen kasvinsuojelun ohjeiden seurauk-
sena. Lisäksi maatalouden ympäristötukijärjestelmän 
vaikutuksesta on runsaasti alueita, joilla torjunta-ai-
neiden käyttö on kokonaan kielletty. Tällaisia alueita 
ovat pientareet, suojakaistat ja -vyöhykkeet sekä luon-
nonmukaisen viljelyn, luonnon monimuotoisuuden 
edistämisen ja maatilan monimuotoisuuskohteiden 
alainen peltopinta-ala. Lisäksi pohjavesien peltoviljely 
–erityistuen alainen pinta-ala voi sopimukseen liitty-
västä suunnitelmasta riippuen sisältää torjunta-ainei-
den käytön rajoituksia.

Pientareiden, suojakaistojen ja -vyöhykkeiden peit-
tämät pinta-alat käsiteltiin edellisessä kohdassa. Yh-
teensä ne peittävät noin 13 000 ha peltoa.

Vuoden 2002 lopussa luonnonmukaisessa viljelys-
sä tai siirtymävaiheessa oli peltoa 138 500 hehtaaria 
5 438 tilalla. Sopimus oli voimassa 6,3 % ympäris-
tötukeen sitoutuneesta pinta-alasta ja  8,0 % tiloista. 
Vuoteen 1999 verrattuna pinta-ala on kasvanut lähes 
35 000 hehtaarilla. Luonnonmukaisesti viljelty ja siir-
tymäkauden alainen viljelyala esitetään TE-keskuksit-
tain taulukossa 5.29 ja tukialueittain taulukossa 5.30.

Vuonna 2002 oli 50 % enemmän pinta-alaa varsi-
naisessa luonnonmukaisessa tuotannossa kuin vuonna 
1999. Sitävastoin siirtymäkaudella olevan pinta-alan 
määrä oli vastaavana aikana laskenut 0,7 %, mikä 
kertoo kiinnostuksen vähentymisestä luonnonmukai-
seen tuotantoon siirtymistä kohtaan. Siirtymäkaudella 

Taulukko 5.28. Aidon kasvipeitteen määrä eroosioriskialueilla ja suhteessa alueen ympäristötukeen sitoutunee-
seen pinta-alaan.

Eroosioriskialue 1995 1999 2002
 ha % ha % ha %

1 21 218 26,9 20 059 23,7 20 373 23,2
2 30 756 24,6 27 365 21,2 26 799 19,8
3 65 175 27,3 58 482 22,2 54 033 20,0
4 56 489 21,6 48 047 17,0 45 770 15,5
5 41 104 52,3 38 981 44,7 37 954 41,0
6 73 234 55,7 71 153 48,8 69 831 45,4
7 43 199 44,6 41 374 38,5 42 472 37,3
Koko maa 779 558 41,5 727 195 35,4 716 230 33,5
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olleesta pinta-alasta on siirtynyt enemmän varsinai-
seen luomuun kuin tavanomaisesta viljelystä siirtymä-
kaudelle. Myös tässä on alueellista eroa. A- ja B-tu-
kialueilla siirtymäkaudella olevan pinta-alan määrä 
on laskenut, sitävastoin C1 ja C2-C4-tukialueilla siir-
tymäkauden pinta-ala on kasvanut. Siirtymäkauden 
pinta-ala on kasvanut kahdeksan TE-keskuksen alu-
eella 15:sta, Hämeessä, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Poh-
jois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, 
Pohjanmaalla ja Lapissa.

Pohjavesialueiden peltoviljely -erityistukisopimus 
oli voimassa 906 hehtaarilla ja 89 tilalla. Ympäristötu-
keen sitoutuneesta pinta-alasta se on 0,04 % ja tiloista 
0,13 %. Sopimuksen piirissä olevat pinta-alat ja tilojen 
lukumäärä vuonna 2002 esitetään TE-keskuksittain 
taulukossa 5.31 ja tukialueittain taulukossa 5.32. 

Edellisen ohjelmakauden lopussa sopimuksia oli 
voimassa 634 hehtaarilla 79 tilalla. Nyt voimassa ole-
vasta sopimuspinta-alasta lähes 80 % on tehty täl-
lä ohjelmakaudella. Sopimusalueella kasvoi vuonna 

2002 viljaa (390,89 ha), nurmea (341,22 ha) ja kesan-
nolla oli 116,31 ha.

Luonnon monimuotoisuuden edistämissopimuksia 
(LUMO) oli vuonna 2002 voimassa 2 771 ha ja 682 
tilalla. Suurin osa sopimuksista kuitenkin on pellon 
ulkopuolisilla alueilla, joilla ei muutenkaan käytettäisi 
torjunta-aineita. Pellolla sopimusalueesta sijaisi 547 
ha, jotka olivat 203 tilalla. Ympäristötukeen sitoutu-
neesta pinta-alasta sopimuksen piirissä oli 0,02 % ja 
tiloista 0,3 %. Sopimusalueiden sijainti TE-keskuksit-
tain esitetään taulukossa 5.33 ja tukialueittain taulu-
kossa 5.34.

Taulukko 5.29. Luonnonmukainen tuotanto ja siirtymäkausi TE-keskuksittain vuonna 2002. 

TE-keskus Luonnonmukainen viljely ja siirtymäkausi Sitoumus-ala Osuus sitoumusalasta
 Ha Lkm Ha %

Uudenmaan 13 008,65 400 184 765 7,04
Varsinais-Suomen 13 613,77 442 289 279 4,71
Satakunnan  7 181,12 285 151 391 4,74
Hämeen 6 571,60 233 184 961 3,55
Pirkanmaan 13 420,18 527 146 883 9,14
Kaakkois-Suomen 10 043,46 329 135 876 7,39
Etelä-Savon 4 904,46 297 74 158 6,61
Pohjois-Savon 9 995,33 442 143 793 6,95
Pohjois-Karjalan  8 081,09 366 83 902 9,63
Keski-Suomen 5 167,66 277 92 455 5,59
Etelä-Pohjanmaan 9 292,89 388 235 540 3,95
Pohjanmaan 14 745,67 646 187 508 7,86
Pohjois-Pohjanmaan 16 781,82 606 205 085 8,18
Kainuun 3 408,32 115 29 896 11,40
Lapin 2366,86 85 43 204 5,48
Koko maassa 138 582,88 5 438 2 188 696 6,33

Taulukko 5.30. Luonnonmukainen tuotanto ja siirtymäkausi tukialueittain vuonna 2002.

Tukialue Luonnonmukainen viljely ja siirtymäkausi Sitoumusala Osuus sitoumusalasta
 Ha Lkm Ha %

A 22 944,31 689 374 884 6,12
B 35 744,92 1 301 661 288 5,41
C1 25 786,38 1 203 456 660 5,65
C2-C4 54 107,27 2 245 695 864 7,78
Koko maassa 138 582,88 5 438 2 188 696 6,33
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Taulukko 5.31. Pohjavesialu-
eiden peltoviljely 2002 TE-
keskuksittain.

TE-keskus Pohjavesialueiden peltoviljely Viljelyala Osuus viljelyalasta
 Ha Lkm Ha %

Uudenmaan 138,90 5 184 765 0,08
Varsinais-Suomen 24,51 1 289 279 0,01
Satakunnan 78,51 8 151 391 0,05
Hämeen 15,74 3 184 961 0,01
Pirkanmaan 26,11 4 146 883 0,02
Kaakkois-Suomen 14,54 2 135 876 0,01
Etelä-Savon 35,62 4 74 158 0,05
Pohjois-Savon 54,48 9 143 793 0,04
Pohjois-Karjalan 160,11 10 83 902 0,19
Keski-Suomen 22,22 2 92 455 0,02
Etelä-Pohjanmaan 63,98 6 235 540 0,03
Pohjanmaan 100,89 13 187 508 0,05
Pohjois-Pohjanmaan 117,71 14 205 085 0,06
Kainuun 31,75 2 29 896 0,11
Lapin 21,00 4 43 204 0,05
Koko maa 906,07 87 2 188 696 0,04

Tukialue Pohjavesialueiden peltoviljely Viljelyala Osuus viljelyalasta
 Ha Lkm Ha %

A 163,41 6 374 884 0,04
B 117,13 16 661 288 0,02
C1 163,75 14 456 660 0,04
C2-C4 461,78 51 695 864 0,07
Koko maa 906,07 87 2 188 696 0,04

Taulukko 5.32. Pohjavesialu-
eiden peltoviljely 2002 tuki-
alueittain.

TE-keskus LUMO-sopimukset Sitoumusala Osuus sitoumusala
     Ha Lkm Ha %

Uudenmaan 51,77 14 184 765 0,03
Varsinais-Suomen 142,55 39 289 279 0,05
Satakunnan 31,52 13 151 391 0,02
Hämeen 0,94 1 184 961 0,00
Pirkanmaan 8,84 9 146 883 0,01
Kaakkois-Suomen 35,53 15 135 876 0,03
Etelä-Savon 15,08 11 74 158 0,02
Pohjois-Savon 22,74 9 143 793 0,02
Pohjois-Karjalan 0,67 1 83 902 0,00
Keski-Suomen 29,79 17 92 455 0,03
Etelä-Pohjanmaan 51,85 30 235 540 0,02
Pohjanmaan 10,55 7 187 508 0,01
Pohjois-Pohjanmaan 127,96 32 205 085 0,06
Kainuun 0,53 1 29 896 0,00
Lapin 16,68 4 43 204 0,04
Koko maassa 547 203 2 188 696 0,02

Taulukko 5.33. Luonnon mo-
nimuotoisuuden edistämisso-
pimukset (LUMO) peltoalu-
eilla TE-keskuksittain vuonna 
2002.

Taulukko 5.34. Luonnon mo-
nimuotoisuuden edistämis-
sopimukset (LUMO) pelto-
alueilla tukialueittain vuonna 
2002.

Tukialue LUMO-sopimukset Sitoumusala Osuus sitoumusala
 Ha Lkm Ha %

A 172,59 41 374 884 0,05
B 73,36 45 661 288 0,01
C1 78,39 39 456 660 0,02
C2-C4 222,66 78 695 864 0,03
Koko maassa 547,00 203 2 188 696 0,02
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Maatilan monimuotoisuuskohteet -lisätoimenpide 
velvoittaa viljelijää pitämään vähintään 5 % ensimmäi-
senä sitoumusvuonna tukikelpoiseksi haetusta pinta-
alasta riistalaidun-, maisema- tai monimuotoisuuspel-
toina. Vuonna 2002 lisätoimenpiteen valinneilla tiloilla 
(421 kpl) oli peltoa 9 393 ha, mikä on 0,43 % pinta-
alasta ja 0,62 % ympäristötuen piiriin kuuluvista tilois-
ta. Toimenpiteen alaista peltoa oli vuonna 2002 410,26 
ha, mikä on 4,4 % toimenpiteen valinneiden tilojen 
pinta-alasta kyseisenä vuonna. Lisätoimenpiteen valin-
neiden tilojen peltopinta-alat TE-keskuksittain esite-
tään taulukossa 5.35 ja tukialueittain taulukossa 5.36. 

Ympäristötukitoimenpiteiden vuoksi torjunta-ai-
neiden käyttö on kokonaan kielletty noin 152 600 
hehtaarilla, mikä on noin 7 % ympäristötukeen sitou-
tuneesta pinta-alasta. Lisäksi torjunta-aineiden käyt-
töä on mahdollisesti rajoitettu ympäristötuen perus-
toimenpiteitä enemmän 906 hehtaarilla, joka on si-
toutunut pohjavesialueiden peltoviljely –erityistukeen. 

5.1.3. Maaperään liittyvien sopimusten välilliset 

vaikutukset tiloilla (VI.1. A-3.1.)

Sopimusten kattamasta viljelysmaasta johtuvat 
välilliset vaikutukset tiloilla ja/tai niiden 
ulkopuolella (VI.1. A-3.1.) (suojeltu maaperä)

Maaperän suojeluun liittyviä toimenpiteitä on pääpiir-
teissään kolmenlaisia: alueita ei lannoiteta, niillä ei käy-
tetä torjunta-aineita ja kasvukauden ulkopuolella ne 
ovat kasvipeitteisiä. Kasvinsuojeluaineiden ja lannoit-
teiden käyttämättä jättämisellä on biodiversiteettiä li-
säävää vaikutusta. Lisäksi kasvukauden ulkopuolella 
kasvipeitteisiksi jäävät alueet antavat suojaa esim. tal-
vehtiville linnuille. Riistalaitumet tuottavat riistalle ruo-
kaa, mikä mahdollisesti vähentää riistan ruokailua 
muilla pelloilla ja taimikoissa. Maaperän suojeluun liit-
tyvillä toimenpiteillä on myös maisemallista merkitys-
tä, mikä lisää ihmisten yleistä viihtymistä maaseudulla. 

Taulukko 5.35. Maatilan monimuotoisuuskohteet -lisätoimenpiteen valinneet vuonna 2002 TE-keskuksittain 
sekä arvio toimenpiteen toteuttamisalasta, joka on 5 % tukikelpoiseksi haetusta pinta-alasta.

TE-keskus Maatilan monimuotoisuus-kohteet Toteutuma (arvio) Sitoumusala Arvioidun toteuman osuus 
        sitoumusalasta
     Ha Lkm Ha Ha %

Uudenmaan 690,03 15 34,5 184 765 0,02
Varsinais-Suomen 469,47 22 23,5 289 279 0,01
Satakunnan 454,53 19 22,7 151 391 0,01
Hämeen 717,29 17 35,9 184 961 0,02
Pirkanmaan 337,24 17 16,9 146 883 0,01
Kaakkois-Suomen 374,21 18 18,7 135 876 0,01
Etelä-Savon 510,60 22 25,5 74 158 0,03
Pohjois-Savon 444,91 20 22,2 143 793 0,02
Pohjois-Karjalan 130,20 11 6,5 83 902 0,01
Keski-Suomen 521,08 30 26,1 92 455 0,03
Etelä-Pohjanmaan 953,81 45 47,7 235 540 0,02
Pohjanmaan 2 286,26 102 114,3 187 508 0,06
Pohjois-Pohjanmaan 856,04 45 42,8 205 085 0,02
Kainuun 472,16 28 23,6 29 896 0,08
Lapin 175,65 10 8,8 43 204 0,02
Koko maassa 9 93,48 421 469,7 2 188 696 0,02

Taulukko 5.36. Maatilan monimuotoisuuskohteet -lisätoimenpiteen valinneet vuonna 2002 tukialueittain.

Tukialue Maatilan monimuotoisuus-kohteet Toteutuma (arvio) Sitoumusala Arvioidun toteuman osuus 
    sitoumusalasta
 Ha Lkm Ha Ha %

A 721,39 17 36,1 374 884 0,01
B 2 130,53 82 106,5 661 288 0,02
C1 2 972,91 130 148,6 456 660 0,03
C2-C4 3 568,65 192 178,4 695 864 0,03
Koko maassa 9 393,48 421 469,7 2 188 696 0,02
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Vesiensuojelutarkoituksessa perustetuilla kosteikoilla 
on myös myönteisiä vaikutuksia peltoalueiden biodi-
versiteettiin, sillä ne lisäävät mm. hyönteisten määrää ja 
parantavat linnuston elinmahdollisuuksia. Pienten kos-
teikkojen kohdalla biodiversiteetti- ja maisemahyödyt 
voivat olla jopa suurempia kuin vesiensuojeluhyödyt.

Alueet, joilla ei käytetä lannoitteita lainkaan vä-
hentävät omalta osaltaan lannoitteista tapahtuvia 
N2O -päästöjä ja siten kasvihuoneilmiötä.

Luonnonmukainen tuotanto tuottaa torjunta-ai-
nejäämistä vapaata ruokaa. Suomalainen tavanomai-
sestikin tuotettu ruoka on erittäin puhdasta, koska 
torjunta-aineiden käyttö on vähäistä pohjoisen sijain-
timme vuoksi. Mahdollisia tulevaisuudenuhkia maa-
perän kemialliselle saastumiselle ja ruuan puhtaudelle 
on fosforilannoitteiden tuonti.

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennet-
ty muokkaus –lisätoimenpiteellä on vaikutusta myös 
maan kasvukuntoon. Orgaanisen aineksen määrän 
maassa voidaan olettaa lisääntyvän toimenpiteen vai-
kutuksesta, kun kasvipeitteisellä alalla kasvaa moni-
vuotista nurmea tai se on viherkesantona. Myös maan 
rakenne paranee. Lisätoimenpiteen toteuttamistapa 
kuitenkin vaikuttaa merkittävästi toimenpiteen vai-
kutukseen maan kasvukuntoon. Lisätoimenpiteen 
ehdot voi täyttää myös sellaisilla keinoilla, joilla ei 
ole myönteistä vaikutusta maan kasvukuntoon tavan-
omaiseen viljelykäytäntöön verrattuna.

5.1.4. Tuotantopanosten vähentäminen (VI.1.B-1.1.)

Alueet, joilla toteutetaan sopimuksen perusteella 
panoksia vähentäviä toimia (VI.1.B-1.1.)

Maatalouden ympäristötukijärjestelmässä rajoitetaan 
typen ja fosforin käyttöä koko sitoutuneella pinta-alal-
la. Rajoitus koskee myös karjanlannan käyttömääriä. 
Suoranaisia toimenpiteitä, joilla vähennettäisiin eläinti-
heyttä ei ohjelmassa ole, mutta rajoitus vaikuttaa lan-
noitusrajoitusten kautta välillisesti. Ohjelmassa on an-
nettu kaikille tärkeimmille viljelykasveille lannoituksen 
ylärajat, mitä enempää ravinteita ei saa vuodessa antaa. 
Näitä kutsutaan lannoituksen perustasoksi. Poikkeuk-
sena on fosfori, jota voidaan antaa useamman vuoden 
tarve niin, että neljän vuoden tasausjaksolla vuotta koh-
ti annettu fosforimäärä ei ylitä perustasoa. Lisäksi vilje-
lijät ovat voineet valita tarkennettu lannoitus -lisätoi-
menpiteen, jossa fosforilannoitus perustuu viljavuustut-
kimukseen ja typpilannoitus satotasoon. Tarkennetun 
lannoituksen on voinut valita myös osalle peruslohkois-
ta, mutta silloin siitä ei ole maksettu korvausta. Ympä-

ristötukijärjestelmän lisäksi lannoitusta rajoittaa myös 
valtioneuvoston päätös maataloudesta peräisin olevien 
nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000). Se 
rajoittaa karjanlannassa annettavan kokonaistypen levi-
tysmäärän 170 kg ha-1 vuodessa. Samalla se rajoittaa 
myös fosforitasauksen käyttömahdollisuuksia.

Ympäristötukijärjestelmässä on pyritty lisäämään 
karjanlannan levitykseen käytettävissä olevaa pinta-
alaa lannankäytön tehostaminen -erityistuen avulla, 
joka maksetaan sopimuksen tehneelle karjanlantaa 
vastaanottavalle tilalle erillisen maksatushakemuksen 
mukaan levitysalaa kohti. 

Lisäksi ympäristötukijärjestelmässä on alueita, joil-
la lannoitus on kokonaan kielletty. Näitä ovat pienta-
reet, suojakaistat ja -vyöhykkeet sekä luonnon moni-
muotoisuus -erityistuen alainen pinta-ala. Pohjavesi-
alueiden peltoviljely -erityistuessa lannoituksen rajoit-
taminen riippuu tehdystä sopimuksesta ja luonnonmu-
kaisessa viljelyssä tai siirtymäkaudella olevilla alueilla 
väkilannoitteiden käyttö on kielletty. 

Eläintiheys ja kotieläinten tuottamat 
typpi- ja fosforimäärät

Eläinten tuottamat typpi- ja fosforimäärät ovat vähen-
tyneet vuodesta 1999. Keskimääräiset eläinyksikkö-
määrät sekä kotieläinten tuottamat lantamäärät esite-
tään taulukossa 5.37.  

Kun tarkastellaan kokonaislannoitusmäärien (lan-
noitteiden myynti ja kotieläinten tuottama fosfori- ja 
typpimäärä) kehitystä vuosien 1999 ja 2002 välillä, ty-
pen käyttö on vähentynyt 2,6 %:lla ja fosforin käyttö 
7,1 %:lla. Kotieläinten tuottamia typpi- ja fosforimää-
riä sekä eläinyksikkömääriä tarkasteltiin myös kunnit-
tain, suhteutettuna kunnan pelto- ja luonnonlaiduna-
laan (kuvio 5.3a). Kuntakohtaiset tulokset kotieläinten 
eläinyksikkömääristä sekä eläinten erittämästä typen 
ja fosforin määrästä esitetään kuvioissa 5.3b, 5.3c ja 
5.3d. Lannan typeksi on laskettu eläinten vuoden aika-
na erittämät määrät, joista tapahtuu merkittäviä kaa-
sumaisia tappioita varastoinnin ja levityksen aikana, 
mikä vähentää lannan typpilannoitusvaikutusta.

Taulukko 5.37. Eläinyksiköt ja kotieläinten tuottaman 
lannan sisältämät kokonaistyppi- ja fosforimäärät koko 
viljelyalalle laskettuna. (Viljelyala=viljelty peltoala ja 
käytössä ollut luonnonlaidun, ei sisällä kesantoalaa).

 Ey/ha N, kg/ha P, kg/ha

1999 0,48 44,5 8,2
2002 0,45 41,8 7,8
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Kuvio 5.3. a) Kuntien peltoprosentit kokonaispinta-alasta, b) eläinyksiköt kunnittain, c) eläinten tuottaman ko-
konaistypen määrä viljeltyä peltoa ja luonnonlaidunalaa kohti, d) eläinten tuottaman fosforin määrä viljeltyä 
peltoa ja luonnonlaidunalaa kohti vuonna 2002.
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Kotieläintuotanto on keskittynyt voimakkaimmin 
Keski-Pohjanmaalle ja muutamaan Lounais-Suomen 
kuntaan. Pohjois-Suomessa eläimiä ja peltopinta-alaa 
on hyvin vähän, vaikka lantaa syntyykin joissakin 
kunnissa paljon peltopinta-alaa kohti.

Kotieläinten eläinyksiköt ja niiden erittämä typpi- ja 
fosforimäärä laskettiin myös erikseen kotieläintilojen 
hallinnassa olevalle pelto- ja luonnonlaidunalalle (tau-
lukot 5.38 ja 5.39) ympäristötukeen sitoutuneilla tiloil-
la ja sitoutumattomilla tiloilla (taulukot 5.40 ja 5.41).

Ympäristötukeen sitoutuneilla tiloilla kotieläinten 
määrä kotieläintilojen hallinnassa olevaan pinta-alaan 
nähden on pysynyt likimain samansuuruisena vuosina 
1999 ja 2002. Sitävastoin ympäristötuen ulkopuolella 
olevilla tiloilla kotieläintilojen määrä tilojen hallinnas-
sa olevaan pinta-alaan nähden on kasvanut voimak-
kaasti lähes jokaisen TE-keskuksen alueella. Toisaalta 

samaan aikaan ympäristötuen ulkopuolella olevien ko-
tieläintilojen määrä on vähentynyt. Vuonna 2002 tuen 
ulkopuolella olevilla kotieläintiloilla oli hallinnassa 58 
600 ha maata ja vuonna 2002 pinta-ala oli pudonnut 
alle puoleen, 24 800 hehtaariin. Jo edellisellä ohjel-
makaudella ympäristötuen ulkopuolelle jättäytyneillä 
tiloilla oli selvästi enemmän kotieläimiä suhteessa nii-
den hallinnassa olevaan peltopinta-alaan. Nykyisellä 
ohjelmakaudella näistä tiloista ovat ympäristötuen pii-
riin liittyneet ne tilat, joilla on ollut kotieläimiä pinta-
alaansa nähden vähiten ja ulkopuolelle ovat jääneet 
sellaiset tilat, joilla jo edellisellä ohjelmakaudella on ol-
lut pinta-alaansa nähden paljon kotieläimiä.

Varsinais-Suomen TE-keskuksen alueen ympäris-
tötukeen sitoutumattomia kotieläintiloja tarkasteltiin 
lähemmin. Näillä tiloilla eläinyksiköt muodostuivat 
sianlihantuotannosta (49 %) ja siipikarjatuotannosta 

Taulukko 5.38. Eläinyksiköt ja kotieläinten tuottamat kokonaistyppi- ja fosforimäärät kotieläintilojen hallin-
nassa olevalla pelto ja luonnonlaidunpinta-alalla ympäristötukeen sitoutuneilla tiloilla vuosina 1999 ja 2002 
TE-keskuksittain.

TE-keskus ey/ha N, kg/ha P, kg/ha
     1999 2002 1999 2002 1999 2002

Uudenmaan 0,52 0,52 48,8 47,7 8,8 8,7
Varsinais-Suomen 0,72 0,75 68,7 73,0 14,9 16,0
Satakunnan 0,74 0,76 71,5 74,9 14,6 15,5
Hämeen 0,64 0,66 59,1 60,7 10,9 11,4
Pirkanmaan 0,65 0,65 59,6 59,7 10,9 11,1
Kaakkois-Suomen 0,66 0,65 61,0 60,3 10,9 10,8
Etelä-Savon 0,79 0,75 72,7 69,7 12,6 12,2
Pohjois-Savon 0,79 0,77 73,0 70,8 12,6 12,3
Pohjois-Karjalan 0,76 0,72 69,4 65,6 11,9 11,3
Keski-Suomen 0,72 0,70 65,7 64,2 11,4 11,1
Etelä-Pohjanmaan 0,78 0,78 74,2 74,2 13,9 14,0
Pohjanmaan 0,88 0,89 82,2 83,7 15,2 15,6
Pohjois-Pohjanmaan 0,70 0,70 64,6 64,1 11,0 11,1
Kainuun 0,73 0,70 68,1 65,1 11,6 11,2
Lapin 0,76 0,72 72,4 69,8 12,4 12,1
Koko maa 0,73 0,73 68,0 68,1 12,5 12,6

Taulukko 5.39. Eläinyksiköt ja kotieläinten tuottamat kokonaistyppi- ja fosforimäärät kotieläintilojen hallin-
nassa olevalla pelto- ja luonnonlaidunpinta-alalla ympäristötukeen sitoutuneilla tiloilla vuosina 1999 ja 2002 tu-
kialueittain.

Tukialue ey/ha N, kg/ha P, kg/ha
     1999 2002 1999 2002 1999 2002

A 0,63 0,66 60,3 63,6 12,3 13,2
B 0,67 0,68 62,6 64,0 12,1 12,5
C1 0,77 0,76 72,1 72,1 13,4 13,4
C2-C4 0,77 0,75 71,3 69,6 12,3 12,1
Koko maa 0,73 0,73 68,0 68,1 12,5 12,6
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(41 %) ja vain 8 % muodostui nautakarjasta. Sitävas-
toin Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen alueella ympä-
ristötukeen sitoutumattomien tilojen eläinyksiköistä 
52 % muodostui siipikarjatuotannosta, 32 % nauta-
karjataloudesta ja 13 % sianlihantuotannosta.

Edellä esitetyt luvut eivät kerro todellista lannanle-
vitykseen käytettyä pinta-alaa. Lantaa on voitu levit-
tää toisten tilojen hallinnassa olevalle pinta-alalle lan-
nankäytön tehostamissopimuksen piirissä tai sen ul-
kopuolella. Sopimuksia oli voimassa 90 234 hehtaarin 
alueella 3 119 tilalla vuonna 2002, sopimusten alai-
nen pinta-ala on 2,5-kertaistunut vuoteen 1999 ver-
rattuna. Lannankäytön tehostamissopimusten määrä 
TE-keskuksittain esitetään taulukossa 5.42 ja tukialu-
eittain taulukossa 5.43. 

Taulukko 5.40. Eläinyksiköt ja kotieläinten tuottamat kokonaistyppi- ja fosforimäärät kotieläintilojen hallin-
nassa olevalla pelto ja luonnonlaidunpinta-alalla ympäristötukeen sitoutumattomilla tiloilla vuosina 1999 ja 
2002 TE-keskuksittain.

TE-keskus ey/ha N, kg/ha P, kg/ha
     1999 2002 1999 2002 1999 2002

Uudenmaan 1,26 1,83 112,2 171,9 21,8 35,6
Varsinais-Suomen 1,89 2,75 173,7 260,2 40,1 60,5
Satakunnan 1,00 1,22 102,1 119,1 21,8 25,5
Hämeen 0,92 1,10 84,5 105,5 15,8 20,2
Pirkanmaan 0,87 1,36 81,7 121,4 15,8 23,8
Kaakkois-Suomen 0,77 1,05 70,3 98,7 12,6 19,1
Etelä-Savon 0,89 1,16 85,6 113,9 15,5 22,0
Pohjois-Savon 0,82 1,06 77,5 101,1 14,4 19,6
Pohjois-Karjalan 0,81 0,94 74,8 85,5 13,2 15,0
Keski-Suomen 0,79 1,01 74,9 90,6 14,2 17,9
Etelä-Pohjanmaan 1,10 2,33 105,2 216,1 21,7 47,6
Pohjanmaan 1,04 1,53 99,9 144,1 20,6 28,6
Pohjois-Pohjanmaan 0,81 1,09 77,0 102,8 13,9 19,5
Kainuun 0,81 1,13 77,0 103,8 13,7 17,8
Lapin 0,92 0,89 87,5 87,2 15,7 15,7
Koko maa 0,98 1,42 92,4 133,6 18,3 27,5

Taulukko 5.41. Eläinyksiköt ja kotieläinten tuottamat kokonaistyppi- ja fosforimäärät kotieläintilojen hallin-
nassa olevalla pelto- ja luonnonlaidunpinta-alalla ympäristötukeen sitoutumattomilla tiloilla vuosina 1999 ja 
2002 tukialueittain.

Tukialue ey/ha N, kg/ha P, kg/ha
 1999 2002 1999 2002 1999 2002

A 2,04 2,95 184,2 272,0 41,0 61,5
B 0,99 1,32 93,6 125,1 18,9 26,0
C1 0,98 1,60 92,8 155,0 18,4 32,4
C2-C4 0,86 1,15 81,4 105,3 15,1 20,0
Koko maa 0,98 1,42 92,4 133,6 18,3 27,5
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Vain kolmannekselle voimassa olevasta sopimus-
alueesta on haettu maksatusta, mikä tarkoittaa vä-
himmäistoteutumisalaa.

Lannankäytön tehostamissopimusten kohdentu-
mista alueille, joilla tarve on suurin, tarkasteltiin etsi-
mällä yhteyttä kotieläintilojen hallinnassa olevaa pin-
ta-alaa kohti olevan eläinyksikkömäärän ja sopimuk-
sen alaisen pinta-alan välillä (kuvio 5.4).

Vertailu osoittaa, että lannankäytön tehostamisso-
pimuksia on tehty yleensä eniten niillä alueilla, joilla 
tarve on suurin. Tilojen hallinnassa olevan pinta-alan 
lisäksi lannanluovutustarpeeseen vaikuttaa kotieläin-
tilan maiden fosforitila. Laskelmat tehtiin myös kun-
nittain (kuvio 5.5).

Kuntakohtainen tarkastelu osoitti, että sopimus-
ala oli kasvanut joillakin alueilla myös niillä tiloilla, 
joilla eläinyksikköjä oli suhteellisen vähän. Toisaalta 
joissakin kunnissa ei luovutussopimuksia ole juuri-
kaan tehty, vaikka eläinyksikkömäärä on suhteellisen 
korkea.

Lannankäytön tehostaminen -erityistuki oli viljeli-
jäkyselyn tulosten mukaan yksi tärkeimmäksi koetuis-
ta toimenpiteistä. Mahdollisesti kotieläintuotannon 
keskittymisen vuoksi lantaa ei ole kuitenkaan voitu 
luovuttaa tarvetta vastaavasti. Yleisimmiksi syiksi 
mainitaan lannan ylitarjonta alueella ja haluttomuus 
lannan vastaanottamiseen. Kuitenkin neljännes kas-
vinviljelytiloista ilmoitti, että lannalle olisi tarvetta 
ja lantaa ei ollut vastaanotettu tarjonnan puuttuessa. 
Lannan kysyntä ja tarjonta eivät siis näytä kohtaavan, 
ilmeisesti suurimmaksi osaksi kotieläintalouden alu-
eellisen keskittymisen vuoksi. Muita syitä siihen, ettei 
lantaa oltu vastaanotettu, olivat tarvittavan levityska-
luston puuttuminen, kevään työhuipun kiireys ja pel-
tojen tiivistymisriski.

Alueet, joilla lannoitteiden käyttöä on rajoitet-
tu tai lannoitus on kokonaan kielletty, ovat samoja 
kuin alueet, joilla torjunta-aineiden käyttö on kiel-
letty. Näitä alueita ovat pientareet, suojakaistat ja 
-vyöhykkeet sekä luonnonmukaisesti viljellyt tai siir-

Taulukko 5.42. Lannankäytön tehostamissopimukset TE-keskuksittain vuonna 2002.

TE-keskus Lannankäytön tehostaminen Sitoumusala Osuus sitoumusalasta
     Ha Lkm Ha %

Uudenmaan 4 593,49 90 184 765 2,49
Varsinais-Suomen 16 192,68 437 289 279 5,60
Satakunnan 7 035,27 231 151 391 4,65
Hämeen 6 152,49 160 184 961 3,33
Pirkanmaan 4 793,25 146 146 883 3,26
Kaakkois-Suomen 5 577,78 158 135 876 4,11
Etelä-Savon 2 712,85 144 74 158 3,66
Pohjois-Savon 5 043,71 235 143 793 3,51
Pohjois-Karjalan 1 398,88 62 83 902 1,67
Keski-Suomen 1 718,94 86 92 455 1,86
Etelä-Pohjanmaan 12 245,74 503 235 540 5,20
Pohjanmaan 12 091,95 486 187 508 6,45
Pohjois-Pohjanmaan 10 150,02 355 205 085 4,95
Kainuun 290,52 9 29 896 0,97
Lapin 296,42 17 43 204 0,69
Koko maa 90 293,99 3119 2 188 696 4,13

Taulukko 5.43. Lannankäytön tehostamissopimukset tukialueittain vuonna 2002.

Tukialue Lannankäytön tehostaminen Sitoumusala Osuus sitoumusalasta
 Ha Lkm Ha %

A 16 639,46 382 374 884 4,44
B 25 917,51 770 661 288 3,92
C1 23 325,31 941 456 660 5,11
C2-C4 24 411,71 1026 695 864 3,51
Koko maa 90 293,99 3119 2 188 696 4,13
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tymäkaudella olevat pellot. Lisäksi luonnon moni-
muotoisuuden edistämissopimusten alaisilla pelloilla 
lannoitteiden käyttö on kielletty. Pohjavesien peltovil-
jely -toimenpiteen alaisilla pinta-aloilla on rajoituksia 
lannoituksen suhteen. Näiden toimenpiteiden alaiset 
pinta-alat ja tilojen lukumäärät on selvitetty maan ke-
miallisen saastumisen estäminen -kohdassa.

Sopimuksiin perustuva maatalouden tuotanto-
panosten vähennys hehtaaria kohti (%) (VI.1.B-1.2.)

Lannoitteet

Väkilannoitetypen ja -fosforin myynnin kehitys v. 
1990-2002 esitetään kuviossa 5.6. Ravinteiden myyn-
ti viljeltyä peltohehtaaria kohti laski selvästi jo ensim-
mäisellä ohjelmakaudella, minkä jälkeen myynti on 
pysynyt lähes ennallaan.

MYTVAS-haastattelututkimuksesta saadut tulok-
set antavat tilastojen kanssa samansuuntaisia tulok-
sia lannoitteiden käytössä tapahtuneissa muutoksista 
1990-luvun puolivälistä vuoteen 2002 saakka. Palvan 
ym. (2000) mukaan maatalouden ympäristötuen en-
simmäisen ohjelmakauden (1995-1999) aikana fosfo-
rilannoitus väheni 15-45 % kasvista ja tutkimusalu-
eesta riippuen ja typpilannoitus noin 10 % verrattuna 
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Kuvio 5.4. Eläinyksikkömäärä tilan hallinnassa ole-
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ennen EU-jäsenyyttä vallinneeseen tilanteeseen. Sekä 
typellä että fosforilla suurin muutos lannoituskäyttäy-
tymisessä tapahtui aivan ohjelmakauden alussa. Sen 
jälkeen typpilannoitustaso oli jälleen hieman kohon-
nut, fosforilannoitus taas oli pysynyt suunnilleen en-
nallaan. Lannoitustasojen aleneminen v. 1995 jälkeen 
ei kuitenkaan välttämättä kokonaan johtunut ympä-
ristötukijärjestelmästä. Lannoitteiden käyttö hehtaa-
ria kohti aleni selvästi jo 1990-luvun alkupuolella, eli 
jo ennen EU-jäsenyyttä. Tuolloin lannoitteiden käytön 
alenemiseen vaikuttivat mm. muutokset lannoitussuo-
situksissa ja yleinen ympäristötietoisuuden lisäänty-
minen viljelijöiden keskuudessa (Korkman ym. 1993) 
mm. maaseudun ympäristöohjelman (Ympäristömi-
nisteriö 1992) kautta. 

Uusimpien MYTVAS-tulosten mukaan nykyisen 
ohjemakauden alussa lannoitustasojen on havaittu 
pysyneen suunnilleen samalla tasolla edelliseen oh-
jelmakauteen verrattuna. Typpilannoitustasoissa on 
havaittavissa jopa pientä alenemista vuosien 2000 ja 
2002 välillä.

Torjunta-aineet

Valtakunnalliset tilastot

Valtakunnallisten torjunta-aineiden myyntitilastojen 
mukaan kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden myynti-
määrät ovat viime vuosina olleet nousussa (taulukko 

5.44). Nousua on tapahtunut erityisesti rikkakasvien 
torjunta-aineiden osalta.

MYTVAS -haastattelututkimus

Tutkimusalueet voidaan tyypitellä niillä viljeltävien 
kasvien pinta-alojen perusteella. Siten Kinarehenojaa 
voidaan luonnehtia peruna- ja nurmivaltaiseksi, Lep-
sämänjokea, Löytäneenojaa ja Savijokea kevätvilja-
valtaisiksi. Lestijoki on nurmi-, vilja- ja perunavaltai-
nen, Taipaleenjoki nurmivaltainen ja Yläneenjoki ke-
vätvilja- ja nurmivaltainen.

Viljelykasvit ja niiden osuudet viljelypinta-alasta 
vaikuttivat eniten torjunta-aineiden alueelliseen käyt-
töön. Laajuutensa vuoksi viljanviljely vastasi suu-
rimmasta osasta tutkimusalueiden torjunta-aineiden 
käyttöä, nurmen viljelyssä torjunta-aineita käytettiin 
vähiten ja perunan ja sokerijuurikaan tuotannossa 
eniten. Vilja- ja nurmivaltaisilla alueilla rikkakasvien 
torjuntaan käytettiin 80-99 % ja kasvitautien torjun-
taan 0-16 % torjunta-aineista (taulukko 5.45). Peru-
navaltaisilla alueilla (Kinarehenoja & Lestijoki) ru-
tontorjunta-aineiden osuus oli 28-63 %. Elintarvike-
teollisuusperunaa tuottavalla Kinarehenojalla ruton-
torjuntaan käytettyjen fungisidien osuus oli erityisen 
suuri (55-64 %). Kasvunsääteiden osuus oli 2-20 % 
viljavaltaisilla alueilla ja muilla alueilla 0-5 %. Tuho-
eläinten torjuntaan käytettyjen insektisidien osuus oli 
yleensä marginaalinen (0-4 %). Ainoastaan Taipaleen-

Taulukko 5.44. Torjunta-aineiden tehoaineiden myynti Suomessa vuonna 1990, 1994 ja 1999-2002 (Hynninen 
& Blomqvist 1991; Hynninen & Blomqvist 1995; Hynninen & Blomqvist 2001; Londesborough ym. 2000; Sa-
vela ym. 2002;  Savela 2002).

Vuosi Myynti yht./v.(t) rikkakasveille (t) hyönteisten torjuntaan (t) kasvitautien torjuntaan (t) kasvunsääteet (t)

1990 2055 1580 95 163 155
1994 1317 929 74 209 55
1999 1159 790 67 22 64
2000 1166 862 55 178 52
2001 1438 1120 42 192 69
2002 1633 1278 66 225 51

Vuosi Glyfosaattien* käyttö (t) tehoainetta Maataloudessa käytetyt fenoksihapot** (t) tehoainetta

1990 178 1107
1994 162 540
1999 297 300
2000 372 317
2001 467 473
2002 585 500

*     Glyfosaatit sisältävät glyfosaatin sekä glyfosaatti trimesiumin käytön.
**  Sisältää 2,4-D, dichlorprop-p, MCPA, mecoprop-p (dichlorprop ja mecoprop, joita oli käytössä vuosina 1990-1994. Vuosien 1999-2002 tilastoista näitä 

aineita ei enää löydy). 
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joella se oli vuosina 1998-1999 korkeampi (12-14 %). 
Tämä johtui siitä, että viljoilla ja marjakasveilla oli 
poikkeuksellisen suuri tuholaisten torjuntatarve ja toi-
saalta nurmilla käytettiin herbisidejä muita vuosia vä-
hemmän. 

Torjunta-aineilla käsitellyn viljelyalan osuus oli vil-
javaltaisilla alueilla 60-99 %, nurmivaltaisilla alueilla 

se oli 14-29 %. Kinarehenojaa lukuun ottamatta käsi-
tellyn viljelyalan osuus kasvoi tutkimusjakson aikana 
6-20 % (kuvio 5.7). Nurmivaltaisilla alueilla herbiside-
jä käytettiin 20-28 % ja viljavaltaisilla alueilla 60-86 % 
viljelyalasta. Erikoiskasvien viljelyalueilla fungisideilla 
käsiteltiin 30-50 % viljelyalasta. Kasvunsääteillä käsi-
teltiin 1-18 %. Tuhoeläinten torjunta (0-16 %) vaihteli 

Kasvunsääteet

Kinarehenoja

Lepsämänjoki

Lestijoki

Löytäneenoja

Savijoki

Taipaleenjoki

Yläneenjoki

Viljelyala Lohkojen Käyttömäärä Herbisidit Insektisidit Fungisidit
Vuosi ha lukumäärä kg/alue

1999 391 187 483 40,9 0,3 58,6 0,2
2000 765 396 956 36,5 63,6
2001 807 452 983 38,9 60,8 0,2
2002 788 457 1030 43,9 <0,1 55,8 0,3

1998 3145 1261 1273 63,0 0,7 16,0 20,3
1999 3199 1311 1509 81,9 1,1 10,1 7,0
2000 2284 734 944 73,6 0,8 13,1 12,7
2001 2267 687 899 77,0 0,5 16,5 6,0
2002 2046 591 881 79,8 3,1 12,0 5,1

1998 2615 1232 523 60,4 37,1 2,3
1999 2586 1205 543 61,0 3,2 30,7 5,3
2000 2147 1033 509 45,4 52,3 2,3
2001 2215 1083 473 61,1 36,0 3,0
2002 2261 1091 580 69,6 0,2 28,0 2,1

1999 212 112 131 94,4 1,4 2,1 2,1
2000 242 130 174 83,2 1,0 13,7 2,1
2001 272 133 186 81,0 4,0 17,0 1,1
2002 237 103 193 89,1 0,4 9,8 0,8

1999 591 200 201 90,0 0,4 3,1 6,5
2000 595 198 237 84,6 0,2 5,8 9,4
2001 560 180 219 91,7 0,2 5,2 2,9
2002 576 190 275 97,6 1,0 1,0 0,4

1998 445 215 68 88,1 11,8 0,1
1999 475 228 80 83,2 14,1 2,8
2000 445 176 72 98,6 0,5 0,9
2001 475 182 104 93,5 0,3 2,0 4,2
2002 542 203 137 98,6 <0,1 1,0 0,4

1998 4885 1954 1447 83,7 0,3 10,3 5,7
1999 5017 1996 2436 84,9 3,1 6,8 5,0
2000 3008 1193 1117 93,0 1,3 3,4 4,5
2001 3100 1226 1435 91,6 0,7 4,0 4,9
2002 3094 1243 1716 95,2 0,9 2,6 3,3

% kokonaismäärästä

 Taulukko 5.45. Herbisidien, insektisidien, fungisidien ja kasvunsääteiden käyttö prosentteina torjunta-aineiden 
kokonaiskäytöstä (käyttömäärä kg/alue = Käyttö yhteensä haastattelualueella; - = Ei ole käytetty torjunta-ainetta).
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Kuvio 5.7. Tehoaineiden kokonaiskäyttö (% viljelyalasta) vuosina 1998-2002 MYTVAS-haastattelu-
tutkimusalueilla.
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sekä alueittain että aluekohtaisestikin vuosittain eniten 
(taulukko 5.46).

Käsiteltyä peltohehtaaria kohti laskettuna torjun-
ta-aineiden käyttö vaihteli tutkimusalueella 0,5-2,4 
kg/ha ja koko viljelyalaa kohti laskettuna 0,2-1,3 kg/
ha (taulukko 5.47). Koko tutkimusalueen pinta-ala-

painotteiseksi keskiarvoksi tästä saadaan 0,8 kg/ha 
käsiteltyä ja 0,4 kg/ha viljeltyä alaa kohti. Viljaval-
taisilla (Lepsämänjoki ja Yläneenjoki) alueilla käyt-
tömäärä oli käsiteltyä alaa kohti 0,6 kg/ha ja koko 
viljelyalalle noin 0,4 kg/ha. Nämä määrät ovat lähes 
samoja kuin valtakunnalliset keskiarvot.

Viljelyala Lohkojen Käsitelty Rikkakasvien Tuhoeläinten Kasvitautien Kasvunsäätö
yhteensä torjunta torjunta torjunta

Vuosi ha
lukumäärä

% % % % %
Kinarehenoja

1999 391 187 64,7 64,1 1,2 50,4 1,1
2000 765 396 52,9 50,8 NU 39,0 NU
2001 807 452 55,8 55,2 NU 35,1 0,9
2002 788 457 59,1 58,1 0,01 37,6 2,0

Lepsämänjoki
1998 3145 1261 66,3 63,3 11,3 30,4 24,4
1999 3199 1311 71,4 67,1 16,1 34,6 17,7
2000 2284 734 80,5 75,1 8,8 34,9 17,8
2001 2267 687 81,4 75,5 9,0 39,8 10,6
2002 2046 591 86,2 83,3 17,5 32,3 7,2

Lestijoki
1998 2615 1232 14,5 14,3 NU 5,0 2,2
1999 2586 1205 22,5 21,1 4,5 4,5 3,1
2000 2147 1033 19,1 18,1 NU 6,4 2,2
2001 2215 1083 20,9 19,6 NU 6,4 2,8
2002 2261 1091 28,9 28,6 0,4 5,6 1,8

Löytäneenoja
1999 212 112 84,9 84,6 22,7 15,6 6,5
2000 242 130 94,2 94,2 9,8 23,8 5,4
2001 272 133 95,2 95,2 13,5 21,7 1,5
2002 237 103 99,3 98,4 15,5 14,7 7,3

Savijoki
1999 591 200 67,3 65,5 5,8 6,2 7,9
2000 595 198 71,6 67,5 6,6 9,2 7,9
2001 560 180 72,7 68,3 9,6 7,3 3,1
2002 576 190 73,1 72,8 9,8 2,9 0,3

Taipaleenjoki
1998 445 215 21,9 20,0 9,8 NU 0,1
1999 475 228 29,3 27,7 13,6 NU 3,1
2000 445 176 21,8 20,5 0,4 NU 2,8
2001 475 182 28,1 28,1 0,7 5,5 7,1
2002 542 203 28,1 26,9 1,2 3,0 2,9

Yläneenjoki
1998 4885 1954 61,1 58,7 4,5 10,1 4,9
1999 5017 1996 68,2 66,6 10,2 11,6 4,5
2000 3008 1193 72,4 70,4 5,3 3,9 3,9
2001 3100 1226 70,7 68,3 6,0 7,5 4,3
2002 3094 1243 70,2 67,8 5,9 5,7 2,2

Taulukko 5.46. Torjunta-aineilla käsitelty pinta-ala prosentteina viljelyalasta (käsitelty yhteensä = käsitelty vilje-
lyala yhteensä prosentteina koko viljelyalasta; NU = Pesticides not used).
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Käsiteltyä pinta-alaa kohti torjunta-aineita käytet-

tiin rikkakasveille 0,4-0,8 kg/ha, tuhoeläimille 0-0,3 kg/
ha, kasvitaudeille 0,1-2,1 kg/ha ja kasvunsäätöön 0-0,8 
kg/ha. Lähes kaikilla alueilla herbisidien käyttömää-
rät kasvoivat tutkimusjakson aikana. Muiden aineiden 
kohdalla ei ole mitään selvää muutossuuntaa havaitta-
vissa. Tuhoeläinten torjunta-aineita käytettiin 0,1-0,3 
kg/ha ja kasvunsääteitä 0-0,8 kg/ha (taulukko 5.47). 
Kasvitautien torjunta-aineita käytettiin perunantuotan-
toalueilla 1,1-2,4 kg/ha ja vilja-alueilla 0-0,2 kg/ha. 

Rikkakasvien torjunnassa tapahtuneet muutokset

Rikkakasvien torjunnassa tapahtuneita muutoksia tar-
kastellaan lähemmin Lepsämänjoen ja Yläneenjoen 
viljelytietojen perusteella. Nämä alueet ovat MYTVAS-
haastattelututkimuksen edustavimmat viljanviljelyalu-
eet pinta-alojen ja lohkojen lukumäärän suhteen. 

Tutkimusjakson aikana viljelyssä oleva ala pieneni 
molemmilla alueilla noin 30 %. Herbisideillä käsitelty 
peltoala väheni Yläneenjoella lähes samassa suhteessa 

Lohkojen

Vuosi
lukumäärä

käsitelty viljelty käsitelty viljelty käsitelty viljelty käsitelty viljelty käsitelty viljelty
kg/hakg/ha kg/ha kg/ha kg/ha

Tehoaineet yhteensä KasvunsääteetFungisiditInsektisiditHerbisidit

Kinarehenoja
1999 187 1,91 1,23 0,79 0,50 0,32 <0,01 1,43 0,72 0,24 <0,01
2000 396 2,36 1,25 0,90 0,46 NU NU 2,04 0,80 NU NU
2001 452 2,18 1,22 0,86 0,47 NU NU 2,11 0,74 0,31 <0,01
2002 457 2,21 1,31 0,99 0,57 0,40 <0,01 1,94 0,73 0,18 <0,01

Lepsämänjoki
1998 1261 0,61 0,40 0,40 0,26 0,03 <0,01 0,21 0,06 0,34 0,08
1999 1311 0,66 0,47 0,58 0,39 0,03 0,01 0,14 0,05 0,19 0,03
2000 734 0,51 0,47 0,41 0,30 0,04 <0,01 0,16 0,05 0,29 0,05
2001 687 0,49 0,40 0,40 0,31 0,02 <0,01 0,16 0,07 0,23 0,02
2002 591 0,50 0,43 0,41 0,34 0,08 0,01 0,16 0,05 0,30 0,02

Lestijoki
1998 1232 1,38 0,20 0,84 0,12 NU NU 1,48 0,07 0,21 <0,01
1999 1205 0,93 0,21 0,61 0,13 0,15 <0,01 1,44 0,06 0,37 0,01
2000 1033 1,24 0,24 0,59 0,11 NU NU 1,94 0,12 0,25 0,01
2001 1083 1,02 0,21 0,67 0,13 NU NU 1,19 0,08 0,23 0,01
2002 1091 0,89 0,26 0,62 0,18 0,14 <0,01 1,29 0,07 0,30 0,01

Löytäneenoja
1999 112 0,73 0,62 0,69 0,58 0,04 0,01 0,08 0,01 0,20 0,01
2000 130 0,76 0,72 0,63 0,60 0,07 0,01 0,41 0,10 0,28 0,02
2001 133 0,72 0,68 0,58 0,55 0,20 0,03 0,53 0,12 0,51 0,01
2002 103 0,82 0,82 0,74 0,73 0,02 <0,01 0,54 0,08 0,09 0,01

Savijoki
1999 200 0,51 0,34 0,47 0,31 0,02 <0,01 0,17 0,01 0,28 0,02
2000 198 0,56 0,40 0,50 0,34 0,01 <0,01 0,25 0,02 0,47 0,04
2001 180 0,54 0,39 0,53 0,36 0,01 <0,01 0,28 0,02 0,38 0,01
2002 190 0,65 0,48 0,64 0,47 0,05 <0,01 0,16 <0,01 0,75 <0,01

Taipaleenjoki
1998 215 0,69 0,15 0,67 0,13 0,18 0,02 NU NU 0,15 <0,01
1999 228 0,57 0,17 0,51 0,14 0,17 0,02 NU NU 0,15 <0,01
2000 176 0,75 0,16 0,78 0,16 0,20 <0,01 NU NU 0,05 <0,01
2001 182 0,78 0,22 0,73 0,21 0,08 <0,01 0,08 <0,01 0,13 0,01
2002 203 0,90 0,25 0,92 0,25 0,01 <0,01 0,08 <0,01 0,04 <0,01

Yläneenjoki
1998 1954 0,48 0,30 0,42 0,25 0,02 <0,01 0,30 0,03 0,34 0,02
1999 1996 0,71 0,49 0,62 0,41 0,15 0,02 0,28 0,03 0,54 0,02
2000 1193 0,51 0,37 0,49 0,35 0,09 <0,01 0,33 0,01 0,42 0,02
2001 1226 0,65 0,46 0,62 0,42 0,06 <0,01 0,25 0,02 0,53 0,02
2002 1243 0,79 0,55 0,78 0,53 0,08 <0,01 0,25 0,01 0,84 0,02

 Taulukko 5.47. Torjunta-aineiden käyttömäärät yhteensä, kaikki tehoaineet (kg/ha käsitelty = hehtaarikohtai-
nen käyttö käsiteltyä pinta-alaa kohti; kg/ha viljelty= käyttö koko alueella viljeltyjä hehtaareita kohti; NU = Pes-
ticides not used).
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kuin viljelyala mutta Lepsämänjoella se väheni vain 
15 %. Samanaikaisesti glyfosaatti- että fenoksihappo-
valmisteiden käyttö kasvoi.  Pienannosaineilla käsi-
telty peltoala oli Lepsämänjoella pysynyt ennallaan ja 
vähentynyt Yläneenjoella. Aluekohtaisesti laskettuna 
herbisidien käyttö (kg/alue) pysyi Lepsämänjoella lä-
hes ennallaan ja kasvoi Yläneenjoella noin 50 % (tau-
lukko 5.48). 

Molemmilla alueilla suorakylvöön liittyvä gly-
fosaatin kevätruiskutus yleistyi vuonna 2002. Lep-
sämänjoella glyfosaattia käytettiin keväällä 16:sta ja 
syksyllä 47:llä lohkolla. Yläneenjoella glyfosaattia 
käytettiin keväällä 34:llä ja syksyllä 101:llä lohkolla.

Tulokset vahvistavat sitä yleistä arviota, että ke-
vennetyt muokkausmenetelmät sekä muuttavat tor-
juntakäytäntöjä että lisäävät rikkakasvien torjunta-
tarvetta. Pinta-alakohtaisten käyttömäärien vaihtelut 
(kg/ha) viittaavat siihen, että viljelijät ovat käyttäneet 
välillä alennettuja annoksia, mutta ovat nostaneet an-
nosta rikkakasvitilanteen pahentuessa.

Torjunta-aineiden käyttö kevätviljojen viljelyssä

Ympäristötuen alaisten toimenpiteiden oletetaan vai-
kuttavan myös torjunta-aineiden käyttöön. Koska 
käytännössä lähes koko viljanviljelyala on tuen piiris-
sä ja suurin osa Suomessa myydyistä torjunta-aineista 
käytetään nimenomaan viljanviljelyssä, joten laaja-
mittaiset muutokset heijastuvat selvimmin siinä.

Tutkimusalueella viljeltiin kevätvehnää vuonna 
1999 yhteensä 6 900 hehtaarilla ja vuonna 2002  5 
370 hehtaarilla. Viljelyala väheni 1 530 hehtaaria eli 
22 %. Lepsämänjokea lukuun ottamatta torjunta-ai-
neiden käyttö kasvoi sekä käsiteltyä että viljeltyä pel-
toalaa kohti laskettuna (kuvio 5.8). Kasvinsuojelun 
kannalta katsottuna tukitoimenpiteet näyttävätkin 

toimineen odotusten vastaisesti ja johtaneen ympäris-
töä kuormittavampaan suuntaan.

Yleisenä havaintona voidaan todeta, että torjunta-
aineilla käsitellyn viljelypinta-alan osuus (% viljelyalas-
ta) on vilja- ja nurmivaltaisilla alueilla lähes poikkeuk-
setta noussut viimeisten kahden vuoden aikana. Samal-
la tavoin ovat myös torjunta-aineiden käyttömäärät 
sekä käsiteltyä viljelyalaa että viljelyalaa kohti nous-
seet. Vaikka ympäristötuen myötä torjunta-aineiden 
käyttö on tarkentunut, torjuntatarve on lisääntynyt.

Asiantuntijakyselyt

Kohdassa tarkastellaan asiantuntijalausuntojen poh-
jalta ympäristötukijärjestelmän vaikutuksia torjunta-
aineiden käyttöön yleensä, eli jo vuodesta 1995 lähti-
en, eikä keskitytä pelkästään tämän ohjelmakauden 
vaikutuksiin. Tällä ohjelmakaudella jatketaan pääasi-
assa samojen torjunta-aineiden käyttöön liittyvien toi-
menpiteiden toteuttamista kuin jotka olivat käytössä 
jo kaudella 1995-1999.

Kysymys 1. Miten ympäristötukiehtojen mukaiset vil-
jelytoimenpiteet ovat mielestänne vaikuttaneet torjun-
ta-aineiden käyttöön?

Sitoumusehdoissa oleva kasvinsuojeluaineiden käyttä-
jien koulutus on lisännyt viljelijöiden tietämystä kai-
kista kasvinsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Koulu-
tuksen vaikutukset nähdäänkin hyvin myönteisinä. 
Koulutuksessa kiinnitetään huomiota sekä ruiskujen 
kuntoon että työturvallisuuteen ja torjunta-aineiden 
ympäristövaikutuksiin. Kasvinsuojeluaineiden käyttö 
on tarkentunut käytössä olevan ruiskutuskaluston tek-
nisen kunnon parantumisen myötä. Kasvinsuojeluruis-
kujen testaus joka viides vuosi varmistaa ruiskutuska-

Vuosi Kasvu-
lohkot Käsitelty Yhteensä % Herb. Yhteensä % Herb. Yhteensä % Herb. Yhteensä % Herb.

kpl ha kg/alue kok. määr. ha g/ha kg/alue kok. määr. ha g/ha kg/alue kok. määr. ha g/ha kg/alue kok. määr.

Lepsämänjoki
1998 1261 1832 651 81,2 147 506,8 74,4 9,3 883 652,4 569,0 70,9 1395 5,7 8,0 1,0
1999 1311 2022 737 59,6 197 480,0 94,6 7,7 1093 584,8 622,5 50,4 1663 11,8 19,6 1,6
2000 734 1620 618 88,9 90 590,9 52,9 7,6 1071 519,1 555,7 80,0 1398 6,4 9,0 1,3
2001 687 1656 635 91,7 139 662,6 92,4 13,3 1024 523,6 532,7 76,9 1473 6,8 10,0 1,4
2002 591 1650 661 93,9 206 780,0 160,8 22,9 975 511,5 491,3 69,9 1448 5,9 8,6 1,2

Yläneenjoki
1998 1954 2674 1079 89,1 170 935,1 158,9 13,1 1162 785,8 911,5 75,2 1969 4,5 8,9 0,7
1999 1996 3126 1856 89,7 404 1019,0 411,8 19,9 1850 771,4 1427,4 69,0 2141 7,7 16,5 0,8
2000 1193 2053 993 95,6 131 1058,2 138,5 13,3 988 859,3 847,8 81,7 1349 5,0 6,8 0,7
2001 1226 2038 1253 95,4 241 884,1 212,8 16,2 1198 866,0 1034,3 78,7 1160 5,1 6,0 0,5
2002 1243 2000 1566 95,8 381 914,5 348,8 21,3 1300 932,2 1212,2 74,2 1013 4,9 5,0 0,3

Käsitelty Käsitelty Käsitelty
Gly, Fa ja Pan Glyfosaatit Fenoksihapot Pienannosaineet

Taulukko 5.48. Glyfosaatin, fenoksihappo- ja pienannosherbisidien käyttö (Gly = glyfosaatti, Fa = fenoksihapot 
ja Pan = pienannosaineet).
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Kuvio 5.8. Torjunta-aineiden kokonaiskäyttö (kg/ha) kevätviljoilla torjunta-aineilla käsiteltyä ja viljelypinta-alaa 
kohti Lepsämänjoella, Lestijoella, Löytäneenojalla, Savijoella, Taipaleenjoella ja Yläneenjoella vuosina 1998-2002.
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luston pysymisen kunnossa ja siten parantaa kasvin-
suojeluaineiden levitystarkkuutta. Koulutuksen ja ruis-
kujen testauksen katsotaankin lisänneen torjunnan 
tarkkuutta sekä vähentäneen torjunta-aineiden käytös-
tä aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja -haittoja.

Ympäristötukeen sitoutuminen edellyttää, että vil-
jelijä pitää lohkokohtaista kirjanpitoa viljelytoimen-
piteistä. Lohkokohtaiseen kirjanpitoon tulee merkitä 
kaikki kasvinsuojelutoimenpiteet. Kirjanpitovelvoite 
on saanut viljelijät entistä paremmin huomioimaan 
valmisteisiin liittyvät ympäristörajoitukset ja velvol-
lisuuden noudattaa niitä. Mikäli kirjanpitoon merki-
tään käytön lisäksi myös havainnot siitä, miten ruis-
kutus on tehonnut, se tehostaa kasvintuhoojien, erityi-
sesti rikkakasvien seurantaa ja auttaa kasvinsuojelun 
täsmentämisessä ja suunnittelussa seuraavaa kasvu-
kautta varten.

Elintarviketeollisuuden antamien lausuntojen mu-
kaan ympäristöehtojen mukaiset toimenpiteet vaikut-
tavat selvästi torjunta-aineiden käytön suunnitteluun 
sopimusviljelmillä. Viljelysuunnitelman teon yhtey-
dessä tarkistetaan, mitä torjunta-aineita on mahdollis-
ta käyttää ja tehdään selvä suunnitelma ruiskutuksia 
varten. Samalla aineisiin tutustutaan entistä parem-
min ja tarkistetaan käyttöohjeet. 

Ympäristötukiehtojen 30 %:n talviaikainen kas-
vipeitteisyysvaatimus on lisännyt kevennetyn muok-
kaustavan käyttöä, kyntämättä viljelyä ja viimeaikoi-
na myös muokkaamatta viljelyä. Yleisesti arvioidaan, 
että taloudelliset paineet ovat vaikuttaneet valintoihin 
ympäristötukea enemmän, jolloin kyntämisen sijaan 
on valittu pienempiä kustannuksia vaativa muokkaus-
tekniikka. Kasvinviljelytiloilla on enenevässä määrin 
keskitytty yhden kasvin viljelyyn: viljelykierrolla ei 
siten enää torjuta rikkakasveja ja kasvitauteja. Vilje-
lytekniikassa tapahtuneet muutokset ovat osaltaan li-
sänneet torjunta-aineiden käyttöä.

Kaikissa lausunnoissa todetaan, että erityises-
ti suorakylvössä kestorikkakasvien määrä runsastuu 
ja niiden torjuntatarve kasvaa. Juolavehnä torjutaan 
tällöin keväällä ennen kylvöä ja leveälehtiset rikka-
kasvit entiseen tapaan kesällä. Peltojen talviaikainen 
kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus lisäävät kas-
vimassaa pellon pintakerroksissa. Tämän arvioidaan 
parantavan tiettyjen kasvijätteissä säilyvien taudinai-
heuttajien elinmahdollisuuksia ja siten lisäävän kasvi-
tautien kemiallisen torjunnan tarvetta ja asettavan en-
tistä suurempia vaatimuksia tautien havainnoimiselle 
ja torjunnan optimaaliselle ajoittamiselle. 

Pientareet ja suojakaistat koetaan rikkakasvien 
leviämisen kannalta ongelmallisina. Useimmiten suo-

jakaistojen niittäminen on vaikeaa tai mahdotonta. 
Niittämättä jättämisestä seuraa kuitenkin se, että suo-
jakaistoilla kasvavat rikkakasvit levittävät siemeniä 
myös peltolohkoille. Siemenistä pellolla lisääntyvät 
rikkakasvit on sitten torjuttava kemiallisesti. Toisaalta 
todetaan, että mikäli suojakaista on hoidettu ja riit-
tävän leveä työkoneilla liikkumiseen se pikemminkin 
vähentää kuin lisää rikkakasvien leviämistä pienta-
reelta pellon puolelle. Rikkakasvien juuria ei tällöin 
siirretä viljelykoneiden mukana pellolle ja myös sie-
menten leviäminen vähenee.

Kysymys 2. Millaiset mielestänne ovat tulevaisuuden 
näkymät torjunta-aineiden käytön kannalta, jos tu-
kiehdot säilyvät ennallaan?

Torjunta-aineiden käyttöön vaikuttaa jatkossakin tu-
kiehtoja enemmän viljeltävä kasvi, kasvukauden sää-
olot, tavoiteltava sato- ja laatutaso, sadon käyttötar-
koitus sekä viljelytekniikka. Kasvukauden sääolot vai-
kuttavat kasvitautien ja kasvintuhoojien esiintymiseen 
ja siten myös kasvinsuojeluaineiden vuosittaiseen 
käyttötarpeeseen.

Nykyiset tukiehdot kehittävät käyttöä oikeaan 
suuntaan, mutta yleinen näkemys on, että kevennetyssä 
muokkauksessa rikkakasvit lisääntyvät ja torjuntatarve 
ja torjunta-aineiden käyttömäärät tulevat edelleen kas-
vamaan juolavehnäongelman lisääntymisen takia. 

Rikkakasvien siemenpankki on monilla pelloilla 
moninkertaistunut EU-aikana ja jotta ongelman kans-
sa tullaan toimeen, ruiskutuksia joudutaan lisäämään. 
Ennakoivan, rajoittavan torjunnan merkitystä ei vielä 
ole riittävästi painotettu ja ymmärretty eikä muiden 
viljelyteknisten keinojen käyttöä ruiskutusten rinnalla 
ole vielä omaksuttu (uudelleen) riittävästi. Tasapai-
noinen kasvinsuojelu ei ole edennyt ja luultavasti se 
etenee jatkossakin sen verran hitaasti, että torjunta-ai-
neiden käyttömäärät kasvavat edelleen. 

Vilja-alan kasvu nurmialan kustannuksella joh-
taa kasvinsuojeluaineiden käytön kasvuun. Luomu-
viljelyn lisäys riippuu markkinoista ja kasvu on tästä 
eteenpäin luultavasti melko hidasta. Luonnonmukai-
sen viljelyn torjunta-aineiden käytön lisäystä hidasta-
va vaikutus jäänee varsin vähäiseksi. 

Ruiskutusteknologia menee myös eteenpäin, jol-
loin haluttu torjuntatulos saadaan aiempaa pienem-
mällä ainemäärällä. Uuden tekniikan käyttöönotto ta-
pahtuu kuitenkin varsin hitaasti. Se kuitenkin yleistyy 
ensimmäisenä voimaperäistä maataloutta harjoittavil-
la tiloilla, joilla torjunta-aineiden, erityisesti tautiai-
neiden ja kasvusääteiden käyttö on muita tiloja selväs-
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ti runsaampaa. Viljelijöiden biologisen osaamistason 
noustessa ja ennustejärjestelmien kehittyessä kannat-
tava torjuntakynnys tiedostetaan entistä paremmin, 
torjunta tarkentuu ja sekä käyttömäärät että ympäris-
tökuormitus vähenevät.

Kysymys 3. Miten tukiehtoja tulisi mielestänne muut-
taa?

Tukiehtojen tulisi olla joustavampia ja mahdollistaa 
muuttuvien sääolosuhteiden huomioiminen. Mikäli 
nykyiset toimenpiteet säilytetään, voitaisiin vuosittai-
set toimenpiteet korvata useamman vuoden jaksolla, 
jonka aikana sovitut toimenpiteet toteutettaisiin (kas-
vipeitteisyys ja muokkaukset).  Viljelijät toivovat, että 
esimerkiksi kyntää voitaisiin niinä syksyinä jolloin se 
antaa parhaan tuloksen. 

Tukiehtoihin sisältyvä vaikeasti torjuttavien rikka-
kasvien torjuntavelvoite (joko kemiallinen tai viljely-
kierto) tulisi olla voimakkaampi. Ympäristötukea olisi 
sanktioitava nykyistä herkemmin, jos viljelijä ei ole 
toteuttanut tilalla selvästi normaalia enemmän esiin-
tyvän, helposti leviävän rikkakasvin torjuntatoimia. 
Huonosti hoidetut pellot lisäävät moninkertaisesti 
torjuntatarvetta naapurilohkoilla ja -tiloilla. Runsas 
rikkakasvien määrä alentaa satoa ja heikentää ravin-
teiden hyötysuhdetta, jolloin riski ravinteiden pääsys-
tä vesiin kasvaa.

Pientareiden ja suojakaistojen uudelleen perusta-
minen nurmikasvien siemenillä, hoito ja kemiallinen 
puhdistaminen tulisi tehdä helpommaksi. Nykyisin 
niittoa ei käytännössä juuri tehdä, koska kasvinjättei-
den poiskerääminen on kapeilla kaistoilla hankalaa 
eikä viljatiloilla ole tarkoitukseen sopivia koneita. 

Suojakaistan leveyteen olisi asiantuntijoiden mu-
kaan saatava joustoa. Jos suojakaistat sisällytettäisiin 
pellolla viljeltävän kasvin viljelyalaan, viljelijöillä voisi 
löytyä halukkuutta leventää niitä. Samalla suojakais-
tojen niitto tulisi paremmin mahdolliseksi ja rikkakas-
vien leviämistä kyettäisiin paremmin hillitsemään. 

Riviviljelykasveillakin enintään kolmen metrin vil-
jelytekniset päisteet ovat liian kapeita. Tukien takia 
viljelijät eivät perusta leveämpää nurmikaistaa, vaikka 
se olisi viljelytöiden tekemisen kannalta selvästi pa-
rempi ratkaisu. Viljelyalaan luettavien viljelyteknisten 
päisteiden pitäisi olla noin kuuden metrin levyisiä, jot-
ta nykyisellä konekannalla saataisiin istutettua peru-
na järkevästi yhdensuuntaisiin penkkeihin. Tällaisella 
päisteellä olisi merkitystä ravinteiden ja torjunta-ai-
neiden vesistöön pääsyn estämisessäkin. Samalla riski, 
että vesistöihin rajoittuvilla perunalohkoilla käytet-

täisiin torjunta-aineita tuotteisiin liittyvien ympäristö-
lausekkeiden vastaisesti, pienenisi.

Suojavyöhykkeiden korvaustaso saisi mielellään 
olla niin suuri, että myös perunaa tai muita hyvän kat-
teen antavia erikoiskasveja viljelevillä tiloilla olisi mie-
lenkiintoa niiden perustamiseen. Erikoiskasviviljelyssä 
suojavyöhykkeet olisivat erityisen tarpeellisia koska 
sekä ravinteiden että torjunta-aineiden käyttö on niillä 
useita muita tuotantosuuntia runsaampaa.

Viljelijöille, joiden viljelylohkoja on pohjavesialu-
eilla ja jotka siten voivat käyttää valmistekohtaisten 
käyttörajoitusten vuoksi vain rajoitetusti kasvinsuoje-
luaineita, olisi tästä aiheutuvien haittojen kompensoi-
miseksi myönnettävä erityistukea ja laadittava tilan-
teeseen sopiva kasvuohjelma ja tasapainoisen kasvin-
suojelun ohjeisto. 

Koulutuksessa tulisi teknisen osaamisen lisäksi pai-
nottaa rikkakasvien, kasvitautien ja tuhoeläinten tun-
temusta ja elinkiertoa, sekä torjuntatarpeen arviointia 
ja ajoitusta. Lisäksi torjunta-aineiden vaikutustapojen 
ja ympäristövaikutusten tunteminen ohjaisi viljelijää 
aineiden valinnassa sekä torjunnan tehokkuuden että 
ympäristönsuojelun kannalta positiiviseen suuntaan. 
Ruiskuttajakoulutuksen sisältöä voisi täsmentää, jotta 
kurssin käyneiden viljelijöiden mielenkiinto aiheeseen 
ja koulutukseen yleensä säilyisivät. Asiantuntijalau-
sunnoissa korostetaan myös toimenpiteiden tilakoh-
taista räätälöintiä.

Käyttökoulutuksen osalta esitetään nykyistä pit-
käjänteisempää järjestelmää kertaluonteisen sijasta, 
ja koulutuksen tulisi keskittyä tilakohtaisten viljely- ja 
torjunta-aineiden käyttöongelmien ratkaisemiseen. 
Mahdollisena uutena ympäristötuen torjunta-aineisiin 
liittyvänä tukiehtona esitetään harkittavaksi niin sa-
notun biopedin käyttöön ottoa. Tällainen rakennettu 
ruiskun pesupaikka ehkäisee muun muassa torjunta-
aineiden huuhtoutumista pohjavesiin. Myös torjunta-
aineisiin liittyvää valvontaa ehdotetaan lisättäväksi.

Kysymys 4. Vastaavatko MYTVAS-tutkimuksessa las-
ketut alueittaiset torjunta-aineiden käyttömäärät käsi-
tyksiänne torjunta-aineiden käytön muuttumisesta?

Yleisesti vastauksissa todetaan, että MYTVAS-tutki-
muksessa lasketut muutokset torjunta-aineiden käyttö-
määrissä kuvaavat hyvin eri alueilla tapahtuneita muu-
toksia. Vastauksissa korostuu rikkakasviongelman li-
sääntyminen, joka on nähtävissä myös MYTVAS-ai-
neistoista. Ongelman lisääntymistä selittävät lausunto-
jen mukaan mm. nurmen viljelyalan vähentyminen ja 
vastaavasti viljanviljelyalan lisääntyminen, muokkauk-
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sen keventyminen, pientareiden ja suojakaistojen li-
sääntyminen ja juolavehnän kanssa vähemmän kilpai-
lukykyisten lyhytkortisten lajikkeiden yleistyminen. 

Kysymys 5 (Vain SYKEn asiantuntijoille). Onko tor-
junta-aineiden haitallisuus ympäristölle kehittynyt sa-
massa suhteessa kuin torjunta-aineiden käyttömäärät 
ovat muuttuneet?

Kysymykseen on mahdotonta antaa yksiselitteistä vas-
tausta. Torjunta-ainevalmisteet ja tehoaineiden omi-
naisuudet ovat muuttuneet 1990-luvun alunkin jäl-
keen merkittävästi. Kertyvien aineiden määrä markki-
noilla on laskenut. Torjunta-aineiden ja myös niiden 
hajoamistuotteiden kulkeutuvuusominaisuudet tunne-
taan aikaisempaa paremmin, joskaan Suomen olosuh-
teista tietoa ei edelleenkään ole saatavissa. Pienan-
nosherbisidien myrkyllisyys vesieliöille on paljon suu-
rempi kuin niiden korvaamien vanhemman sukupol-
ven torjunta-aineiden. Toisaalta vaadittava käyttömää-
rä on vain murto-osa. Vesieliömyrkyllisyys saattaa kui-
tenkin muodostua hyvin merkittäväksi tekijäksi sala-
ojitetuilla pelloilla, joiden valumavesi päätyy ojien 
kautta hyvinkin nopeasti pintavesiin. Tällä hetkellä ei 
kuitenkaan edes yleisimmin käytettyjen torjunta-ainei-
den esiintymistä pinta- tai pohjavesissä seurata sään-
nöllisesti. Tulevaisuudessa seurantatietojen keräämi-
seen tulisi panostaa entistä enemmän. Tätä edellyttävät 
muun muassa vesipuitedirektiivin säännökset.

Torjunta-aineiden myynti- tai käyttömäärä ei ku-
vaa torjunta-aineiden käytöstä ympäristöön aiheutuvaa 
kuormitusta. Todellisen ympäristökuormituksen selvit-

tämisessä SYKEssä on kehitetty torjunta-aineindikaat-
tori ennustamaan torjunta-aineiden ympäristökuormi-
tusta. Myyntimäärätietojen lisäksi indikaattorissa kiin-
nitetään huomiota aineiden eräisiin haitallisiin ominai-
suuksiin muun muassa pysyvyyteen, kulkeutuvuuteen, 
kertyvyyteen ja myrkyllisyyteen vesieliöille. 

Haitallisilla ominaisuuksilla painotettu myynti-
määrien seuranta paljastaa, ettei myyntimäärien pie-
nentyminen välttämättä laske ympäristökuormitusta. 
Aineryhmittäin tarkasteltuna kehitys 1990-luvun alus-
ta tähän päivään on ollut suotuisinta tuhohyönteis-
ten torjuntaan tarkoitettujen torjunta-aineiden osalta, 
koska 1990-luvun alussa markkinoilta poistui joukko 
myrkyllisiä tehoaineita. Markkinoille tulleiden uusien 
aineiden haitalliset ominaisuudet ovat kuitenkin aihe-
uttaneet sen, että indikaattorin perusteella arvioitu ko-
konaisympäristökuormitus on jokseenkin samalla ta-
solla näitä haitallisia ominaisuuksia tarkastellessa.

5.1.5. Typpitase (VI.1.B-1.3.)

Valtakunnallinen ja alueellinen typpitase

Valtakunnallinen ja alueellien typpitase laskettiin ny-
kyisen ohjelmakauden (vuodet 2000-2002), aiemman 
ohjelmakauden (1995-1999) ja tätä edeltävän jakson 
(1990-1994) ajalle.

Pellolle tulevan typen määrä on vähentynyt 1990-
luvun alun 175:stä kg/ha vuoden 2002 138:ään kg/ha 
(kuvio 5.9). Tämä johtuu lähinnä typpilannoitteiden 
käytön vähentymisestä. Sadon mukana poistuva typ-
pimäärä on vaihdellut kasvukauden suotuisuudesta 
riippuen välillä 65-80 kg/ha. Taseen ylijäämä on vä-
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Kuvio 5.9. Valtakunnallinen 
typpitase vuosina 1990-2002.
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hentynyt tarkasteluajankohtana lähes 90:stä noin 50:
een kg/ha.

Typen ylijäämä on alentunut 1990-luvulla kaik-
kien maaseutukeskusten alueella (taulukko 5.49). 
Österbottens Svenska lantbrukssällskapetin alueella 
ylijäämä on ollut  koko 1990-luvun samaa luokkaa 
ja siellä väkilannoitteita käytettiin 1990-luvun alussa 
20-30 kg/ha vähemmän kuin muualla. Tähän on to-
dennäköisesti syynä se, että maalajeista on multamai-
ta 25 % ja loput ovat hietamaita.

Tarkastelujakson alussa karjatalousvaltaisten alu-
eiden ylijäämät olivat selvästi korkeimpia. Nämä yli-
jäämät kuitenkin alentuivat 1990-luvun loppua koh-
den. Vuosittaiset satovaihtelut näkyvät typpitaseessa 
selvästi; esimerkiksi muutamien maaseutukeskusten 
vuoden 1999 korkeat typpitaseet johtuvat vähäsatei-
sesta kasvukaudesta.

Typpitaselaskennan merkittävin epävarmuus liit-
tyy tulopuolella lannan käyttömääriin ja lannan typpi-
pitoisuuteen, ja menopuolella nurmisatoihin ja niiden 
typpipitoisuuksiin. Tilastotiedoista tapahtuvassa las-
kennassa absoluuttisia arvoja tärkeämpää onkin tar-
kastella aineistossa mahdollisesti esiintyvää muutosta 
ajan suhteen.

MYTVAS-haastattelualueiden typpitaseet

MYTVAS-haastattelualueille lasketut kasvikohtaiset 
typpitaseet antoivat samaa suuruusluokkaa olevia ta-

seen ylijäämiä kuin alueelliset typpitaseet. Haastatte-
lualueiden välillä ei ollut suuria eroja. Viljakasveista 
kaura osoittautui laskelmien mukaan tehoikkaim-
maksi typen hyödyntäjäksi.

Typpitaseiden kehitys osoittaa, että peltomaan po-
tentiaalinen kuormittavuus on todennäköisesti pie-
nentynyt 1990-luvun alkuvuosiin verrattuna koko 
maassa.

5.1.6  Fosforitase 

Valtakunnallinen ja alueellinen fosforitase

Fosforitase laskettiin koko valtakunnan ja eri maaseu-
tukeskusten alueelle vuosille 1990-2002 (kuvio 5.10). 
Valtakunnallinen tase pieneni tarkastelujaksolla tasos-
ta 30 kg/ha tasolle 10 kg/ha vuodessa.

Fosforitase laski koko tarkastelujakson ajan jokai-
sen maaseutukeskuksen alueella. Taseissa on kuiten-
kin selviä eroja maaseutukeskusten välillä. Suurimmat 
taseen ylijäämät olivat samojen maaseutukeskusten 
alueella vuonna 1990 kuin vuonna 2002, mutta ta-
seiden hajonta on pienentynyt kymmenen vuoden ai-
kana. Vuonna 1990 suurimman ja pienimmän taseen 
erotus oli 18,4 kg/ha ja vuonna 2002 se oli 9,6 kg/ha. 
Suurin osa taseen muutoksista johtuu väkilannoitefos-
forin käytön vähentymisestä noin kolmasosaan vuo-
den 1990 tasosta. Karjanlannassa levitetyn fosforin 
määrä ja sadon ottama fosforimäärä pysyivät  lähes 

Taulukko 5.49. Alueellinen typpitase maaseutukeskuksittain vuonna 1990 ja 1994-2002. (NSL=Nylands svenska 
lantbrukssällskap, FHS= Finska Hushållningssällskapet, LBS = Österbottens Svenska lantbrukssällskap)

Maaseutukeskus 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Uusimaa ja NSL 79 52 66 54 44 57 76 38 47 48
Farma ja FHS  93 70 80 68 61 76 85 63 62 64
Satakunta 82 57 69 56 47 64 49 46 55 50
Pirkanmaa 77 58 55 45 43 49 50 35 40 35
Häme 87 73 87 63 59 68 74 51 49 50
Päijät-Häme 82 63 63 50 50 52 58 34 34 33
Kymenlaakso 83 65 73 64 56 57 70 40 45 38
Etelä-Karjala 84 77 73 67 68 52 70 45 50 44
Mikkeli 88 65 64 63 65 58 57 50 37 32
Pohjois-Savo 125 83 80 75 67 72 56 60 54 50
Pohjois-Karjala 105 63 63 54 53 63 47 46 45 38
Keski-Suomi 98 59 53 46 49 60 55 44 48 40
Etelä-Pohjanmaa 89 71 65 61 57 73 57 56 59 47
LBS 58 56 51 57 60 68 45 44 49 45
Keski-Pohjanmaa 119 89 90 79 78 85 60 72 70 63
Oulu 90 70 63 60 57 55 42 45 49 39
Kainuu 137 78 91 78 71 81 57 58 62 45
Lappi 99 65 75 65 69 80 64 60 43 39
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saman suuruisina tarkastelujakson aikana. Karjanlan-
nasta tuleva fosforimäärä on vähentynyt noin 1 kg/
ha ja sadon sisältämä fosforimäärä on pysynyt noin 
10 kg/ha tasolla. Alueittaisia fosforitaseita verrattiin 
myös karjanlannassa pellolle tulevan fosforin mää-
rään (kuvio 5.11).

Fosforitase riippuu selvästi alueella tuotetun kar-
janlannan määrästä. Riippuvuus on myös lisääntynyt 
vuodesta 1990 vuoteen 2000, koska väkilannoitteiden 
käyttö on tarkentunut. Riippuvuus voi myös selittyä 
nurmisadon aliarvioinnilla, joka lisää taseen ylijää-
mää. Fosforitaseen aleneminen joillakin alueilla alle 
10 kg/ha tasolle merkitsee, että maan fosforitila laskee 
näillä alueilla. Sen sijaan joillakin alueilla tase on edel-
leen niin korkea, että maan fosforitilan aleneminen on 
hidasta.

MYTVAS-haastattelualueiden fosforitaseet

Kasvikohtaiset fosforitaseet MYTVAS-haastattelualu-
eilla ovat pienentyneet hiukan typpitaseita enemmän. 
Viljelykasvista riippuen taseen ylijäämä vuonna 2002 
oli 5 kg/ha luokkaa. Tulosten perusteella kaura osoit-
tautui myös tehokkaimmaksi fosforin hyödyntäjäksi.

Kuvio 5.10. Fosforitase maaseutukeskuksittain.
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5.1.7. Epäpuhtauksien vähentäminen pohjavesiin 
johtavissa kerroksissa (VI.1.B-2.1.)

Alueet, joilla toteutetaan tuettuja toimia 
tarkoituksena vähentää epäpuhtauksien siirtymistä 
pohjavettä johtaviin kerroksiin (suodattumisen, 
valumisen tai eroosion vuoksi) (VI.1.B-2.1.)

Koska Suomen tärkeimmät pohjavesialueet sijaitsevat 
pääosin viljelyyn sopimattomilla harjualueilla, maata-
louden vaikutus pohjaveden laatuun on yleisesti ottaen 
vähäinen. Peltoviljely ja karjatalous voivat kuitenkin 
paikallisesti aiheuttaa selviä muutoksia pohjaveden 
laadussa luonnontilaan verrattuna (Huttunen & Rön-
kä 1994; Korkka-Niemi ym. 1993).

Suomen ympäristökeskuksen pohjavesitietojärjes-
telmän (POVET) mukaan luokkiin I, II ja III kuuluvien 
Manner-Suomen pohjavesialueiden pinta-ala on yh-
teensä 1 386 449 ha, josta peltoa on 98 524 ha eli 7,1 
%. Pohjaveden muodostumisalueilla, jotka ovat poh-
javesialueiden reunavyöhykkeitä herkempiä saastumi-
sen aiheuttamille haitoille, pellon osuus pinta-alasta on 
2,9 %. Veden hankinnalle tärkeillä pohjavesialueilla 
(luokka I) pellon osuus on hieman kaikkien pohjavesi-
alueiden keskiarvoa suurempi: peltoa on 10,0 % aluei-
den kokonaispinta-alasta ja 3,5 % muodostumisaluei-
den pinta-alasta. TE-keskusalueittaisessa tarkastelussa 
pohjavesialueilla sijaitsevaa peltoa on eniten Hämeessä 
ja Uudellamaalla, joissa myös pohjavesialueiden pel-
tojen osuus kokonaispeltoalasta on korkein (tauluk-
ko 5.50). Pohjaveden muodostumisalueella sijaitsevaa 

peltoa on eniten Pohjois-Karjalassa, jossa muodostu-
misalueella sijaitsevan pellon osuus kokonaispeltoalas-
ta on Kainuun ja Lapin ohella selvästi muita alueita 
korkeampi.

Ympäristötuen pohjavesialueiden peltoviljely -eri-
tyistuella pyritään vähentämään maatalouden aihe-
uttamia riskejä pohjaveden laadulle. Erityisesti tuen 
tavoitteena on lannoitetypen käytön vähentäminen 
pohjavesialueilla (MMM 2002a). Ensimmäisellä ohjel-
makaudella (1995–1999) vastaavan tukimuodon nimi 
oli maataloustuotannon laajaperäistäminen. Vuonna 
1999 tästä tuesta oli tehty 80 sopimusta, joiden pii-
rissä oli yhteensä 634 ha. Vuonna 2002 pohjavesialu-
eiden peltoviljely -sopimuksia oli 87 ja niiden koko-
naispinta-ala oli 906 ha (kohta 5.1.2, taulukko 5.31). 
Pinta-ala on kasvanut selvästi, mutta on kuitenkin vain 
0,9 % luokkien I, II ja III pohjavesialueilla sijaitsevas-
ta peltoalasta. Edellisen ohjelmakauden tavoitteena oli 
20 111 ha (MMM 1998). Nykyisen ohjelmakauden 
pohjavesialueiden peltoviljely -erityistuen kattavuus-
arvio on huomattavasti pienempi: 1 052 ha vuodelle 
2000 ja 1 548 ha vuodelle 2003. 

Vuoden 2002 tilanteen perusteella näyttää siltä, 
ettei vuoden 2003 arvio toteudu. Vuonna 1999 noin 
puolet silloisen maataloustuotannon laajaperäistämi-
nen -tuen piirissä olleesta peltoalasta oli nurmea ja noin 
neljäsosalla viljeltiin viljaa. Vuonna 2002 viljan osuus 
pohjavesialueiden peltoviljely -tuen alasta oli hieman 
suurempi kuin nurmen, mutta nurmea ja viljaa oli mo-
lempia noin 2/5 peltoalasta. TE-keskuksittain tarkastel-
taessa pohjavesialueiden peltoviljely -tuen piirissä ollut 

TE-keskus Pohjavesialueet  Pohjaveden muodostumisalueet
     peltoa, ha 1 ) osuus  peltoa, ha 1) osuus 
      peltoalasta, % 2)   peltoalasta, % 2) 

Uusimaa 15 905 8,6 898 0,5
Varsinais-Suomi 7 127 2,4 1 542 0,5
Satakunta 4 054 2,6 1 197 0,8
Häme 16 125 8,6 2 673 1,4
Pirkanmaa 3 535 2,4 712 0,5
Kaakkois-Suomi 9 256 6,7 1 896 1,4
Etelä-Savo 1 468 2,1 444 0,6
Pohjois-Savo 2 523 1,8 845 0,6
Pohjois-Karjala 5 783 6,9 2 908 3,5
Keski-Suomi 4 494 4,9 1 212 1,3
Etelä-Pohjanmaa 9 368 3,9 1 492 0,6
Pohjanmaa 4 933 2,6 1 349 0,7
Pohjois-Pohjanmaa 8 755 4,3 2 370 1,2
Kainuu 2 105 7,2 1 011 3,5
Lappi 3 096 7,6 1 299 3,2
Manner-Suomi yht. 98 524 4,5 21 847 1,0

Taulukko 5.50. Pohjavesialu-
eilla (luokat I, II ja III) ja niihin 
sisältyvillä pohjaveden muodos-
tumisalueilla sijaitseva peltoala 
ja sen osuus kokonaispeltoalas-
ta TE-keskuksittain.

1)  Suomen ympäristökeskuksen pohjave-
sitietojärjestelmä (POVET).

2)  TE-keskuksittainen kokonaispeltoala 
(viljelty ala ja kesanto yhteensä). Läh-
de: Maatilatilastollinen vuosikirja 2002. 
Maa- ja metsätalousministeriön tieto-
palvelukeskus.
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ala ja sen osuus kokonaispeltoalasta olivat suurimmat 
Pohjois-Karjalassa (160 ha, 0,19 %), jossa myös poh-
javeden muodostumisalueilla olevan pellon pinta-ala 
on TE-keskusalueista suurin (taulukko 5.50).

Pohjavesien suojelu pelloilta tulevalta ravinne-
kuormitukselta on yksi suojavyöhykkeiden perustami-
nen ja hoito -erityistuen tavoitteista (MMM 2002a). 
Vuonna 2002 pohjavesialueilla oli 88 suojavyöhyke-
sopimusta, joiden piirissä oli 535 ha peltoa. Näiden 
osuus kaikista suojavyöhykesopimuksista oli 4 % ja 
sopimusten kattamasta pinta-alasta 11 %. TE-kes-
kuksittain tarkasteltuna pohjavesialueille tehtyjä suo-
javyöhykesopimuksia oli eniten Etelä-Pohjanmaan, 
Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueilla.

Pientareilla ja suojakaistoilla pyritään mm. estä-
mään ravinteiden ja muiden haitallisten aineiden kul-
keutumista kaivoveteen (MMM 2002a). Pelloilla si-
jaitsevien talousvesikaivojen suojelemiseksi yhtenä ym-
päristötuen perustoimenpiteenä vaaditaan jättämään 
kaivojen ympärille vähintään kolmen metrin levyinen 
monivuotisen kasvillisuuden peittämä suojakaista.

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi myös 
useisiin perus- ja lisätoimenpiteisiin sisältyvä typpilan-
noituksen rajoittaminen ja tarkentaminen, torjunta-
aineiden käytön tarkentaminen, kotieläintilan perus-
toimenpiteet, peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, 
maitohuoneen pesuvesien käsitteleminen, suojavyö-
hykkeet, kosteikot, laskeutusaltaat ja muu valuma-
vesien käsitteleminen sekä lannan käytön tehostami-
nen voivat vähentää maatalouden aiheuttamia riskejä 
pohjaveden laadulle.

Viranomaiskyselyn mukaan sekä maatalous- että 
ympäristöviranomaiset katsovat, että pohjavesialuei-
den peltoviljely -tuella voitaisiin edistää pohjavesien 
suojelua. Maksettavan korvauksen pitäisi kuitenkin 
olla suurempi, tuella pitäisi olla selkeät ehdot, tuen 
hakemisen pitäisi olla yksinkertaisempaa ja tuesta 
pitäisi tiedottaa enemmän, jotta useammat viljelijät 
valitsisivat tuen. Pohjavesialueiden peltoviljely -tuki 
poikkeaa muista tuista siten, että tuelle ei ole mää-
ritelty yleisiä ehtoja vaan ehdot sovitaan tilakohtai-
sesti. Alueelliset TE-keskukset ovat tehneet malleja 
sopimusten sisällöstä. Jotkin maatalousviranomaiset 
pitivät tukea merkityksettömänä, koska pohjavesialu-
eet on jo suurelta osin suojeltu kaavoituksella ja niillä 
on vain vähän peltoja. Pohjavesialueiden peltoviljely 
-tuen tilalle ehdotettiin korotettua tukea viherkesan-
nolle pohjavesialueilla.

Viljelijäkyselyyn vastanneet pitivät pohjavesialuei-
den peltoviljely -tukea ympäristön kannalta keskimää-
rin melko hyödyllisenä. Muihin erityistukiin verratta-

essa se kuitenkin sijoittui vähiten hyödyllisiksi arvioi-
tujen joukkoon.

Toimenpiteitä, joilla vähennetään epäpuhtauksien 
siirtymistä pintavesiin, käsitellään kohdissa VI.1.A-1. 
(maaperän eroosio) ja VI.1.A-2. (maaperän kemialli-
nen saastuminen).

Alueet, joilla toteutetaan tuettuja toimia 
tarkoituksena vähentää epäpuhtauksien siirtymistä 
pohjavettä johtaviin kerroksiin (suodattumisen, 
valumisen tai eroosion vuoksi) (VI.1.B-2.1.)

a) joista tietyn kasvipeitteen/viljelykasvin avulla

Talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokka-
us -lisätoimenpiteellä pidetään pellot kasvipeitteisinä 
kasvukauden ulkopuolella. Toimenpiteen piirissä on 
14,7 % ympäristötukeen sitoutuneesta pinta-alasta. 
Toimenpiteen toteutumista käsitellään tarkemmin 
kohdassa VI.1.A-1. (Maaperän eroosio).

b) joista muut kuin viljelykasvien muodostamat 
valumaesteet

Kaikki perustoimenpiteiden piirissä olevat pellot on 
varustettava riittävällä pientareella tai suojakaistalla, 
joten koko perustoimenpiteiden piirissä oleva ala kuu-
luu tämän kohdan alle. Lisäksi joillakin perustoimen-
piteiden tukea saavilla pelloilla toteutetaan tehostettu-
ja toimenpiteitä esim. suojavyöhykkeiden perustami-
sen kautta. Suojavyöhykkeitä käsitellään kohdassa 
VI.1.A-1. (Maaperän eroosio).

5.1.8. Pinta- ja pohjavesien laatu (VI.1.B-3.)

5.1.8.1. Pintavedet

Maatalouden kuormittamat järvet

Järvien keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet 
vaihtelivat välillä 20–320 µg l–l (liite 5, taulukko 2), 
klorofylli a:n pitoisuudet välillä 6–130 µg l–l (liite 5, 
taulukko 3) ja näkösyvyys välillä 0,3–3,2 m (liite 5, 
taulukko 4). Fosforipitoisuuden perusteella arvioitu re-
hevyysluokka (kiinteä luokitus) säilyi ennallaan 13 jär-
vessä, nousi 4 ja laski 2 järvessä (liite 5, taulukko 2, 5).

Klorofyllipitoisuuden perusteella rehevyysluok-
ka säilyi samana 9 järvessä, nousi 8 järvessä ja laski 2 
järvessä (liite 5, taulukko 3, 5). Näkösyvyyden perus-
teella rehevyysluokka taas säilyi muuttumattomana 
17 järvessä ja huonontui 2 järvessä (liite 5, taulukko 
4, 5). Enäjärvessä havaittiin huomattava kokonaisfos-
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fori- ja klorofylli a -pitoisuuksien pieneneminen ja nä-
kösyvyyden kasvu, mutta korkean lähtötason vuoksi 
rehevyysluokka (hypereutrofi nen) muuttui vain fosfo-
rin osalta.

Järvien rehevyysluokka riippui luokittelumuuttu-
jasta. Fosforipitoisuuden perusteella saatiin useimmis-
sa tapauksissa matalin rehevyysluokka ja näkösyvyy-
den perusteella korkein. Tämä johtuu siitä, että näkö-
syvyyttä pienentää monessa järvessä leväbiomassan 
lisäksi voimakas savisamennus. Klorofylli-a:n perus-
teella (kiinteä luokitus, liite 5, taulukko 1) 13 järvistä 
oli hyper-eutrofi sia ja 6 eutrofi sia kaudella 2000–2002. 
Vertailujaksolla (1990–1994) 9 järveä oli hyper-eutro-
fi sia, 8 eutrofi sia ja 2 mesotrofi sia.

Avoin luokitus antoi järville jonkin verran alhai-
sempia rehevyystasoja. Fosforipitoisuuden perusteella 
luokiteltiin kolme järveä jopa oligotrofi seksi (liite 5, 
taulukko 2, 6). Kausien välillä tapahtuneesta muutok-
sesta kumpikin luokitus antoi samansuuntaisen tulok-
sen fosforin osalta. Sen sijaan klorofylli a:n perusteella 
avoin luokitus havaitsi vähemmän muutoksia (12 jär-
vessä luokka pysyi samana, 3 järvessä kasvoi ja 4 las-
ki) ja näkösyvyyden perusteella taas enemmän muu-
toksia (15 järvessä luokka pysyi samana, 4 nousi). 
Yhteenvetotaulukkojen 5 ja 6 perusteella voitaneen 
todeta, että yleinen suuntaus järvien tilassa on pikem-
minkin rehevyyden (ja savisamennuksen) kasvu kuin 
vähentyminen.

Järvien nitraattipitoisuudet ovat korkeimmillaan 
talvella biologisen aktiivisuuden ollessa vähäistä. Nit-
raattidirektiivin mukainen nitraattipitoisuuden raja-
arvo 25 mg l–l NO3 ylittyi vain Villikkalanjärven alus-
vedessä 13.3.2000 otetuissa näytteissä; muissa järvissä 
ohjearvo ei ylittynyt (liite 5, taulukko 7). Koska Villik-
kalanjärvessä havaittiin ohjearvon ylittävä NO3-pitoi-
suus, poimittiin SYKEn vedenlaaturekisteristä kaikki 
kyseisestä järvestä tehdyt NO3-määritykset ilman vuo-
si-, vuodenaika- tai syvyysrajoituksia. Missään muussa 
näytteessä NO3-pitoisuus ei kuitenkaan ylittänyt ar-
voa 25 mg/l (liite 5, kuvio 1). Villikkalanjärveä kuor-
mittaa maatalouden lisäksi haja-asutus.

Joet ja pienet valuma-alueet

Pistemäinen ravinnekuormitus vähentyi tai pysyi 
muuttumattomana vuosina 1990–2002 lukuun otta-
matta Uskelanjokea, jossa typpi- ja fosforikuormitus 
lisääntyi selvästi viimeisellä jaksolla (liite 6, taulukko 
1). Koska teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesistä 
poistetaan tehokkaasti fosforia, on pistemäisen typpi-
kuormituksen suhteellinen osuus kokonaiskuormituk-
sesta suurempi kuin fosforikuormituksen. Pistekuor-

mituksen osuus jokien kokonaisainekulkeumista oli 
suurin Porvoon- ja Vantaanjoella. Porvoonjoella lähes 
24–30 % typen kulkeumasta oli peräisin pistekuormi-
tuksesta ja vastaavasti fosforin kulkeumasta hieman 
yli 10 % (liite 6, taulukko 1). Muissa kuin Porvoon- ja 
Vantaanjoessa osuudet jäävät yleensä alle 10 %:in 
typpikulkeumasta ja alle 5 %:in fosforikulkeumasta. 
Osuuksia laskettaessa ei ole huomioitu ravinteiden pi-
dättymistä vesistöissä. Järvien vähäisen määrän takia 
pidättyminen on kuitenkin tutkimuksen kohteena ole-
villa valuma-alueilla vuositasolla luultavasti vähäistä. 

Ravinne- ja kiintoainepitoisuudet olivat tutkimus-
joissa huomattavasti korkeammat kuin keskimäärin 
Suomen suurimmissa joissa (liite 6, taulukko 2, Pieti-
läinen & Räike 1999). Korkeimmat kokonaisfosfori-, 
fosfaattifosfori- ja kiintoainepitoisuudet havaittiin 
Lounais-Suomen joissa ja vastaavasti korkeimmat ko-
konaistyppi- ja nitraattityppipitoisuudet Porvoonjo-
essa ja Vantaanjoessa. Alhaisimmat pitoisuudet olivat 
suodatettua kokonaisfosforia lukuun ottamatta Lapu-
anjoella. 

Virtaamalla oli selkein positiivinen suhde kiintoai-
ne- ja kokonaisfosforipitoisuuksiin (liite 6, taulukko 
3). Kokonaistyppi ja nitraattityppi korreloivat vah-
vemmin virtaaman kanssa vain Lapuanjoella. Jos jo-
kiin tulee runsaasti pistekuormitusta, saattaa virtaa-
man lisääntyminen aiheuttaa joessa olevien ravinnepi-
toisuuksien alenemisen. Tämä ilmeni Porvoonjoella, 
missä kokonaistypellä ja nitraattitypellä oli negatiivi-
nen suhde virtaamaan. 

Vuotuisissa virtaamissa ei ollut havaittavissa tilas-
tollisesti merkitsevää muutosta vuosina 1990–2002 
(liite 6, taulukko 4). Jaksolla 2000–2002 valumat oli-
vat Porvoonjoessa ja Uskelanjoessa hieman alhaisem-
malla tasolla kuin kahdella edeltävällä jaksolla, kun 
sen sijaan Aurajoessa ja Lapuanjoessa virtaamat oli-
vat runsaampia viimeisellä tarkastelujaksolla (liite 6, 
kuvio 2). Vuosien välillä oli suuria eroja virtaamissa: 
vuosi 2000 oli sateinen ja aiheutti selkeät virtaama-
huiput etenkin Lounais-Suomen joissa, kun sen sijaan 
vuosi 2002 oli erittäin vähäsateinen ja virtaamat oli-
vat alhaisia.

Aikasarja-analyysin mukaan kokonaisfosforipitoi-
suus laski vuosina 1990–2002 Lapuanjoella ja virtaa-
man suhteen normalisoidussa aineistossa lisäksi Aura-
joella, jossa myös suodatetun kokonaisfosforin trendi 
oli aleneva (liite 6, taulukko 4, kuvio 1). Kokonaisfos-
forin kulkeumat olivat Lapuanjoella viimeisellä tutki-
musjaksolla alhaisemmalla tasolla kuin ensimmäisellä 
jaksolla, vaikka valuma oli korkeampi (liite 6, kuvio 
2). Myös Aurajoella oli havaittavissa hienoista laskua 
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viimeisen tutkimusjakson aikana. Vantaanjoella suun-
taus oli sen sijaan ylöspäin. Pienistä valuma-alueista 
Hovin kokonaisfosforikulkeuma oli selvästi suurin 
viimeisellä tutkimusjaksolla, mikä kuitenkin selittynee 
pääosin valuman lisääntymisestä. Savijoella valuman 
hienoisesta laskusta huolimatta fosforikulkeuma kas-
voi viimeisellä jaksolla verrattuna edelliseen jaksoon 
(liite 6, kuvio 2).

Suodatetun kokonaisfosforin pitoisuuksissa ei ol-
lut tilastollisesti merkitseviä muutoksia, mutta kul-
keumissa oli havaittavissa kaikilla joilla Paimionjo-
kea ja Lapuanjokea lukuun ottamatta aleneva trendi, 
mikä tosin pääosin selittyy Porvoonjoella ja Uskelan-
joella valuman alenemisella (liite 6, kuvio 3). 

Fosfaattifosforipitoisuuksissa ei havaittu tilastol-
lisesti merkitsevää muutosta millään tutkimusjoella. 
Fosfaattifosforin kulkeumat noudattivat pitkälti suo-
datetun kokonaisfosforin trendiä (liite 6, kuvio 4). Kul-
keuman vähentyminen ei kuitenkaan ollut niin selkeää. 

Kokonaistyppipitoisuus oli lievässä laskussa Au-
rajoella (liite 6, taulukko 4, kuvio 5). Muilla joilla ei 
havaittu muutoksia. Kokonaistyppikulkeuma laski 
hieman viimeisen jakson aikana Aurajoella ja kasvoi 
Vantaanjoella, Porvoonjoella ja Lapuanjoella (liite 6, 
kuvio 6). Pienistä valuma-alueista Hovin kokonais-
typpikulkeuma, vastaavasti kuin kokonaisfosforikul-
keuma, kasvoi samanaikaisesti virtaaman kanssa vii-
meisellä tutkimusjaksolla. Savijoella kokonaistyppi-
kulkeuma oli suurin vuosina 1995–1999 ja laski hie-
man viimeisen jakson aikana (liite 6, kuvio 6).

Nitraattityppipitoisuus kasvoi voimakkaasti La-
puanjoella (liite 6, taulukko 4, kuvio 7), mikä on ha-
vaittu myös muillakin Pohjanmaan joilla (Räike ym. 
2003). Nitraattitypen kulkeuma oli nousussa Lapuan-
joen lisäksi myös Porvoonjoella ja Vantaanjoella (liite 
6, kuvio 8). Paimionjoella ja Aurajoella oli sen sijaan 
havaittavissa hienoista laskua.

Kiintoainepitoisuuksissa ei ollut havaittavissa tilas-
tollisesti merkitsevää muutosta vuosina 1990–2002. 
Usealla joella kiintoainekulkeumat olivat korkeimmil-
laan keskimmäisellä jaksolla ja laskivat viimeisen jak-
son aikana. Viimeisen jakson aikana Lapuanjoen kiin-
toainekulkeuma nousi, mikä johtui pääosin valuman 
kasvusta (liite 6, kuvio 9).

5.1.8.2. Pohjavedet

Maatalouden vaikutuksista pohjavesien tilaan Suo-
messa on olemassa melko vähän tietoa. Pohjave-
siesiintymiä ja pohjaveden tilaa on kartoitettu etu-
päässä vedenhankinnan tarpeita varten ja näin tutki-

mukset ovat keskittyneet tärkeille ja vedenhankintaan 
soveltuville pohjavesialueille. Nämä muodostumat 
ovat yleensä harjuja tai muita glasifl uviaalisia muo-
dostumia, joilla on vähän peltoviljelyä. Etelä-Suomes-
sa pellot sijaitsevat kuitenkin osittain piiloharjujen 
päällä, jolloin lannoitteet ovat alttiina pohjaveteen 
huuhtoutumiselle. Pohjavesissä maatalouden kuormi-
tus näkyy useimmiten ennen kaikkea nitraattipitoi-
suuden nousuna. Lehtikankaan ym. (1995) tutkimuk-
sessa Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella ko-
honneita nitraattipitoisuuksia (> 5mg/l) oli noin 65 
vedenottamolla, mikä on noin kolmannes alueen ve-
denottamoista. 

Haja-asutusalueilla vedenhankinta perustuu pää-
osin yksityistalouksien pienkaivoihin. Valtakunnalli-
sen kaivovesitutkimuksen mukaan kaivovesissä esiin-
tyi kohonneita nitraattipitoisuuksia alueilla, joilla oli 
runsaasti karjataloutta, peltoviljelyä ja haja-asutusta 
(Korkka-Niemi ym. 1993; Korkka-Niemi 2001). Suo-
men talousveden laatua vuonna 1996 koskevassa sel-
vityksessä todettiin myös että peltojen läheisyydessä 
olevissa kaivoissa veden nitraattipitoisuudet ovat ko-
honneet luonnontilaiseen nähden (Kujala-Räty ym. 
2001). Vuonna 1985 käynnistettiin vesi- ja ympäristö-
hallituksessa (nykyinen SYKE) projekti ”Peltolannoi-
tuksen vaikutus pohjaveden typpipitoisuuteen”. Ta-
voitteena oli vähiten pohjavettä kuormittavien maan-
viljelystapojen löytäminen. Seurantatutkimus tehtiin 
sekä Rengon harjun maatalousalueella että Maanin-
gan Halolassa, Maatalouden tutkimuskeskuksen Poh-
jois-Savon tutkimusasemalla. Rengon alueella lan-
noitettujen peltojen vaikutuspiirissä olevien kaivojen 
keskimääräinen nitraattipitoisuus oli yli 60-kertainen 
luonnontilaisen alueen pitoisuuteen verrattuna (Hut-
tunen & Rönkä 1994; Huttunen 1995). Maaningan 
kokeessa tutkittiin lysimetrien avulla erilaisten vilje-
ly- ja lannoitustapojen vaikutusta pohjaveden laatuun 
karkeassa hietamaassa (Huttunen ym. 2000). Pohja-
veden typpipitoisuuksia on tutkittu myös säätösala-
ojituksen toimivuuteen liittyvissä tutkimuksissa (mm. 
Paasonen-Kivekäs & Karvonen 2000).

Suomessa nitraatin huuhtoutuminen pohjaveteen 
ja kaivoihin ei ole vakava ongelma. Vuonna 1996 nit-
raattipitoisuuden mediaani 1 426 suomalaisella ve-
silaitoksella oli 1 mg/l (Kujala-Räty ym. 2001). Vain 
haja-asutusalueiden talousvesikaivoissa on yksittäista-
pauksissa havaittu korkeita pitoisuuksia pintavalun-
nan vuoksi. Noin tuhat kaivoa kattaneen tutkimuksen 
mukaan vuonna 1999 nitraattipitoisuuden enimmäis-
arvo (50 mg/l) ylittyi kahdessa prosentissa rengas-
kaivoista ja puolessatoista prosentissa porakaivoista 
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(Tarvainen ym. 2001; Lahermo ym. 2002). Verrattaes-
sa vuonna 1999 otettuja näytteitä vuosina 1978–1982 
otettuihin todettiin, että kaivoveden nitraattipitoisuus 
oli yleisesti ottaen laskenut tai pysynyt ennallaan. Pis-
tekuormituksen aiheuttamaa nitraattipitoisuuden ko-
hoamista havaittiin satunnaisesti. Runsaasti nitraattia 
sisältävää vettä on usein pienten karjatilojen vanhois-
sa kaivoissa, jotka ovat karjasuojien lähellä. Tällaiset 
tapaukset kuitenkin harvinaistuvat pienimuotoisen 
karjanhoidon vähentyessä. Karjanpidon loputtua lan-
ta ei enää aiheuta nitraatin valumista navetan lähellä 
sijaitsevaan kaivoon.

Torjunta-aineiden kulkeutuminen pohjavesiin on 
yksi peltoviljelyn aiheuttamista riskeistä pohjaveden 
laadulle. Torjunta-aineiden huuhtoutumista pohja-
vesiin on pyritty estämään kieltämällä pohjavedelle 
haitallisten torjunta-aineiden käyttö pohjavesialueil-
la. Suomessa yksittäisen torjunta-aineen sallittu enim-
mäispitoisuus talousvedessä on 0,10 ug/l ja kaikkien 
torjunta-aineiden kokonaispitoisuus 0,50 ug/l (STM 
2000). Suurten vesilaitosten toimittaman veden laa-
dun seurannassa yksittäisen torjunta-aineen pitoisuus 
kuului niihin ominaisuuksiin, jotka ylittivät muuta-
missa tapauksissa sallitun enimmäismäärän (Zache-
us 2002). Kyseessä oli tosin atratsiini, jonka myynti 
Suomessa lopetettiin vuonna 1990. Torjunta-aineiden 
pitoisuus analysoitiin vain pienestä osasta laatuseu-
rantaan otetuista näytteistä. Koska viime aikoina ve-
denottamoiden raakavesiseurannassa on havaittu tor-
junta-aineita, Suomessa on käynnistymässä tutkimus 
vedenottamoiden raakaveden torjunta-ainepitoisuuk-
sista (SYKE 2003b).

Vuosina 1976–2000 Suomessa tapahtui 330 poh-
javesialueen pilaantumistapausta, joista 26 oli maata-
louden aiheuttamia (Molarius & Poussa 2001). Näis-
tä useimmissa (15 kpl) oli kyse lannoituksen aiheutta-
masta nitraattipitoisuuden noususta. Tällaisten tapa-
usten todennäköisyyden voidaan olettaa pienentyneen 
vuoden 1995 jälkeen, koska maatalouden ympäristö-
tuen ehdot ja nitraattidirektiivin toimeenpanemiseksi 
annettu asetus (VNA 9.11.2000/931) ovat vähentä-
neet liiallista lannoittamista. Asetus on myös vastaus 
ensimmäisen ohjelmakauden arvioinnissa todettuun 
tarpeeseen lannanlevityksen tarkemmasta ohjeistuk-
sesta (MMM 1998).

Vaikka maatalous ei ole aiheuttanut merkittävää 
pohjaveden pilaantumista, ympäristönsuojelulain no-
jalla ollaan lannan levittämistä sekä kotieläinsuojien 
rakentamista ja laajentamista pohjavesialueilla ra-
joittamassa entistä tiukemmin (Silvo ym. 2002; VN 
1998). Myös vuonna 2000 voimaan tullut vesipolitii-

kan puitedirektiivi edellyttää pohjavesien suojelun te-
hostamista (EY 2000/60; SYKE 2000). Näillä toimen-
piteillä on tarkoitus varmistaa, ettei maatalous tule-
vaisuudessakaan uhkaa pohjaveden laatua.

5.1.9. Tuotantopanosten ja kuormituksen 
vähentämiseen liittyvien sopimusten välilliset 
vaikutukset tiloilla (VI.1.B-4.)

Sopimusten kattamasta viljelysmaasta johtuvat 
välilliset vaikutukset tiloilla ja/tai niiden 
ulkopuolella (VI.1.B-4.)

Tuotantopanosten, ensisijassa lannoitteiden ja torjun-
ta-aineiden, vähentämisellä saavutettavat muut kuin 
vesiensuojelulliset hyödyt liittyvät ilmakehään kohdis-
tuvien päästöjen vähentymiseen sekä tuotantopanos-
ten valmistamiseen liittyvän energiankulutuksen, 
luonnonvarojen käytön ja päästöjen vähentymiseen. 
Lisäksi myönteisiä vaikutuksia voidaan katsoa olevan 
työterveyden ja kuluttajien terveyden kannalta.

Lannoitteiden typpi ei pelkästään päädy kasvien 
käyttöön tai huuhtoudu vesiin, vaan osa haihtuu typ-
pikaasuna, dityppioksidina ja ammoniakkina ilmake-
hään. Dityppioksidi on kasvihuoneilmiötä kiihdyttä-
vä kaasu. Ammoniakki vaikuttaa happamoittavasti 
ja rehevöittävästi maaperässä ja vesissä ja voi lisäksi 
välillisesti aiheuttaa dityppioksidipäästöjä. Typpi-
lannoitteiden käytön alenemisen seurauksena näiden 
kaasumaisten typpiyhdisteiden päästöt ilmakehään 
pienenevät.

Typpilannoitteiden valmistuksessa ilmakehän typ-
pikaasua (N2) pelkistetään ammoniakiksi (NH3). Pel-
kistäminen vaatii runsaasti energiaa, joka osittain tuo-
tetaan fossiilisilla polttoaineilla. Pienentämällä typpi-
lannoitteiden käyttöä voidaan vähentää typpilannoit-
teiden valmistamisesta aiheutuvaa uusiutumattomien 
polttoaineiden käyttöä ja muuta energiankulutusta. 
Suomessa käytettävien lannoitteiden sisältämä fosfori 
on peräisin pääosin Suomessa louhitusta apatiitista, 
joka fossiilisten polttoaineiden tapaan on uusiutuma-
ton luonnonvara. Fosforin käyttömäärien pienenemi-
nen vähentää siten apatiitin louhimistarvetta.

Vähentyneen lannoitusintensiteetin seurauksena 
peltojen reuna-alueiden ja ojanvarsien kasvilajisuh-
teissa tapahtuu muutoksia, jos olosuhteet muuttuvat 
suotuisammiksi sellaisille kasveille, jotka viihtyvät 
niukkaravinteisemmassa maaperässä. Kasvilajisuh-
teiden muutoksilla voi olla vaikutusta myös eläinlaji-
määriin ja myös yksilömääriin. Myös maisemallisesti 
kasvilajisuhteiden muutoksilla voi olla vaikutusta.
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Typpilannoitusintensiteetin aleneminen voi alentaa 

tiettyjen kasvien, esimerkiksi punajuuren, nitraattipi-
toisuuksia, mikä parantaa elintarvikkeiden laatua.

Torjunta-aineiden käyttömäärien pieneneminen 
vaikuttaa maatalousympäristön kasvi- ja eläinlajien 
lajisuhteisiin ja yksilömääriin. Todennäköistä on, että 
molemmissa tapahtuu monimuotoisuuden lisäänty-
mistä. Tällä on vaikutusta edelleen myös maaseutu-
maisemaan, ja monimuotoisuuden lisääntyminen te-
kee myös maisemasta monimuotoisemman (kohdat 
VI.2 ja VI.3). 

Torjunta-aineiden käyttömäärien vähentyminen 
vaikuttaa myös kyseisten aineiden tuotannosta ai-
heutuviin ympäristöhaittoihin: päästöt vähenevät, ja 
uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö pienenee. 
Myös haitalliset kemikaalipäästöt pienenevät. Käyt-
tömäärien vähentymisellä on myös vaikutuksia ai-
neita maatiloilla käsittelevien ihmisten sekä aineiden 
käytön vaikutuspiirissä olevien ihmisten terveyden 
kannalta. Altistuminen tai altistumisriski pienenee 
käyttömäärien alentuessa. Samoin tapahtuu torjun-
ta-ainejäämien osalta, mikä pienentää niiden aiheut-
tamia riskejä kuluttajien terveydelle. Suomalaisten 
elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät on tosin todet-
tu erittäin pieniksi verrattuna vastaaviin ulkomaisiin 
tuotteisiin.

Kasvipeitteisyyden lisääntymisellä sekä peltojen ja 
vesistöjen välissä olevilla suojakaistoilla ja suojavyö-
hykkeillä on vaikutusta luonnon monimuotoisuuden 
ja maiseman kannalta. Näitä asioita on tarkasteltu 
kohdissa VI.2 ja VI.3. 

Koska näitä alueita ei lannoiteta ja niillä ei käytetä 
torjunta-aineita, aiheutuu tästä samoja hyötyjä kuin 
edellä on mainittu kohdassa “tuotantopanosten vä-
hentäminen”. 

5.1.10. Kastelu ja vesivarat (VI.1.C-1, VI.1.C-2, VI.1.C-3.1.)

Keinokastelu (VI.1.C-1)  

Maatalouden ympäristötuen ehtoihin ei Suomessa si-
sälly kastelua koskevia vaatimuksia. Viljelykasvien 
kastelu on Suomessa vähäistä eikä uhkaa pinta- ja 
pohjavesien riittävyyttä. Vain kuivien sääjaksojen ai-
kana kasteluvedestä voi olla pulaa paikallisesti. Ylei-
sesti ottaen liiallinen märkyys on suurempi ongelma 
kuin kuivuus, minkä vuoksi lähes kaikki pellot on oji-
tettu. Keväällä ja alkukesällä kuivuus kuitenkin hait-
taa usein viljelykasvien kasvua erityisesti Etelä-Suo-
messa. Tästä huolimatta viljapeltojen ja nurmien kas-
telu on harvinaista, koska yleensä se ei ole taloudelli-

sesti kannattavaa. Kastelua käytetään yleisesti vihan-
nesten ja perunan viljelyssä. 

Viime vuosina Suomessa on tutkittu ja kehitet-
ty erikoiskasvien kastelumenetelmiä sekä yhdistettyä 
kastelua ja säätösalaojitusta. Säätösalaojitus, säätö-
kastelu sekä kuivatusvesien kierrätys kuuluvat eri-
tyisympäristötukeen, ja niillä pyritään vähentämään 
ravinteiden huuhtoutumista. Säätösalaojitukseen saa 
erityisympäristötukea, jos pellon kaltevuus ei ylitä 
2 %. Säätökastelussa ja kuivatusvesien kierrätyksessä 
tuen myöntämisen ehtona on, että pellon pinnan kal-
tevuuden pitää olla alle 1 %. Pohjanmaalla tiettyjen 
vesistöjen valuma-alueilla tuetaan myös kalkkisuodi-
nojitusta (MMM 2002a), jolla pyritään vähentämään 
happamilta sulfaattimailta tulevien ojavesien haitallis-
ta happamuutta. Säätösalaojitettua peltoa on Suomes-
sa 18 880 ha, josta 17 150 ha eli noin 91 % sijaitsee 
Pohjanmaalla. (Pajula & Triipponen 2003). Viljelijä-
haastattelujen mukaan Lestijoen ja Lepsämänjoen alu-
eilla salaojakastelu olisi mahdollista toteuttaa 6–7 % 
peltoalasta, mutta muilla alueilla mahdollinen ala on 
pienempi.

Tihkukastelun merkitys avomaanvihanneksilla 
kasvaa koko ajan. (Pajula & Triipponen 2003). Man-
sikanviljelijöistä noin 20 % on käytössään tihkukas-
telujärjestelmä. Tippukastelua käytetään pääasiassa 
kasvihuoneissa. Ulkona tippukastelua käytetään esim. 
omenapuiden kasteluun. Käyttömahdollisuuksia avo-
maalla kehitellään. Sadetus on kuitenkin edelleen yli-
voimaisesti eniten käytetty kastelumenetelmä Suomes-
sa, kun tarkastellaan kasteltua pinta-alaa.

Hallantorjuntakastelu on tärkeä ja yleisesti käytet-
ty toimenpide puutarhoissa, avomaanvihannesviljel-
millä ja varhaisperunaviljelyksillä. Varsinkin keväällä 
ja alkukesällä ilman lämpötila maan pinnan tasalla 
voi laskea useita asteita 0 ºC:n alapuolelle. Hallan-
torjuntaan käytetään lähes yksinään sadetuskastelua. 
(Pajula & Triipponen 2003). Esimerkiksi Varsinais-
Suomen alueella viljellään runsaasti hallantorjuntaa 
vaativia kasveja, joten myös hallantorjuntaan käytet-
tävä vesimäärä on huomattava. Yhden yön aikana sa-
detettava vesimäärä voi hallantorjunnassa olla 20–40 
mm. Hallaöiden lukumäärästä riippuu, miten paljon 
vettä käytetään hallantorjuntaan kasvukauden aika-
na. Esim. varhaisperunalla hallantorjuntaan käytettä-
vä vesimäärä voi olla lähes puolet kuivuuden vuoksi 
annetusta vesimäärästä.

Vuoden 2000 maatalouslaskennan mukaan Man-
ner-Suomen viljellystä peltoalasta on kasteltavissa 
85 961 ha, joka on 3,9 % viljellystä peltoalasta 
(MMM 2002b). Kastelulaitteita omistavia tiloja on 
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6 602 eli 8,4 % kaikista tiloista. Laitteista suurin osa 
on siirrettäviä sadettimia (Pajula & Triipponen 2003). 
Vaikka pelto olisikin kasteltavissa, kastelua ei toteu-
teta läheskään joka vuosi. Sateisina vuosina lisäveden 
tarvetta ei ole, ja kuivuuden vallitessakin lähinnä vain 
erikoiskasvien ja perunan kastelu on kannattavaa. 
Joillakin tiloilla kastelulaitteet ovat vielä olemassa 
1970- ja 1980-lukujen käytön jäljiltä, mutta esim. vil-
jan hinnan laskun vuoksi viljakasvustojen kastelu on 
nykyään harvinaista. Varsinkin sivutoimisesti hoide-
tuilla tiloilla kastelun esteenä voi olla viljelijän ajan-
puute. Viljelijähaastattelun mukaan sadetettavissa 
olevasta peltoalasta sadetetaan vuosittain keskimäärin 
noin puolet. Tuotantosuunnittain tarkasteltaessa sade-
tus on yleisintä puutarhaviljelyssä.

Suomessa kasteluveden laatu ei yleensä ole ongel-
ma. Jonkin verran ovat vesissä esiintyneet leväkukin-
not vaikeuttaneet kastelumahdollisuuksia. Myös me-
rivettä voi käyttää sadetukseen, jos sen suolapitoisuus 
ei ylitä 0,5 %. Suomen rannikkovedet soveltuvat kas-
teluun. 

Suomessa kasteluveden ottoon tarvitaan ympäris-
tölupaviraston lupa, mikäli toiminnasta aiheutuu hait-
taa tai vahinkoa vesistön alajuoksulla asuville, muille 
vettä käyttäville tai jos yleistä etua loukataan. Veden 
käyttämisestä kotipuutarhaa laajemman viljelyalueen 
kasteluun säädetään vesilain 9 luvussa. Vesilain 1 lu-
vun 16§ velvoittaa kunnan viranomaisen antamaan 
tarvittaessa määräyksiä veden käytön rajoituksesta, 
jos vesistöstä ei riitä vettä kaikille sitä talousvedeksi 
tarvitseville.

Pohjavettä on sallittua ottaa kastelutarkoitukseen 
enintään 250 m3 vuorokaudessa ilman ympäristölupa-
viraston lupaa, mikäli ei rikota vesilain 1 luvun 18§:n 
pohjaveden muuttamiskieltoa. Pohjaveden ottamises-
ta säädetään vesilain 9 luvun 4–17§:ssä.

Pinta- ja pohjaveden määrän kehityssuuntaus 
(VI.1.C-2)

Suomen vesivarat ovat runsaat suhteessa maatalouden 
ja muun toiminnan vedenkäyttöön. Suomen ympäris-
tökeskus julkaisee tietoa Suomen vesivaroista ja ajan-
kohtaisesta vesitilanteesta internetissä (SYKE 2003a). 
Järvet ja joet peittävät yhteensä noin 10 % Suomen 
kokonaispinta-alasta. Yli 200 km2 suuruisia päävesis-
töalueita on 74. Suomi kuuluu niin sanottuun koste-
aan vyöhykkeeseen ja vesistöissä virtaa yleensä aina 
vettä. Sekä pintavettä (järviä ja jokia) että pohjavettä 
on runsaasti. Englantilainen Centre for Ecology and 
Hydrology vertaili maailman maiden vesitilannetta 

vesiköyhyysindeksin (Water Poverty Index) avulla 
(CEH 2003). Tässä vertailussa Suomi oli vesihyvin-
voinniltaan paras maa.

Vaikka Suomen vesivarat ovat yleisesti ottaen run-
saat, vesitilanteessa on kuitenkin suurta vaihtelua vuo-
sien välillä ja sisällä. Keskimääräinen sademäärä vuosi-
na 1961–1990 oli 660 mm vuodessa. Siitä keskimäärin 
341 mm on haihtunut ja 318 mm valunut meriin tai 
valtakunnanrajan yli. Vuodensisäistä vesivarojen vaih-
telua pitää yllä ennen kaikkea talvi, jolloin sade kertyy 
lumipeitteeseen ja toisaalta kesä, jolloin suuri osa sade-
vedestä haihtuu. Yleensä vedet ovat maan eteläosissa 
vähimmillään alkusyksystä, pohjoisessa lopputalvesta. 
Talvien kehittyminen sateisempaan suuntaan on lisän-
nyt talviajan virtaamia ja vedenkorkeuksia rannikko-
alueilla ja lumipeitettä idässä ja pohjoisessa.

Suomen pohjavesialueita kartoitettiin ja luoki-
tettiin vuosina 1988–1996 (Britschgi & Gustafsson 
1996). Pohjavesialueiden arvioitu antoisuus oli 5,8 
miljoonaa kuutiometriä vuorokaudessa, josta veden-
hankinnan kannalta tärkeiden alueiden osuus oli 2,11 
miljoonaa kuutiometriä. Pohjavesivarojen käyttö oli 
0,71 miljoonaa kuutiometriä vuorokaudessa eli noin 
258 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Käytössä oli 
keskimäärin 26 % vedenhankinnan kannalta tärkei-
den pohjavesialueiden antoisuudesta, joten keskimää-
rin pohjavettä syntyy selvästi enemmän kuin mitä sitä 
käytetään. Vuonna 1994 yleisten vesilaitosten jaka-
masta vedestä 56 % oli pohjavettä.

Pinta- ja pohjaveden määrällisen suojelemisen 
yleisluontoiset vaikutukset (VI.1.C-3.1.)

Ympäristötuen tavoitteena ei ole vedenkäytön rajoit-
taminen, koska maatalouden vedenkäyttö ei uhkaa 
Suomen vesivarojen riittävyyttä. Asiaa tarkastellaan 
kohdassa VI.1.C-2.

5.2 Ohjelmakohtaiset kysymykset

5.2.1  Maaperämuutokset ja vesistökuormitus

Maan fosforitilassa tapahtuneet muutokset

Biologisesti käyttökelpoisen fosforin saatavuus on 
useimmiten minimitekijänä vesistöissä ja fosforin saa-
tavuuden kasvaminen lisää rehevöitymistä. Fosfori 
huuhtoutuu vesistöihin joko eroosioaineksen mukana 
partikkeleihin sitoutuneena (PP) tai liuenneessa muo-
dossa (DRP). DRP on leville välittömästi käyttökel-
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poisessa muodossa mutta PP vain osittain (Ekholm 
1994; Reynolds & Davies 2001).

Suomessa noin 60 % vesiin päätyvästä ihmistoi-
minnan aiheuttamasta fosforikuormituksesta on pe-
räisin maataloudesta (Ekholm ym. 1999). Eroosiota 
vähentävillä toimenpiteillä voidaan alentaa PP erodoi-
tumista vesistöihin ja DRP:n huuhtoutumista voidaan 
vähentää maan helppoliukoisen fosforin pitoisuutta 
alentamalla. Uusitalon ja Janssonin (2002) mukaan 
valumavesien keskimääräisestä liuenneen fosforin va-
lumapainotteisesta pitoisuudesta on lähes 2/3  selitet-
tävissä maan P-luvun avulla (hapan ammoniumase-
taattiuutto). Vastaavasti Turtola ja Yli-Halla (1999) 
havaitsivat pintamaan helppoliukoisen fosforipitoi-
suuden korreloivan pintavalunnan DRP:n kanssa.

Ympäristötuen lisätoimenpiteisiin kuuluvalla tar-
kennetulla lannoituksella pyritään vähentämään lan-
noittamisesta pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan aiheu-
tuvaa ravinnekuormitusta sekä tarkentamaan lannan 
ja väkilannoitteiden käyttöä. Tarkennetussa lannoi-
tuksessa pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa vil-
javuusluokka ”tyydyttävä”. Suomen peltopinta-alasta 
noin 400 000 ha eli lähes 20 % kuuluu tarkennetun 
lannoituksen piiriin (vuonna 2002). Tämän lisäksi 
viljelijät voivat halutessaan valita tarkennetun lannoi-
tuksen osalle peltolohkoistaan ilman, että olisivat va-
linneet sitä lisätoimenpiteeksi.

Jo ensimmäisellä ohjelmakaudella (1995-1999) 
kaikki tukeen sitoutuneet tilat velvoitettiin teettämään 
maan viljavuusanalyysi. Viljavuuspalvelu Oy:n aineis-
tossa peltojen helppoliukoisen fosforin pitoisuus aleni 
vuodesta 1986 vuoteen 1994, minkä jälkeen se kas-
voi. Nousu oli todennäköisesti vain näennäistä, sillä 
osa ympäristötukeen sitoutuneista maatiloista ei ollut 
aikaisemmin suorittanut viljavuusanalyysiä, ja näil-
lä tiloilla peltojen fosforiluvut olivat todennäköisesti 
korkeampia aikaisemmin analysoituihin näytteisiin 
verrattuna, mikä sitten kasvatti vuosina 1995-1998 
analysoitujen näytteiden fosforipitoisuutta huolimatta 
siitä, että fosforilannoitteiden myynti samanaikaisesti 
laski (Yli-Halla ym. 2001).

Tässä arvioinnissa selvitetään maan helppoliukoi-
sen fosforin pitoisuudessa tapahtuneita muutoksia ja 
sitä, onko ympäristötuki mahdollisesti vaikuttanut 
näihin muutoksiin.

Vuodesta 1987 vuoteen 1998 keskimääräinen fos-
forilisäys mineraalilannoitteissa aleni 31 kg ha-1 ar-
voon 12 kg ha-1 Huolimatta alentuneesta fosforilan-
noitteiden käytöstä maan helppoliukoisen fosforipi-
toisuuden keskiarvo kohosi ja oli vuonna 1998 13,0 
mg/l (Mäkelä-Kurtto & Sippola, 2002).

Kuviossa 5.12 on maiden helppoliukoisen fosfo-
ripitoisuuksia MYTVAS -haastattelualueilla kahtena 
eri ajanjaksona.Alueiden P-luvun mukaiset osuudet 
peltoalasta ajanjaksoilla 1995–1999 ja 2000–2002 
perustuvat Löytäneenojaa lukuun ottamatta jälkim-
mäisen jakson osalta huomattavasti pienempään näy-
temäärään kuin 1995–1999. 

Lepsämänjoella muutokset ovat olleet pieniä (kes-
kiarvo laskenut 13:sta 12:een; mediaani 10 molem-
milla jaksoilla); ensimmäisellä jaksolla näytemäärä oli 
kaksinkertainen (883 kpl) verrattuna jälkimmäiseen 
jaksoon (428 näytettä). Lestijoen alueella P-lukujen 
keskiarvo laski 16:sta 15:een mg l–1 (mediaani 17:sta 
12:een mg l–1; 851 ja 545 lohkon aineistot). Löytäneen-
ojan alueella, jossa näytemäärä oli lähes sama (noin 
50 lohkoa) molemmilla tarkastelujaksoilla, näyttäisi 
tapahtuneen huomattava maan P-pitoisuuden lasku 
(keskiarvo 38:sta ja 19:ään mg l–1; mediaani 22:sta 13:
een mg l–1) ja pienten P-lukujen suhteellisen osuuden 
voimakas kasvu. Savijoella olisi toisaalta pienten ja 
toisaalta suurten P-lukujen osuus peltoalasta lisäänty-
nyt keskiarvopitoisuuden pysyessä lähes muuttumat-
tomana (11 mg l–1, mediaani 9:stä ja 8:aan mg   l–1); 
lohkoja kahdella jaksolla oli analysoitu 108 ja 71. 
Myöskään Taipaleenjoella ei keskimääräinen P-luku 
(10 mg l–1, mediaani 8 mg l–1 molemmilla jaksoilla) 
juurikaan muuttunut (ensimmäinen keskiarvo perus-
tui 306 ja jälkimmäinen 53 lohkon tuloksiin), vaikka 
melko korkeassa P-tilassa olevien peltojen osuus näyt-
täisi kasvaneen. Yläneenjoella (ensimmäisellä jaksolla 
1243 ja toisella 580 lohkoa) P-pitoisuus keskimäärin 
laski hieman (15:sta 14:ään mg l–1; mediaani molem-
milla jaksoilla 11 mg l–1). Keskimääräiset pitoisuudet 
olivat siten pääsääntöisesti laskeneet jälkimmäisellä 
ohjelmakaudella, vaikkakin muutos oli melko pieni.

Yläneenjoen alueella verrattiin myös samalta pel-
tolohkolta eri aikoina otettuja näytteitä (kuvio 5.13). 
Kaikkiaan Yläneenjoen MYTVAS-alueelta löydettiin 
330 peltolohkoa, joiden analyysit vuosilta 1997–2002 
oli yhdistettävissä samoille lohkoille peruslohkonu-
meroiden ja pinta-alojen perusteella, kun aineistosta 
oli vielä poistettu selkeästi virheellisiltä vaikuttavat 
tulokset (tulosparit, joissa P-luvun muutos noin viiden 
vuoden aikana oli useita satoja prosentteja).

Vuodesta 2000 lähtien on Yläneenjoen alueella 
keskimäärin mitattu alhaisempia maan helppoliukoi-
sen fosforin pitoisuuksia kuin edellisessä analyysissä. 
Ennen vuotta 2000 maan P-luvut näyttivät kuitenkin 
edelleen olleen kasvussa, kuten MTT:n seurantatut-
kimuksen aineistossakin (Mäkelä-Kurtto & Sippola 
2002). 
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Kuvio 5.12. Viljavuusanalyysitulosten jakauma P-luvun mukaisiin luokkiin MYTVAS-alueilla kahtena 
ajanjaksona.
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Palva ym. (2001) totesivat Yläneenjoen alueella 

käytetyn perustason mukaisia fosforilannoitusmääriä 
erityisesti korkeammissa P-luokissa, kun taas alhai-
semmissa P-tiloissa oleviin peltoihin saatettiin lisätä 
fosforia alle perustason. Mahdollisesti tämän seu-
rauksena maan P-tilan kehitys Yläneenjoen alueella 
(kuvio 5.14) näyttääkin olleen erilainen kuin Esala 
(2002) kuvaa. Ajanjaksolla 1997–1999 analysoitujen 
Yläneenjoen alueen peltolohkojen (n = 77) P-lukujen 
keskiarvo laski ainoastaan alhaisimmassa P-tason luo-
kassa (alle 6 mg l–1; n = 6), kun taas muissa luokissa 
maan helppoliukoisen fosforin pitoisuudet olivat kes-
kimäärin 10–15 % edellistä analyysikertaa suurem-
mat. Ajanjaksolla 2000–2002 analysoiduissa näyt-
teissä (n = 253) laskua oli havaittavissa myös muissa 
ryhmissä, jotka edustivat alle 12 mg l–1 P-lukua, mutta 
edelleenkin korkeimmalla P-tasolla (n = 38) P-luvut 
keskimäärin kasvoivat vaikkakin maltillisemmin kuin 
1997–1999 (kuvio 5.14).

Maan P-luvun kehittymistä tarkasteltiin myös 
koko maan laajuisesti kaupallisten viljavuuslabora-
torioiden tekemien määritysten perusteella luokittele-
malla analyysitulokset viljavuusluokkiin. Viljavuus-
palvelun, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen ja 
Suomen ympäristöpalvelun viljavuusanalyysiaineistot 
yhdistettiin. Viljavuusfosforitulokset ryhmiteltiin vil-
javuusluokkiin analyysituloksen, maalajin ja multa-
vuuden perusteella (Viljavuuspalvelu 2000). Suomen 
ympäristöpalvelusta saaduista tuloksista puuttuivat 
multavuustiedot kokonaan ja maalajit oli määritet-
ty karkeammin kuin muissa laboratorioissa. Näissä 
näytteissä oletettiin maiden olevan multavia ja vilja-
vuusluokkien rajoina käytettiin maalajiryhmän keski-
määräisiä viljavuusluokkarajoja. Analyysituloksia So-
kerijuurikkaan tutkimuskeskuksesta ja Suomen ympä-
ristöpalvelusta on vuodesta 1996 lähtien. Viljavuus-
palvelusta analyysituloksia on vuodesta 1986 lähtien. 
Analyysitulokset ryhmiteltiin määritysvuoden mu-
kaan neljään ryhmään: 1986-1990, 1991-1994, 1995-
1999 ja 2000-2002. Eri viljavuusluokkien osuuksien 
lisäksi analyysituloksista laskettiin keskimääräinen P-
luku. Laskelmat tehtiin TE-keskuksittain.

Maan P-luku on vaihdellut vuosijaksoissa saman 
suuntaisesti kuin näytemäärät (kuvio 5.15). Ensim-
mäinen ympäristötukikausi näkyy kuviossa selvänä 
näytemääräpiikkinä, samalla keskimääräinen P-luku 
on kohonnut. Kohonnutta P-lukua on selitetty uusien 
aikaisemmin analysoimattomien näytteiden tulemisel-
la viljavuusanalyysin piiriin. Nykyisellä ohjelmakau-
della on analysoitu 53 % edellisellä ohjelmakaudella 
analysoitujen näytteiden määrästä. Tulosten mukaan 

keskimääräinen P-luku on laskenut, mutta tulos voi 
olla harhainen sisältäen enemmän näytteitä alhaisen 
P-luvun maista kuin niitä todellisuudessa olisi.

Kuvio 5.13. Yläneenjoen MYTVAS -alueen 330 pelto-
lohkon P-tilan muutos 4–6 vuoden aikana suhteessa 
maan P-lukuun. Neliöt edustavat suhteellisen muu-
toksen keskiarvoa, janat keskiarvon keskivirhettä ja 
trendiviiva kahden vuoden liukuvaa keskiarvoa.

Kuvio 5.14. Yläneenjoen MYTVAS -alueen 330 pel-
tolohkon P-tilan muutos 4–6 vuoden aikana. Kuvion  
aineisto ryhmitelty P-luvun ja jälkimmäisen analyysin 
ajankohdan mukaan. Pylväiden tasot edustavat kes-
kimääräistä suhteellista muutosta ja janat keskiarvon 
keskivirhettä.
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Maan keskimääräinen P-luku laskettiin myös TE-
keskuksittain (kuvio 5.16). Alueellisessa tarkastelussa 
Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Lapin 
TE-keskusten alueella P-luvut ovat selvästi korkeam-
malla tasolla kuin muissa TE-keskuksissa. Kahden 
viimeisen näytteenottojakson välillä keskimääräinen 
P-luku on laskenut kaikissa TE-keskuksissa Varsinais-
Suomen TE-keskusta lukuun ottamatta.

Maan viljavuutta tarkasteltiin myös Viljavuuspal-
velun kokoaman lohkovertailuaineiston perusteella. 
Aineisto sisältää samoilta lohkoilta kahtena eri ajan-

kohtana otettujen maanäytteiden analyysitulokset. 
Jälkimmäinen näyte on otettu vuonna 2002 ja ensim-
mäinen näyte vähintään 5 vuotta sitä aikaisemmin. 
Tarkastelussa oli mukana 1 693 peltolohkon tiedot 
(kuvio 5.17)

Tulosten perustella P-luvuista luokasta 12-30 näyt-
täisi siirtyneen näytteitä alempiin P-luokkiin. Sitävas-
toin yli 30 olevien P-lukujen määrä on pysynyt saman 
suuruisena näytteenottokertojen välillä.  Kuitenkin 
myös yli 30 olevien P-lukujen ryhmässä keskimääräi-
nen P-luku on hiukan laskenut. Ensimmäisellä näyte-
kerralla se oli 48,7 ja vuoden 2002 näytekerralla 46,7. 
Jos tarkastellaan niitä lohkoja, jotka ensimmäisellä 
näytekerralla olivat yli 30 olevien P-lukujen ryhmäs-
sä havaitaan selvempää P-luvun laskua, näytteiden 
keskimääräinen P-luku oli 40,1 vuonna 2002. Tulos 
osoittaa, että on tapahtunut muutoksia lohkojen välil-
lä alemmista, ja  P-luvuista on myös siirtynyt näytteitä 
korkeimman P-luvun ryhmään. Kaikkien näytteiden 
keskimääräinen P-luku oli ensimmäisellä näytekerral-
la 12,6 mg/l ja toisella näytekerralla 11,6 mg/l. Tulos 
näyttäisi vahvistavan käsitystä,  että P-luvut ovat las-
kussa. 

Maan fosforitilaa tarkasteltiin myös ryhmittele-
mällä koko Manner-Suomen kattama viljavuusana-
lyysiaineisto viljavuustulkinnan mukaisiin viljavuus-
luokkiin (kuvio 5.18). Viljavuusluokkatarkastelu on 
mielekäs, koska eri mailla sama P-luku merkitsee eri-
laista kasveille käyttökelpoisen fosforin määrää johtu-
en maiden erilaisista puskurikapasiteeteista. 

Tavallisimmat viljavuusluokat koko maassa ovat  
tyydyttävä, välttävä ja hyvä; tyydyttävä viljavuusluok-

Kuvio 5.16. Viljavuusfosfori TE-keskuksittain.

Kuvio 5.15. Viljavuusfosfori eri ajanjaksoina.
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ka on näistä merkittävin. Koko maan kattavassa ai-
neistossa havaitaan vuosina 1995-1999 analysoitujen 
näytteiden sijoittuminen aikaisempaa enemmän tyy-
dyttävään, hyvään, korkeaan ja arveluttavan korke-
aan viljavuusluokkaan. Vuosina 2000-2002 analysoi-
tujen näytteiden osuus näissä luokissa laski hieman lu-
kuun ottamatta arveluttavan korkeassa viljavuusluo-
kassa olevia näytteitä, joiden osuus pysyi saman suu-
ruisena. Välttävässä viljavuusluokassa olevien näyttei-
den osuus kasvoi vuonna 2000-2002 analysoiduissa 

näytteissä. Koska maalajisuhteet, viljelykasvit ja koti-
eläinten määrät vaihtelevat alueellisesti, laskettiin eri 
viljavuusluokkien osuudet myös TE-keskuksittain.

Viljavuusnäytteiden jakautumisessa viljavuusluok-
kiin on selvää alueellista vaihtelua. Vuosina 2000-
2002 analysoiduista näytteistä suurin osa kuului vil-
javuusluokkaan tyydyttävä kaikissa TE-keskuksissa 
lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, 
Pirkanmaan ja Pohjois-Savon TE-keskuksia, joissa 
suurin osa näytteistä kuului viljavuusluokkaan vält-
tävä. Varsinais-Suomen ja Satakunnan TE-keskusten 
viljavuusnäytteistä merkittävä osa kuului viljavuus-
luokkiin hyvä ja korkea; myös viljavuusluokassa ar-
veluttavan korkea oli suurempi osuus näytteistä kuin 
muiden TE-keskusten alueilla.

Vastaava viljavuusluokkien ajallinen kehittyminen 
oli havaittavissa suurimmassa osassa TE-keskuksia. 
Vuosina 1995-1999 analysoiduista näytteistä aikai-
sempaa suurempi osuus sijoittui korkeampiin vilja-
vuusluokkiin. Vuosina 2000-2002 analysoiduissa 
näytteissä taas ilmeni siirtymistä alempiin viljavuus-
luokkiin. Varsinais-Suomen TE-keskuksen alueella 
kehitys poikkesi edellä kuvatusta. Siellä viljavuusluok-
kaan tyydyttävä kuuluvien näytteiden osuus laski, vil-
javuusluokkiin hyvä ja korkea kuuluvien näytteiden 
osuus kasvoi ja viljavuusluokkaan arveluttavan kor-
kea osuus pysyi saman suuruisena verrattaessa kahta 
viimeistä aikajaksoa keskenään. Pohjanmaalla vilja-
vuusluokkiin hyvä ja välttävä kuuluvien näytteiden 
osuus on ollut kasvussa, kun viljavuusluokkaan tyy-
dyttävä kuuluvien näytteiden osuus on vähentynyt. 
Satakunnan TE-keskuksen alueella sekä arveluttavan 
korkean että välttävän viljavuusluokan osuus näyt-
teistä on lisääntynyt. Tämä viittaisi siihen, että osaa 

Kuvio 5.17. Maan P-luvun kehittyminen samoilla pel-
tolohkoilla Viljavuuspalvelun ”lohkoaineiston” pe-
rusteella.

Kuvio 5.18. Viljavuus-
analyysinäytteiden ryhmit-
tyminen viljavuusluokkiin 
koko Suomessa neljänä 
ajankohtana: 1986-1990, 
1991-1994, 1995-1999 ja 
2000-2002. 

Viljavuusluokkien selitys: 
HU=huono, 
HL=huononlainen, 
VÄ=välttävä, 
TY=tyydyttävä, 
HY=hyvä, 
KO=korkea ja 
AKO=arveluttavan korkea.
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pelloista lannoitettaisiin melko niukasti ja osaa taas 
hyvinkin runsaasti.

Hämeen, Pirkanmaan ja Kaakkois-Suomen TE-
keskusten alueella on välttävän ja tyydyttävän vilja-
vuusluokan kehittymisessä selvä myönteinen trendi. 
Välttävään viljavuusluokkaan kuuluvien näytteiden 
osuus on koko ajan laskenut ja tyydyttävään vilja-
vuusluokkaan kuuluvien näytteiden osuus on koko 
ajan lisääntynyt. Lannoituksellahan pyritään vilja-
vuusluokkaan tyydyttävä.

Pellon helppoliukoisen fosforin pitoisuus näyttäisi 
siis olevan keskimäärin hienoisessa laskussa, mikä on-
kin odotettavissa peltojen fosforitaseiden alenemisen 
seurauksena. Viljoilla ympäristötuen mukaisen lan-
noituksen on arvioitu laskevan korkeita maan P-luku-
ja selvästi (Yli-Halla ym. 2001). Toisaalta Yli-Halla 
ym. (2001) totesivat, että perunalle ja sokerijuurik-
kaalle sovellettava perustason mukainen hehtaari-
kohtainen lannoitus (30–40 kg) ei juurikaan vaikuta 
maan P-lukuja laskevasti.

Viljelijäkyselyn mukaan yleisin lisätoimenpide oli 
tarkennettu lannoitus, kun tilan tuotantosuunta oli 
kasvinviljely, lypsykarja, muu nautakarja, sika tai sii-
pikarja. Kyselyn mukaan lannan ravinteiden huomioi-
minen on lisääntynyt nauta-, sika- ja siipikarjatiloilla 

ympäristötuen seurauksena. Kaikissa tuotantosuun-
nissa viljavuustutkimusta pidettiin hyödyllisimpänä 
perustoimenpiteenä ympäristön kannalta. Kasvinvilje-
lytilat ja nautakarjatilat arvioivat tarkennetun lannoi-
tuksen ympäristön kannalta tärkeäksi lisätoimenpi-
teeksi. Tärkeimmäksi vesistökuormitusta vähentäviksi 
toimenpiteiksi arvioitiin perustoimenpiteistä karjan-
lannan levityksen ehdot ja lisätoimenpiteistä tarken-
nettu lannoitus (kasvinviljelytilat, nauta- ja sikatilat).

Salaojituksen tilanne Suomessa

Suomen pelloista noin 58 % on salaojitettu. Avo-oji-
tettuja peltoja on 27 %, ja ojittamattomana (=ei pai-
kalliskuivatusta) viljellään 15 % (taulukko 5.51). 
Koska salaojituksen edut ovat kiistattomat avo-oji-
tukseen verrattuna (Haataja & Peltola 2001), peltojen 
kuivatus on jo vuosikymmeniä toteutettu lähes yksin-
omaan salaojittamalla, ja ojituksella tarkoitetaan käy-
tännössä salaojitusta. 

Peltoja salaojitettiin aktiivisesti vuosina 1960-
1990, jolloin vuosittainen salaojitusmäärä oli 30 000-
40 000 hehtaaria (kuvio 5.19).  

Viljelysmaan salaojitus on kallis investointi, sillä 
kustannus on noin 2 000 euroa/ha. 1990-luvun aika-
na huoli maatalouden tulevaisuudesta, pellonvuokra-

Taulukko 5.51. Paikalliskuivatuksen jakautuminen TE-keskuksittain vuonna 2000. (Salaojakeskuksen tilastot). 
Peltoala on peruslohkojen pinta-ala 4.9.2001. Mukana ovat kaikki lohkot, joita ei ole passivoitu ja maankäyt-
tölaji on pelto (Tike).

TE-keskus Peltoala 2001 Salaojissa 2000 Salaoja % Avo-ojissa 2000 Avo-oja %

Kaakkois-Suomi 145 227 85 000 59 36 000 25
Uusimaa 217 137 161 000 74 26 000 12
Varsinais-Suomi 275 596 211 000 77 20 000 7
Ahvenanmaa 14 595 7 000 48   14
Häme 223 286 158 000 71 28 000 13
Pirkanmaa 105 933 57 000 54 26 000 25
Satakunta 185 244 124 000 67 35 000 19
Etelä-Suomi yhteensä 1 167 018 803 000 69   15
Keski-Suomi 93 474 41 000 44 29 000 31
Etelä-Savo 80 314 26 000 32 15 000 19
Pohjois-Savo 146 342 72 000 49 50 000 34
Pohjois-Karjala 91 476 31 000 34 38 000 42
Kainuu 33 465 6 300 19 18 000 54
Järvi-Suomi yhteensä 445 071 176 300 40 150000 34
Etelä-Pohjanmaa 273 571 176 500 65 80 000 29
Pohjanmaa 191 195 107 600 56 77 000 40
Pohjois-Pohjanmaa 182 046 70 500 39 110 000 60
Lappi 45 605   16 25 000 55
Pohjanmaa yhteensä 692 417 361 700 52 292 000 42
YHTEENSÄ 2 304 506 1 341 000 58 615 000 27
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uksen yleistyminen ja muut maatalouden rakenteessa 
tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet sen, että in-
vestointeja ei ole tehty eikä peltojen salaojituksesta ole 
huolehdittu hyvän kasvukunnon edellyttämällä taval-
la. Vuonna 1995 ojitettiin vain 4 300 hehtaaria (kuvio 
5.20). Vaikka vuodesta 1996 alkaen uudelleen myön-
netty 20 % salaojitustuki vilkastutti salaojitusta 
5 000-10 000 hehtaariin vuodessa, näin pienillä oji-
tusmäärillä Suomen peltojen kuivatustila heikkenee. 
On tarpeen tehostaa niin uusien alueiden ensiojitusta 
kuin vanhojen alueiden uusinta- tai täydennysojitusta. 

Maan kasvukunnosta huolehtimisen lisäksi salaoji-
tuksen tehostuminen on välttämätöntä myös ympäristö-
haittojen vähentämistä ajatellen. Toimiva salaojitus vä-
hentää eroosiota ja fosforin huuhtoutumista vesistöihin 
sekä kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään.

Kun pellon salaojitus toimii, toimivat myös luontai-
set maan rakennetta parantavat prosessit; maan mikro-
biologinen hajotus toimii hyvin, ja maan ravinnereservit 
vapautuvat kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Kasvit 
kasvavat hyvin, jolloin myös niiden juuristo kasvaa ja 
tuottaa maahan lisää orgaanista ainesta ja uusia isoja 
huokosia veden ja ilman virtailuja varten. Näin salaoji-
tus edistää maan toimivuutta mikä puolestaan parantaa 
salaojituksen toimivuutta entisestään. Valitettavan usein 
nykytilanteessa, kun salaojituksen kunnosta ei huoleh-
dita, kehitys kulkee päinvastaiseen suuntaan.  

Hyvärakenteisessa maassa vesi pääsee virtaamaan 
maan sisällä ojiin, jolloin pintavirtailun määrä vähenee. 

Turtolan ja Paajasen (1995) tutkimuksessa toimiva sa-
laojitus ja runsas salaojavalunta vähensivät pintavirtai-
lun mukana huuhtoutuvan partikkelifosforin määrää.

Fosforin huuhtoutumiselle myös pintarakenteen 
kestävyys on oleellista. Vaikka pintavirtailua olisikin, 
niin rakenteeltaan kestävästä maasta ei irtoa niin pal-
jon eroosioainesta kuin rakenteeltaan heikosta. Toi-
miva salaojitus vähentää fosforin huuhtoutumista siis 
myös sitä kautta, että salaojituksen ansiosta maan 
pintaan pääsee muodostumaan kestävämpi rakenne 
kuin märässä maassa.  

Maaperän typen kohtalo riippuu vahvasti maan 
vesitaloudesta ja typen esiintymismuodosta maassa. 
Ilmavassa maassa maan orgaanisen aineksen hajotessa 
vapautuu ammoniumtyppeä. Nitrifi kaation ansiosta 
ammoniumtyppi muuttuu kasvien käyttämään nit-
raattimuotoon. Nitraatti on täysin veteen liukenevaa, 
joten se liikkuu veden mukana vesistöihin.  Koska toi-
miva ojitus poistaa maasta enemmän vettä kuin toimi-
maton, niin typen huuhtoutumat saattavat lisääntyä 
ojituksen tehostuessa. Tosin ojituksen maan rakennet-
ta parantava vaikutus kompensoi tätä, sillä hyvära-
kenteisessa maassa hyvin kasvava sato käyttää tehok-
kaasti maassa olevan typen hyväkseen, jolloin sitä ei 
riitä huuhtoutumaan.  

Maaperän kosteus vaikuttaa myös typen kaasu-
maisiin päästöihin ilmakehään. Märässä ja hapen 
puutteesta kärsivässä maassa typpi pelkistyy denitrifi -
kaation takia kaasumaisiksi yhdisteiksi, jotka vapau-
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Kuvio 5.19. Salaojitusmäärät kymmenvuotiskausit-
tain. (Salaojakeskuksen tilastot. Kuvio: Salaojituksen 
tavoiteohjelma 2020.)
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Kuvio 5.20. Salaojitusmäärien romahtamiseen 1990-
luvun alkupuolella vaikuttivat taloudellinen lama, 
salaojitusavustusten poistuminen ja EU-keskustelun 
luoma epävarmuus. (Salaojakeskuksen tilastot. Kuvio: 
Salaojituksen tavoiteohjelma 2020.)
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tuvat ilmakehään. Typpikaasuna vapautuva typpi ai-
heuttaa vain ravinteiden hukkaa, mutta dityppioksidi 
on kasvihuonekaasu, joka tuhoaa yläilmakehän otso-
nia. Kaasumaiset tappiot vähenevät, kun ojitus toimii.

Vesitalouden tehostamiseksi ja ravinnepäästöjen 
pienentämiseksi on kehitetty uutta salaojitustekniik-
kaa. Näistä kalkkisuodinojitus ja säätösalaojitus ovat 
maatalouden ympäristötuen erityistuen piirissä. Kalk-
kisuodinojitusta on käytetty melko vähän, mutta sää-
tösalaojituksia on toteutettu varsinkin Pohjamaan ta-
saisilla pelloilla.

Kalkkisuodinojitus kuuluu happamuuden alueel-
linen vähentäminen –erityistuen toimenpiteisiin. Sen 
pääasiallinen tavoite on neutraloida happamilta sul-
faattimailta tulevien salaojavesien happamuutta. Sala-
ojakaivantoon sekoitettu kalkki sitoo myös fosforia ja 
vähentää fosforin huuhtoutumista. Happamilla mailla 
fosforivaikutus kestää kuitenkin vain muutamia vuo-
sia. Kalkkisuodinojitusten kohdealue on rajattu tar-
kasti Lestijoen, Perhonjoen, Ähtävänjoen ja Lapväär-
tinjoen valuma-alueilla sijaitseville pelloille. Lisäksi 
sopimusehdot sisältävät maalajiin ja maaperän happa-
muuteen liittyviä rajauksia. Voimassa olevia sopimuk-
sia kalkkisuodinojituksesta oli 1 084 hehtaarille vuon-
na 1999 ja 1 256 hehtaarille vuonna 2002.

Säätösalaojituksessa pohjaveden korkeutta ja siis 
myös pois virtaavan veden määrää säädellään sulku-
jen avulla. Märkänä aikana sulut avataan, jolloin vesi 
virtaa vapaasti pois pellolta. Kuivina kausina sulut 
suljetaan, jolloin veden virtaus pois pellolta käynnis-
tyy vasta pohjaveden noustua sulkua korkeammalle.  
Säätösalaojituksella pystytään siis myös säästämään 
maan kosteutta kuivina aikoina. Säätösalaojitus on-
nistuu vain tasaisilla hyvin vettä läpäisevillä mailla. 
Kaltevuuden tulee olla alle 3 % ja maalajin hyvin vet-
tä läpäisevää. 

Säätösalaojituksella on onnistuttu vähentämään 
ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin huomattavas-
ti. Lalonde ym. (1996) raportoivat 40-95 % vähene-
miä valumavesien määrässä ja 62-96 % vähenemiä 
huuhtoutuneen typen määrissä maalajin ollessa hiesua. 
Ruotsissa hiesuisella hiedalla tehdyssä  tutkimukses-
sa   valumavesien määrä ja huuhtoutuneen typen määrä 
pienenivät 79-94 % (Wesström ym. 2001). Haatajan 
(2000) mukaan säätösalaojitus onkin yhteiskunnalli-
sesti kannattavaa, kun sekä ympäristönäkökohdat että 
parantuneet sadot otetaan huomioon.

Salaojituksen tavoiteohjelma

Uudessa salaojituksen tavoiteohjelmassa (2002) on 
asetettu tavoitteeksi, että puolet (300 000 ha) nykyisin 

avo-ojitetuista alueista salaojitettaisiin vuoteen 2020 
mennessä, mikä tarkoittaa 15 000 hehtaarin ojitus-
määrää vuodessa. Uusinta- ja täydennysojituksen tar-
peen ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa maan 
tiivistymisen ja vanhojen salaojitusten ikääntymisen 
johdosta. Myös toimimattomia salaojituksia on kor-
jattava. Toimintahäiriöitä on arvioitu olevan yhteensä 
250 000 hehtaarilla. Tähän mennessä tilastoihin kir-
jattuja uusinta- ja täydennysojituksia on tehty yhteen-
sä noin 28 000 hehtaaria. Esimerkiksi vuonna 1999 
niiden osuus kokonaisojitusmäärästä oli valtakunnal-
lisesti vuonna 1999 noin 20 % mutta paikoitellen 
jopa puolet (kuvio 5.21). Todennäköistä kuitenkin on, 
että osa salaojituksista on tehty omatoimisesti ilman 
salaojitussuunnitelmaa, jolloin ne eivät kirjaudu tilas-
toihin. Todellisuudessa ojitusmäärät lienevät siis suu-
remmat kuin tilastot osoittavat, mutta tilastoimatto-
mien ojitusten määrää on mahdotonta arvioida. 

Salaojitus ei ole viljelijälle nykyisin yhtä kannat-
tavaa kuin ennen, sillä alhaisten maataloustuotteiden 
hintojen takia parantunut sato ei tuo entisenlaista 
tuottoa. Pinta-alakohtaiset maataloustuet vähentävät 
lisäksi salaojituksen merkitystä sääriskien tasaajana. 
Tarkkoja konkreettisiin oloihin perustuvia laskelmia 
salaojituksen kannattavuudesta ei ole kuitenkaan voi-
tu tehdä, koska ei ole olemassa kvantitatiivisia tulok-
sia salaojituksen vaikutuksesta satoon ja viljelyvar-
muuteen (Haataja ja Peltola 2001). 

Salaojituksen tärkeimmät hyödyt niin viljelijän 
kuin yhteiskunnan kannalta ovat epäsuoria, ja niiden 
vaikutuksia on vaikea arvioida taloudellisesti. Näi-
tä hyötyjä ovat maan rakenteen paraneminen, pelto-
töiden rationalisoituminen (jonka merkitys korostuu 
tilakoon kasvaessa) ja ympäristöhaittojen pienene-
minen. Näitä hyötyjäkin on mahdollista mitata tutki-
malla eroja hyvin kuivatetun ja huonosti kuivatetun 
pellon välillä. Tällöin niiden merkityksen arviointi ja 
huomioonottaminen päätöksenteossa helpottuu. Sa-
laojituksella on siis erityisen paljon vuorovaikutuksia 
kasvinviljelyn, ympäristön ja talouden kanssa. Tämän 
vuoksi olisi tärkeää, että pellon ojituksesta huolehti-
minen liitettäisiin osaksi tuettuja toimenpiteitä.

Kalkitus 

Kalkitus ei suoranaisesti kuulu ympäristötuen perus-
toimenpiteisiin. Tukiehdoissa kuitenkin todetaan, että 
tasapainoinen ja ympäristön huomioon ottava lannoi-
tus perustuu pellon säännölliseen ja kasvin tarpeen 
huomioon ottavaan kalkitukseen, jonka avulla pellon 
pH -taso voidaan pitää viljeltävälle kasville sopivana 
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ja samalla fosforilannoitus kohtuullisena. Happamuu-
den alueellinen vähentäminen –erityistukeen kuuluvaa 
peltojen tehostettua kalkitusta tuetaan happamien sul-
faattimaiden viljelyn aihettamien vesistöhaittojen eh-
käisemiseksi Lestijoen, Perhonjoen, Ähtävänjoen ja 
Lapväärtinjoen valuma-alueilla. 

Tilastojen mukaan hehtaarikohtainen kalkitus on 
vähentynyt tasaisesti vuodesta 1995 lähtien (Maa-
tilatilastollinen vuosikirja 2002). Viljavuuspalvelun 
tulosten mukaan viljelysmaiden pH on kohonnut ta-
saisesti 1950-luvulta 1990-luvulle saakka. Viimeisen 
5-vuotisjakson 1996-2000 aikana keskimääräinen pH 
on laskenut. Vähentyneen kalkituksen lisäksi kehi-
tys on voinut johtua uuden aineiston mukaantulosta 
viljavuustutkimuksen piiriin, koska lohkokohtaisissa 
parivertailuissa pH on hiukan noussut niillä lohkoil-
la, jotka ovat olleet pidempään viljavuustutkimuk-
sen kohteena (Mäntylahti 2002). Viljelymaiden tilan 
valtakunnallisen tutkimuksen tulosten mukaan lähes 
puolet peltojen pH -luvuista kuului viljavuusluokkiin 
huono, huononlainen tai välttävä vuonna 1998. Va-
jaalla 30 % pelloista pH -tila oli tyydyttävä ja run-
saalla 20 % hyvä tai sitä parempi. Tuloksen mukaan 
puolella tutkituista peltolohkoista oli kalkitustarvetta 
(Mäkelä-Kurtto ym. 2002). Peltojen vähentynyt kalki-
tus selittyy maataloustuotteista saadun hinnan alentu-
misen lisäksi myös pellon hallintaoikeuteen liittyvällä 
epävarmuudella, joka on kasvanut pellonvuokrauksen 

lisääntymisen vuoksi. Pellon vuokrasopimuksen pi-
tuudella on selvä vaikutus kalkituksen kannattavuu-
teen (Myyrä ym. 2002).

Pellon tehostettu kalkitus –erityistukisopimuk-
sen alaista pinta-alaa oli 1 256 hehtaarilla 109 tilalla. 
Edellisen ohjelmakauden lopussa näitä sopimuksia oli 
voimassa 39 911 hehtaarilla 1961 tilalla. Peltojen te-
hostettu kalkitus –erityistuella on paikallista merkitys-
tä. Myös peltojen yleistä kalkitusta tulisi edistää maan 
hyvän kasvukunnon ylläpitämiseksi. On mietittävä 
keinoja, joiden avulla maan hallinnan epävarmuuteen 
liittyvien epävarmuustekijöiden vaikutusta peltomaa-
han kohdistuviin perusparannuksiin voitaisiin mini-
moida.

5.2.2. Kotieläintuotannon suorat päästöt ja lannan 
hyväksikäyttö

Maitohuoneen pesuvesien käsitteleminen

Maitohuoneen pesuvesien käsittelemisen ympäristötu-
en lisätoimenpiteeksi valinneella lypsykarjatilalla mai-
tohuoneen pesuvedet tulee johtaa lietesäiliöön, virtsa-
säiliöön tai erilliseen omaan säiliöön; maa- (maasuo-
datin tai imeytyskenttä) tai juurakkopuhdistamoon; 
tai pienpuhdistamoon tai kunnalliseen jätevedenpuh-
distamoon. Toimenpide on toteutettava kolmannen 
sitoumusvuoden loppuun mennessä. Tuki maksetaan 
ensimmäisen kerran siltä sitoumusvuodelta, jonka ai-
kana vaatimus täyttyy. 

Sekä viljelijä- että maatalousviranomaiskyselyyn 
vastanneet pitävät maitohuoneen pesuvesien käsittelyä 
ympäristön kannalta hyödyllisenä toimenpiteenä. Toi-
menpidettä pidetään kolmen hyödyllisimmän lisätoi-
menpiteen joukossa kuntien maatalousviranomaisten 
ja kaikkien viljelijäkyselyyn vastanneiden kesken siipi-
karjatiloja lukuun ottamatta. Ympäristöviranomaisky-
selyn vastauksissakin toimenpidettä pidettiin tärkeänä, 
mutta tuotiin selvästi esille se, että toimenpiteen tulisi 
sisältyä tilan perusympäristönsuojelutoimenpiteisiin 
eikä sille siten tulisi maksaa erillistä tukea. 

Kolmanneksella lypsykarjatiloista (33 %) on vil-
jelijäkyselyn mukaan tapahtunut merkittävä muutos 
maitohuoneen pesuvesien käsittelemisessä. Kyselyyn 
vastanneista lypsykarjatiloista 42 % oli valinnut mai-
tohuoneen pesuvesien käsittelemisen ympäristötuen 
lisätoimenpiteeksi. 

MYTVAS–haastattelututkimuksessa 2002-2003 
haastatelluista tiloista (yht. 380 lukuun ottamatta 
Kinarehenojaa) maitohuoneen jätevesien käsittelyyn 
koskevaan kysymykseen on vastannut 89 tilaa, joista 

Kuvio 5.21. Ensiojitusten ja täydennysojitusten ja-
kauma 1990-luvun lopulla. (Salaojakeskuksen tilas-
tot. Kuvio: Salaojituksen tavoiteohjelma 2020. )
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suurin osa (79) on Lestijoella (48) ja Taipaleenjoel-
la (18). Lepsämänjoelta vastasi 8 tilaa ja Yläneenjo-
elta, Savijoelta ja Löytäneenojalta yhteensä 15 tilaa. 
Vuonna 1999 samaan kysymykseen vastasi 112 tilaa, 
joista Lestijoella oli 61 tilaa, Taipaleenjoella 21 tilaa, 
Yläneenjoella 18 tilaa ja Lepsämänjoella 12 tilaa. Ti-
lat eivät ole olleet samoja molemmilla haastatteluker-
roilla. Taulukon 5.52 perusteella voidaan todeta, että 
haastatelluilla tiloilla ei suurta muutosta pesuvesien 
käsittelyssä ole tapahtunut. Pesuvesien johtaminen sa-
ostuskaivosta ojaan tai suoraan ojaan tai maastoon 
on hieman vähentynyt ja liete- tai virtsasäiliöön johta-
minen lisääntynyt.

Vuonna 2002 haastatelluista tiloista 43 on valin-
nut maitohuoneen pesuvesien käsittelemisen ympä-
ristötuen lisätoimenpiteeksi. Eniten toimenpidettä on 
valittu karjatalousvaltaisilla alueilla Lestijoella (26) 
ja Taipaleenjoella (13). Haastatelluilla tiloilla toimen-
piteet on jo suurimmaksi osaksi tehty. Vain kolmella 
tilalla työ oli kyselyhetkellä vielä edessä. Nämä tilat 
suunnittelivat tekevänsä muutostyöt vuonna 2003. 

Suurimmalla osalla maitohuoneen pesuvesien kä-
sittelyn valinneista tiloista (30 tilaa) maitohuoneen 
pesuvedet johdetaan liete- tai virtsasäiliöön (70 %). 
Muutamilla tiloilla vedet johdetaan kunnalliseen vie-
märiverkkoon (2), saostuskaivon kautta imeytyskent-
tään (4), saostuskaivon kautta maasuodattimeen (3) 
tai saostuskaivon kautta ojaan (4). Maitohuoneen 
etäisyys lähimmästä vesistöstä vaihtelee muutamista 
kymmenistä metreistä puoleentoista kilometriin, ollen 
keskimäärin n. 400 metriä. Lähimpään valtaojaankin 
matkaa on yleensä satoja metrejä, keskimäärin 250 
metriä. Niillä tiloilla, joilla pesuvedet johdetaan lopul-
ta ojaan, on ojaan 50-200 metrin matka.

Yhteensä näillä 43 tilalla pesuvesiä tulee noin 
12 400 litraa vuorokaudessa. Keskimäärin tilat käyt-

tivät n. 300 litraa vettä maitohuoneiden pesuun. Suu-
rimmalla osalla tiloista on putkilypsylaitteistot, muu-
tamalla tilalla lypsetään lypsyasemalla. Lypsykoneet ja 
tilasäiliöt pestään pääsääntöisesti automaatilla, joilla-
kin tiloilla käsin. Käsin pesevillä tiloilla vettä kului kes-
kimäärin 260 litraa vuorokaudessa, kun automaatilla 
pesevillä tiloilla vettä käytettiin keskimäärin 320 litraa. 

Maitohuoneiden pesuvesien käsitteleminen on 
vasta voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen ta-
lousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemä-
riverkostojen ulkopuolisilla alueilla (valtioneuvosto 
11.6.2003) mukaan pakollista. Asetus tulee voimaan 
vuoden 2004 alusta. Siirtymäaikaa asetuksen toteut-
tamiseen on kymmenen vuotta. Uusille maitohuoneille 
asetus tulee voimaan heti vuoden 2004 alusta lähtien. 
Pesuvedet on johdettava saostuskaivon kautta maa-
han imeytys –kenttään, maasuodattimeen, juurakko-
puhdistamoon tai pienpuhdistamoon. Pesuvedet voi-
daan johtaa myös virtsa- tai lietesäiliöön tai kunnalli-
seen viemäriverkostoon. 

Lannan luovuttamiseen ja vastaanottamiseen 
liittyvät ongelmat

Viljelijä on voinut tehdä erityistukisopimuksen lannan 
käytön tehostamisesta. Tällöin viljelijälle maksetaan 
tukea toisella maatilalla tai turkistarhalla syntyvän 
lannan vastaanottamisesta, käsittelemisestä ja hyö-
dyntämisestä viljelyssä ympäristön kannalta kestäväl-
lä tavalla. Vastaanotettu lanta voi olla peräisin myös 
viljelijöiden tai turkistarhaajien yhteislantaloista tai 
hevostallilta. Sopimus lannan käytön tehostamisesta 
voidaan tehdä kaikkien tuotantoeläinten lannasta 
(MMM 2002c).

Viljelijäkyselyn vastauksissa hyödyllisimpänä eri-
tyisympäristötuista nautakarjatilat pitivät lannan käy-

Taulukko 5.52. Maitohuoneen pesuvesien käsittely vuonna 1999 ja 2002 MYTVAS 
–haastattelututkimukseen osallistuneilla tiloilla.

Maitohuoneen pesuvedet johdetaan lkm. v.1999 % kaikista (1999) lkm.   v.2002 % kaikista (2002)

Liete- tai virtsasäiliöön 36 32,1 39 43,8
Panospuhdistamokäsittelyyn - - - -
Saostuskaivosta maasuodattimeen 7 6,3 3 3,4
Saostuskaivosta imeytyskenttään 9 8,0 5 5,6
Saostuskaivosta juurakkopuhdistamoon - - - -
Saostuskaivosta ojaan 52 46,2 38 42,7
Suoraan ojaan tai maastoon 6 5,4 2 2,2
Kunnalliseen viemärijärjestelmään 1 0,9 2 2,2
Muu käsittely 1 0,9 - -
Yhteensä 112 100 89 100
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tön tehostamista, kasvinviljelytilat toiseksi hyödylli-
simpänä ja sikatilat kolmanneksi hyödyllisimpänä. 
Kuntien maatalousviranomaisten vastauksissa lannan 
käytön tehostaminen arvioitiin toiseksi tärkeimmäksi 
ja TE-keskusten vastauksissa kolmanneksi tärkeim-
mäksi kaikista ympäristötuen toimenpiteistä. Sekä 
TE-keskusten että kuntien maatalousviranomaisten 
vastauksista selviää, että lannan käytön tehostamis-
ta pidetään merkittävänä ja järkevänä tukimuotona 
suurten karjatilojen ja toisaalta karjattomien tilojen 
yleistyessä. Tukea pidetään yksinkertaisena toteut-
taa ja sen nähdään lisäävän tilojen välistä yhteistyötä. 
Tuen merkitys vaihtelee alueittain, karjatalousvaltai-
silla alueilla on vaikea löytää lannan vastaanottajia, 
kun taas viljanviljelyyn painottuneilla alueilla lannan 
luovuttajia ei löydy. Viranomaiset näkevät, että lan-
nan käyttö voisi tehostua entisestään, jos luovuttajille-
kin voisi maksaa hiukan tukea. 

Viljelijäkyselyssä tiedusteltiin lannan vastaanotta-
miseen ja luovuttamiseen liittyvistä ongelmista. Tär-
keimmät syyt siihen, miksi lantaa ei luovuteta vaikka 
tarvetta olisi, olivat: “lannasta on alueella ylitarjon-
taa”, ja “lannasta ei ole ylitarjontaa, mutta sitä ei vas-
taanoteta riittävästi”. Tärkein syy siihen, miksi lantaa 
ei ole vastaanotettu vaikka halua olisi, oli se, että lan-
taa ei ole tarjolla. Muita tärkeitä syitä olivat lannan 
vastaanottoon tarvittavien koneiden puuttuminen, ke-
vään työhuipun kiireys ja lannan levityksestä aiheutu-
va peltojen tiivistymisriski. Näiden syiden jälkeen tär-
keimpiä olivat lannoituksen suunnittelusta aiheutuva 
lisätyö, hajuhaitat ja lannan vastaanottamisesta saata-
van tuen/korvauksen pienuus.

MYTVAS haastattelututkimukseen osallistuneista 
380 tilasta 42 (11 %) on vastaanottanut lantaa vuo-
sien 2000-2002 välisenä aikana. Näistä 28 tilalla on 
sopimus lannan vastaanottamisesta. Eniten sopimuk-
sia on tehty Yläneenjoella (21). Vastaanotettu lanta 
on ollut naudan, sian, munituskanan, broileriemon, 
broilerin, kananpojan, hevosen tai ponin lantaa ja 
sitä on vastaanotettu kymmenestä tuhanteen kuuti-
oon. Lähestulkoon kaikilla tiloilla vastaanotettu lanta 
on ollut kuivikelantaa tai kompostoitua lantaa. Vain 
muutamalla lantaa vastaanottaneista tiloista on omaa 
karjaa. Vastaanotettu lanta on yleensä peräisin keski-
määrin alle viiden kilometrin etäisyydeltä. 

Haastattelussa viljelijöiltä kysyttiin syitä, miksi he 
eivät ole ottaneet lantaa vastaan tiloillensa. 52 viljelijää 
vastasi kysymykseen. Yleisimmin syynä oli, että lantaa 
ei ollut tarjolla (15), lannan käyttäminen ei sovi tilan 
töihin (11) sekä, koska lannan vastaanottamisesta saa-
tava tuki/korvaus on liian pieni (16). Muutamalla ti-

lalla mainittiin syyksi lannan vastanottamattomuuteen 
pelko peltojen tiivistymisestä tai sadon laadun kärsimi-
sestä. Lannan käsittelyn ja levittämisen aiheuttamat ha-
juhaitat eivät olleet ongelma yhdellekään tilalle.

Lantaa on luovuttanut 32 haastatelluista tiloista. 
Lantaa on luovutettu keskimäärin 200 m3/tila. Luo-
vutettua lantaa on kuljetettu keskimäärin reilun kol-
men kilometrin matka lannan vastaanottavalle tilalle. 
Yleisimmin lantaa luovutettiin toisille tiloille luovu-
tussopimuksen takia tai luomutilojen lannan kysyn-
nän vuoksi. Muita syitä lannan luovuttamiseen olivat 
lannan myynti, lantavarastojen pienuus, tai, koska 
omat pellot on nurmella. Muutamalla tilalla lantaa 
täytyi luovuttaa, koska peltojen fosforiluku on korkea 
tai koska lannoituksen enimmäismäärärajoitukset tu-
levat vastaan.

MYTVAS-haastattelututkimuksen tulosten mu-
kaan lantaa luovuttaneiden ja luovuttamattomien ko-
tieläintilojen peltojen fosforiluvuissa ei ollut merkittä-
vää eroa. 

Ammoniakkipäästöjen vähentämiseen liittyvien 
toimenpiteiden vaikutukset

Lantalan ammoniakkipäästöjen vähentäminen on ol-
lut ympäristötuen lisätoimenpiteenä vuodesta 2000 
alkaen. Lantalan ammoniakkipäästöjen vähentämi-
nen tulee toteuttaa kattamalla liete- ja virtsasäiliö. 
Kate voi olla kiinteä kate tai katteena voi hyväksytysti 
käyttää lekasoraa, styroksia tai turvetta, muovia tai 
muuta peitettä. Kuivikelanta on varastoitava katolli-
sessa ja seinällisessä lantalassa tai avonaisessa lanta-
lassa turpeella tai peitteellä peitettynä, jolloin virtsa 
voidaan johtaa joko katettuun tai umpinaiseen virtsa-
kaivoon tai imeyttää riittävään määrään turvetta. Kes-
tokuivikepohja ilman erillistä tarpeeksi suurta lanta-
varastoa ei täytä ehtoa. Lannan patterointi pelloilla ei 
täytä tuen ehtoja. Patterointiin on pyydettävä lupa ja 
sitä voi käyttää esim. työteknisistä syistä, jos lantava-
rastot ovat riittävän suuret. Kaikkien tilan eläinten 
lanta on käsiteltävä tukiehdon mukaisesti. Tarvittavat 
investoinnit on pitänyt tehdä ensimmäisen sitoumus-
vuoden aikana.

TE-keskusten kyselyyn vastanneiden mielestä lan-
talan ammoniakkipäästöjen vähentäminen on ollut 
ympäristötuen toimenpide, jonka suhteen viljelijöillä 
on ollut eniten epätietoisuutta tai ongelmia tukiehto-
jen täyttämisessä tai on ollut syynä tarkastusten yhte-
ydessä tehtyihin huomautuksiin. Lantalan kattamisen 
kustannukset vaihtelevat paljon tilojen välillä. Kun-
tien maatalousviranomaisten vastauksissa todetaan, 
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että kiinteiden kattojen rakentaminen on kallista kun 
taas kevytkatteet eivät ole riittäviä runsaslumisilla 
alueilla. Pressun käyttöä katteena ei pidetä riittävän 
tehokkaana keinona vähentää ammoniakkipäästöjä. 
Vastauksissa on ehdotettu, että kiinteän katon raken-
tamiselle pitäisi maksaa muita toteutustapoja korke-
ampi tuki. Patteroinnin ehtoja ja rajoituksia toivotaan 
selkeämmiksi.

Haastattelututkimuksessa haastatelluista 380 tilas-
ta kotieläintiloja on 118. Näistä 24 (20 %) oli valinnut 
lantalan ammoniakkipäästöjen vähentämisen ympä-
ristötuen lisätoimenpiteeksi. Kasvinviljelytiloista 2 ja 
yhdistelmätiloista 2 oli ilmoittanut valinneen lantalan 
kattamisen. Suurimmalla osalla tiloista on kuivalan-
tala. Lantalan kattamisessa on yleisimmin käytetty sa-
teelta suojaavaa katetta. Viisi tilaa ilmoitti, että kuiva-
lantalaa ei ole katettu. Vastauksista ei selviä tarkoittaa-
ko tämä, että toimenpide on toteuttamatta vai onko se 
ollut jo valmiiksi toteutettu. Kolme tilaa näistä viides-
tä on jo laajentanut lantalaa, joten on todennäköistä, 
että toimenpide on toteutettu laajennuksen yhteydes-
sä. Virtsasäiliöt ja lietelantalat ovat pääosin katettu-
ja. Kuivikepohjaista tai maapohjaista lantalaa ei ollut 
yhdelläkään tilalla. Lantalan kattamisen valinneista 
tiloista kymmenen on laajentanut lantalaa. Niistä ti-
loista, jotka eivät ole laajentaneet lantalaa, puolet (7) 
ilmoittaa, että laajentamiselle ei ole tarvetta. 

Jos tilalla on kuivikelantala, virtsa ja lietelanta voi-
daan imeyttää turpeeseen ja varastoida kuivikelannan 
tavoin. Turpeeseen imeyttämistä käyttää 8 tilaa. Näil-
lä tiloilla on katetut kuivalantalat ja virtsa imeytetään 
turpeeseen. Muutama tiloista on turvautunut lannan 
patterointiin.

5.2.3  Viljelijöiden ja viranomaisten näkemykset 
nykyisestä ympäristötukijärjestelmästä ja sen 
kehittämisestä

Viljelijäkysely

Valtaosa vastanneista oli sitä mieltä, että nykyinen 
ympäristötukijärjestelmä on hyvä tai että sitä pitäisi 
yksinkertaistaa vähentämällä toimenpiteiden määrää. 
Tilakohtaisten ympäristöohjelmien laatiminen sai 
melko paljon kannatusta. Sen sijaan toimenpiteiden 
lisääminen tai valinnaisuuden muuttaminen saivat vä-
hemmän kannatusta.

Järjestelmän säilyttämistä ennallaan perusteltiin 
sillä, että nykyinen järjestelmä on maatiloille sopiva ja 
helppo toteuttaa. Valinnaisuutta on sopivasti. Usein 
mainittu peruste oli myös se, että nykyiset tukiehdot 

ovat tulleet tutuiksi ja niiden muuttaminen aiheuttaisi 
lisätyötä uusien ehtojen selvittämisen ja niistä mah-
dollisesti seuraavien tilan toiminnan muutosten vuok-
si. Tukiehtojen muuttelua pidettiin haitallisena, koska 
se aiheuttaa viljelijöille epävarmuutta tilan toiminnan 
suunnittelussa ja tukiehtojen täyttämisessä. Nykyi-
siä ehtoja pidettiin ympäristönsuojelun kannalta riit-
tävinä. Lisäksi pidettiin myönteisenä, että nykyinen 
ympäristötuki edistää pienimuotoisen ja perinteisen 
maanviljelyn säilymistä.

Järjestelmän yksinkertaistamista perusteltiin 
useimmin sillä, että nykyinen järjestelmä on byro-
kraattinen ja aiheuttaa viljelijälle paljon paperityötä. 
Monimutkaisuus aiheuttaa myös vaivaa ja epävar-
muutta ehtojen selvittämisessä ja toteuttamisessa. Jot-
kut olivat myös sitä mieltä, etteivät kaikki toimenpi-
teet ole tarpeellisia ympäristönsuojelun kannalta aina-
kaan kaikilla tiloilla.

Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen lisäämistä perus-
teltiin ennen kaikkea sillä, että siten kukin tila voisi 
paremmin muodostaa juuri kyseisen tilan olosuhtei-
siin sopivan toimenpidekokonaisuuden.

Maatalousviranomaiskysely

Eniten valitut vaihtoehdot olivat nykyisen järjestel-
män säilyttäminen ennallaan ja yksinkertaistaminen 
toimenpiteitä vähentämällä. Poistettaviksi ehdotettiin 
useimmin viljelysuunnitelmaa, viljelijäkoulutusta, 
kasvisuojeluoppaita, monimuotoisuus-toimenpiteitä 
ja tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämistä. Yksin-
kertaistamiseksi ehdotettiin myös, että perustoimenpi-
teet olisivat samat kaikille tiloille ja vasta lisätoimen-
piteissä olisi eroja tuotantosuunnan mukaan.

Ympäristöviranomaiskysely

Selvästi suosituin vaihtoehto oli tilakohtaisen toimen-
pideohjelman tekeminen. Sen avulla toimenpiteet koh-
dentuisivat paremmin ja viljelijät motivoituisivat ym-
päristönsuojeluun. Yksikään vastaaja ei kannattanut 
nykyisen järjestelmän säilyttämistä.

Syitä ympäristötuen ulkopuolelle jäämiselle

Viljelijäkyselyyn vastanneista tiloista sekä kasvinvilje-
ly- että nautakarjatiloilla tärkein syy ympäristötuen 
ulkopuolelle jäämiseen olivat liian tiukat tukiehdot. 
Myös viiden vuoden sitoutumisaika ja tukiehtojen vai-
kutus taloudelliseen kannattavuuteen mainittiin useita 
kertoja ongelmaksi. Osalla tiloista viljelijä oli ylittänyt 
tuen saamisen edellyttämän alle 65 vuoden iän. Kysy-
mykseen vastanneet sika- ja siipikarjatilat (3 kpl) il-
moittivat tärkeimmäksi syyksi taloudellisen kannatta-
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mattomuuden. Muiden tuotantosuuntien vastauksissa 
yleisin syy ympäristötuen ulkopuolelle jäämiseen on 
viljelijän korkea ikä.

Liian tiukat tukiehdot poisjäännin syyksi ilmoitta-
neille tiloille oli viljelijäkyselyssä jatkokysymys, jolla 
pyrittiin erittelemään mikä tukiehdoissa on liian tiuk-
kaa. Kasvinviljelytiloilla neljä tärkeintä vaihtoehtoa 
olivat viljelyn suunnittelu ja lohkokohtainen kirjanpi-
to, torjunta-ainekaluston testaus ja käyttäjäkoulutus, 
suojakaistat ja pientareet sekä lannoituksen perustaso. 
Nautakarjatiloilla selvästi eniten mainintoja sai kar-
janlannan varastointi, vaikka nykyisen ympäristötuen 
ehdoissa ei ole sitä koskevia määräyksiä. Vastaajien 
mielessä on varmaankin ollut ensimmäisen ohjelma-
kauden tilanne ja/tai nitraattiasetuksen määräykset. 
Useita mainintoja saivat myös suunnittelu ja lohkokir-
janpito, lannanlevitys sekä suojakaistat ja pientareet. 
Sikatilojen useimmin mainitsema seikka ovat lannoi-
tuksen perustasot, ja siipikarjatilojen torjunta-aineka-
luston testaus ja käyttäjäkoulutus. 

Muita yksittäisiä syitä ympäristötuen hakematta 
jättämiseen ovat minimikokoa pienempi tila, tukisum-
maan nähden liian suuri lisätyö sekä turhautuminen 
siihen, etteivät kaikki tukea saavat noudata ehtoja. 
Myös pakollisen viljelijäkoulutuksen katsotaan ole-
van ongelma viljelijälle, joka hoitaa tilaa yksin ja käy 
päivätyössä tilan ulkopuolella.

Viljelijöiden näkemykset ympäristötukeen kuulu-
vasta viljelijäkoulutuksesta 

MYTVAS-haastattelututkimuksessa viljelijä vastasi 
kysymyksiin onko käynyt koulutuspäivät sekä onko 
viljelijäkoulutuksesta ollut hyötyä: onko koulutus 
muuttanut toimintatapoja. Viljelijäkoulutuksen en-
simmäinen päivä on käyty lähes jokaisella (357) tilal-
la. Tieto puuttui 18 tilan tiedoista. Kahdella tilalla ei 
ole koulutusta käyty, eikä tarvitsekaan käydä kun tila 
ei ole hakenut ympäristötukea. Toisen viljelijäkoulu-
tuspäivän ilmoitti käyneensä 343 viljelijää. Koulutus-
ta ei ollut haastatteluhetkellä käynyt 16 viljelijää, jois-
ta neljän tilalle ei ole ympäristötukea haettu. Kysy-
mykseen ei ole vastausta 21 tilan tiedoissa.

Kysymykseen onko viljelijäkoulutus muuttanut 
toimintatapoja, vastasi 354 viljelijää. 148 (42 %) vil-
jelijää on sitä mieltä, että koulutus on vaikuttanut ti-
lan toimintatapoihin. 206 (58 %) viljelijöistä ei ole 
muuttanut toimintatapojaan koulutuksen jälkeen. 
Tyytyväisyys viljelijäkoulutukseen jakautuu alueelli-
sesti niin, että Savijoella koulutus on vaikuttanut lähes 
kaikkien viljelijöiden toimintatapoihin ja Löytänee-

nojallakin yli puoleen tiloista. Muilla alueilla vaiku-
tusta on ollut keskimäärin kolmasosalla alueen tiloista 
(taulukko 5.53).

Viljelijäkyselyssä kysyttiin ympäristötuen perus-
toimenpiteiden hyödyllisyyttä. Siipikarjatiloja lukuun 
ottamatta kaikkien tuotantosuuntien vastauksissa vil-
jelijäkoulutus oli vähiten hyödyllisenä pidettyjen pe-
rustoimenpiteiden joukossa.

Myös ympäristökeskusten viranomaisille tehdys-
sä kyselyssä viljelijäkoulutusta pidettiin vähiten hyö-
dyllisenä perustoimenpiteenä. Vastauksissa esitetään, 
että koulutus tulisi kohdentaa niihin, jotka sitä todella 
tarvitsevat. Pakkokoulutusta pidetään turhana. Muu-
tokseksi esitetään, että tulisi olla tiiviitä erityiskursseja 
eri aiheista, joista viljelijä voisi tarpeidensa mukaisesti 
valita mieleisensä kokonaisuuden. Toivomuksena on 
myös esitetty, että koulutuksessa pitäisi olla valtakun-
nallinen sisältöpaketti ja koulutuksen pitäisi sisältää 
enemmän ympäristönhoitoon liittyvää asiaa. 

Joillakin alueilla ympäristökeskuksissa viljelijä-
koulutusta on pidetty luonnon monimuotoisuuden 
edistämisen ja maiseman monimuotoisuuden lisäämi-
sen kannalta tärkeimpinä perustoimenpiteinä.

Kuntien maaseutusihteereille tehdyn kyselyn vas-
tauksissa todetaan, että aina ei osata järjestää riittä-
vän mielekästä ja uutta tietoa antavaa koulutusta. 
Joillekin viljelijöille koulutus on todella tarpeen, toi-
set tietävät asiat jo ennestään. Toivomuksena on, että 
viljelijöille voisi olla erilaisia tilaisuuksia, mistä valita. 
Koulutustilaisuuksien sisältö ja taso vaihtelevat pal-
jon. Viljelijöiden on koettu pitävän koulutusta usein 
hyödyttömänä ja viljelijöiden kielteinen suhtautumi-
nen pakolliseen koulutukseen puolestaan turhauttaa 
kouluttajia. Turhina pidetyt koulutustilaisuudet ovat 
luoneet kunnissa kielteistä suhtautumista muuhunkin 
tiedottamiseen, koulutukseen ja kehittämiseen. Ehdo-
tuksena on, että koulutuksen voisi supistaa yksipäiväi-

Taulukko 5.53. Viljelijäkoulutuksen vaikutus tilan 
toimintatapoihin haastattelualueittain.

Haastattelualue On vaikuttanut Ei ole vaikuttanut  Vastaus puuttuu
     (% vastanneista) (%vastanneista) 

Lepsämänjoki 27 (36%) 48 (64%) 8
Yläneenjoki 52 (40%) 78 (60%) 2
Lestijoki 20 (27%) 54 (73%) 2
Taipaleenjoki 7 (33%) 14 (66%) 10
Savijoki 28 (93%) 2   (7%) 4
Löytäneenoja 14 (58%) 10 (42%) 0
Yhteensä 148 (42%) 206 (58%) 32
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seksi, jättää kokonaan pois tai sitten siitä voisi tehdä 
vapaaehtoisen toimenpiteen, josta maksettaisiin eril-
listä tukea. Tilaisuuksien pitäisi olla ilmaisia. Koulu-
tuksen pitäisi ajoittua ensimmäiseen sitoumusvuoteen, 
jotta siitä saataisiin hyötyä mahdollisimman nopeasti. 
Koulutuksen sisällöksi toivotaan yhtenäisiä ohjeita. 
Koulutuksessa pitäisi kuntien viranomaisten mielestä 
käsitellä sitoumusehtojen täyttämiseen liittyviä asioi-
ta riittävän yksityiskohtaisesti. Ehdotuksina on myös, 
että tilaisuuksissa voisi olla ajankohtaista asiaa uusis-
ta tutkimustuloksista ja innovaatioista. Ympäristön 
hoitoon liittyvistä asioista voisi pitää pienen tentin. 

TE-keskusten vastauksissa on todettu koulutuksen 
tason vaihtelevan paljon. Huono koulutus pitäisikin 
karsia pois tai lopettaa koulutus kokonaan. Myös TE-
keskusten vastauksissa on ehdotettu, että koulutus 
voisi olla vapaaehtoisena toimenpiteenä, josta makset-
taisiin erillinen tuki.

Vastaukset jakautuvat yleisesti niin, että pakko-
koulutus turhauttaa sekä viljelijöitä että viranomaisia. 
Koulutus voitaisiin poistaa tai muuttaa vapaaehtoi-
seksi toimenpiteeksi, jolla olisi oma tuki. Nykyisellään 
koulutusta on turha jatkaa. Tilaisuuden sisältöön kai-
vataan muutosta. Tulisi olla koulutuksia eri aiheista, 
esimerkiksi eri tuotantosuunnittain mietittyjä ohjelmia, 
joissa olisi asiaa tilojen ympäristönhoidosta sekä jotain 
uutta tietoa tutkimustuloksista ja uusista keksinnöistä. 

Tasapainoisen kasvinsuojelun oppaiden 
hyödyllisyys

MYTVAS-haastattelututkimuksessa oli kysymyksiä 
kasvinsuojeluoppaiden hankkimisesta, lukemisesta ja 
käyttämisestä. Haastatelluista 380 tilasta 346 tilalla 
(91 %) kasvinsuojeluoppaat on hankittu, vaikka 47 
näistä tiloista on ilmoittanut, että kasvinsuojelutöitä 
ei tehdä. 12 tilalla oppaita ei ole hankittu, joista nel-
jällä tilalla torjunta-aineita ei ole käytettykään. Vas-
taus puuttuu 22 tilalta. Haastattelun vastauksista käy 
selvästi ilmi, että viljelijät eivät tiedä tarvitseeko kas-
vinsuojeluoppaita hankkia, jos tilalla ei käytetä tor-
junta-aineita. 

Kasvinsuojeluoppaan ilmoittaa lukeneensa 258 
viljelijää (74,5 % oppaan hankkineista viljelijöistä), 
joista 39 on ilmoittanut ettei tilalla käytetä torjunta-
aineita. Oppaan on jättänyt lukematta 97 viljelijää. 
Kysymykseen on vastannut muutama viljelijä, joka 
ei ole oppaita hankkinut. Vastaus puuttuu 22 tilalta. 
Oppaiden kasvinsuojeluohjeita ilmoitti käyttäneensä 
172 viljelijää (50 % oppaan hankkineista), joista 24 
oli aiemmin ilmoittanut ettei tilalla käytetä torjunta-

aineita. 178 viljelijää ilmoitti ettei ole käyttänyt kas-
vinsuojeluohjeita (47 % kaikista haastatelluista tilois-
ta). Näistä tiloista 24:llä ei käytetty torjunta-aineita.

Viljelijöille tehdyssä kyselyssä kaikissa tuotanto-
suunnissa kasvinsuojeluoppaiden hankintaa pidet-
tiin kaikista perustoimenpiteistä vähiten hyödyllisenä. 
Myös alueellisten ympäristökeskusten vastauksissa kas-
vinsuojeluoppaiden hankintaa on pidetty yhtenä vähi-
ten hyödyllisistä ympäristötuen perustoimenpiteistä.

Kuntien maaseutuviranomaisille tehdyn kyselyn 
vastauksissa tasapainoisen kasvinsuojelun ohjeiden 
hankkimista pidetään enemmän negatiivisena kuin 
myönteisenä asiana. Viranomaisten mielestä viljelijät 
kokevat oppaiden ostopakon pelkkänä rahastuksena. 
Pakollisuus puolestaan aiheuttaa kielteistä asennetta 
oppaisiin, minkä vuoksi niitä ei lueta. Oppaita pide-
tään tarpeettomina, koska torjunta-ainepakkauksissa 
on ohjeet aineiden käytöstä ja tietoa saa myös torjun-
ta-ainevalmistajien ja maatalouskauppojen esitteistä. 
Myös maatalousalan koulutuksessa on voinut saada 
tietoa torjunta-aineiden käytöstä. Toiset pitävät op-
paiden sisältöä hyvänä, toisten mielestä sisältö ei vas-
taa hintaa.

Muutosehdotuksena on, että oppaiden ostopakko 
pitäisi poistaa muilta kuin ruiskutusurakoitsijoilta. 
Oppaiden ei pitäisi olla Kasvinsuojeluseuran mono-
poli. Viljelijän tulisi voida hankkia vaadittu tieto itse 
valitsemallaan tavalla. Oppaat voisivat olla myös in-
ternetissä luettavissa ja tulostettavissa. Toisaalta op-
paiden sisältämistä asioista pitäisi kertoa viljelijäkou-
lutustilaisuuksissa. Seuraamusta oppaan puuttumises-
ta pidetään liian kovana.

TE-keskustenkin vastauksissa todetaan, että op-
paiden tiedot on saatavilla muistakin lähteistä. Pa-
kollisuuden nähdään luovan kielteistä asennetta. TE-
keskusten vastauksissa ehdotetaan, että viljelijäkou-
lutuksessa tulisi varmistaa, että kaikilla viljelijöillä on 
riittävät tiedot.

Ympäristötuen merkitys ympäristötietouden 
levittämisessä

Maatalouden ympäristökuormituksesta alettiin julki-
sesti puhua vasta 1990-luvulla. Kansalaisten myöntei-
nen kuva maatalouden ympäristösuhteesta sekä tuot-
tajajärjestöjen ajama politiikka ympäristöystävällises-
tä ja puhtaasta maataloudesta on saattanut osaltaan 
viivästyttää maatalouden ympäristökysymyksen esiin 
nousua. Aiemmin maanviljelijöiden ympäristöohjaus 
perustui neuvontaan ja vapaaehtoisuuteen. Maatalou-
den ympäristötukijärjestelmä edustaa toistaiseksi pi-
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simmälle vietyä maatalouden ympäristövaikutusten 
huomioon ottamista Suomessa (Kaljonen 2002).

Maanviljely vaatii luonnon muokkaamista sadon 
tuottamiseksi. Viljelijät ovat ylpeitä luomastaan maa-
laismaisemasta. Maanviljelyssä pyritään saamaan sato 
seuraavanakin vuonna siirtäen tilan hoito aina suku-
polvelta toiselle. Maatilojen ympäristötavoitteisiin 
vaikuttavat maatalouden taloudellisuus sekä maatalo-
uspolitiikka. Alhaisten tuottajahintojen myötä maata-
loustuotanto on tukipolitiikan varassa. Viljelijäkyse-
lyssä tärkein syy, miksi ympäristötukea oli haettu, oli 
taloudellinen edellytys tuotannon jatkamiselle tilalla. 
Toiseksi eniten tukea oli haettu, koska halutaan suo-
jella ympäristöä tai edistää ympäristönhoitoa omalla 
tilalla.

Viljelijäkyselystä käy ilmi, että ympäristötuen 
myötä tiloilla on tapahtunut muutoksia. Ympäristö-
tuen toimenpiteet ovat väistämättä muuttaneet tilojen 
toimintatapoja. Ympäristötukioppaissa ja –koulutuk-
sissa on selitetty toimenpiteiden merkityksiä ympäris-
tön kannalta, mikä näkyy viljelijöiden vastauksissa. 
Viljelijöiden vastauksista saa kuvan, että he yleensä 
ymmärtävät ja arvostavat ympäristötuen toimenpitei-
tä, mutta pitävät korvauksen saamista toimenpiteiden 
toteuttamisesta välttämättömänä. 

Ympäristö- ja maatalousviranomaisten sekä vilje-
lijöiden yhteistyö on ympäristötuen myötä lisääntynyt 
ja yhteistyön lisääntymistä arvostetaan. Hyvänä esi-
merkkinä tästä voidaan pitää suojavyöhykesuunnitte-
lua. Kaljosen (2002) mukaan valuma-aluetason suun-
nittelu on vaatinut huomioimaan paikallisesti erilaiset 
luonnonolosuhteet. Paikallistasolla työskennellessä 
täytyy hyödyntää kokemusperäistä ja paikkakohtaista 
tietoa, mikä on olennainen osa viljelijöiden luontosuh-
detta. Suunnittelu on tuonut ympäristöviranomaiset 

pellon reunalle miettimään ratkaisuja yhdessä vilje-
lijöiden kanssa. Viljelijöille suojavyöhykesuunnittelu 
on ollut mahdollisuus vaikuttaa. Saadut kokemukset 
osoittavat, että luottamus eri toimijoiden välille ra-
kentuu parhaiten käytännön tekemisen kautta.  

Maaseutukeskuksilla on ollut merkittävä rooli 
ympäristötuessa olevien viljelykäytäntöjen viennissä 
maatiloille. Perinteisesti neuvonnan tavoitteena on ol-
lut tuotannon tehostaminen, nyt mukaan ovat tulleet 
ympäristöasiat. Maaseutukeskusten neuvojat ovat 
auttaneet viljelijöitä viljavuusnäytteiden otossa, vilje-
lysuunnitelmien teossa ja opettaneet ympäristötukieh-
toja viljelijäkoulutuksissa. Lisäksi suurin osa tilakoh-
taisista ympäristöohjelmista tehtiin maaseutukeskus-
ten toimesta. Työn määrä oli suuri ja ympäristöohjel-
mia onkin myöhemmin arvosteltu rutiininomaisiksi. 
Ohjelmia ei ole tarvinnut päivittää, joten monille vil-
jelijöille se on jäänyt vain yhdeksi paperiksi muiden 
joukkoon. (Kaljonen 2002).

Maatalous- ja ympäristösektorin toimijat pitävät 
ympäristötukea tehokkaana välineenä viedä maata-
louden ympäristöasioita käytäntöön. Ympäristötuki 
on mahdollistanut vaatimukset kustannusten korvaa-
misesta. (Kaljonen 2002.)

Kaljosen (2002) tutkimuksessa Lappajärvellä vil-
jelijöiden tärkeimmät ympäristöasioiden tietolähteet 
olivat Maaseudun Tulevaisuus –sanomalehti, Maaseu-
tukeskusten järjestämät ympäristötukikoulutustilai-
suudet sekä kuntien maataloussihteerit. Maatalous-
sihteereistä on tullut viljelijöiden läheisiä neuvonan-
tajia ja tukihenkilöitä, jotka myös tuntevat parhaiten 
maataloustukiviidakon. Maataloussihteereille on ajan 
myötä kehittynyt hyvä paikallisten tilojen ja tapojen 
tuntemus, mikä onkin tärkeää ympäristöasioiden hoi-
dossa. 
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M
aatalouden ympäristötukijärjestelmä on en-
simmäinen maatalouden tukijärjestelmä 
Suomessa, jossa viljelijät ovat voineet saada 

tukea luonnon monimuotoisuuden kannalta edullisten 
toimenpiteiden toteuttamiseen. Ympäristötuen avulla 
on mm. tuettu arvokkaiden luontokohteiden hoitoa, 
kunnostettu umpeenkasvaneita alueita, vähennetty 
ympäristökuormitusta sekä lisätty viljelijöiden tietoi-
suutta maatalousalueiden luonnosta ja sen hoidosta.

Ensimmäisen ohjelmakauden aikana (1995-1999) 
luonnon monimuotoisuuden painoarvo ympäristötu-
essa oli varsin vähäinen ja järjestelmän toimivuudessa 
havaittiin monia ongelmia. Toisella ohjelmakaudella 
luonnon monimuotoisuuden painotus ympäristötu-
essa on jossain määrin lisääntynyt, ja useita ongelma-
kohtia on pyritty ratkaisemaan. Ympäristötuen bio-
diversiteettivaikutusten seurantaa on merkittävästi 
kehitetty ja erityistuen piirissä olevien luonnon moni-
muotoisuus-kohteiden tilastointi on aloitettu. Vuon-
na 2003 koko maassa aloitetuilla maatalousalueiden 
luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu –hank-
keilla (Heikkilä 2002) on potentiaalisesti suuri merki-
tys luonnoltaan arvokkaiden maisema-alueiden luon-
nonhoidon tehostamisessa.

Ympäristötukeen sisältyy neljä ensisijaista toimen-
pidettä, joilla pyritään edistämään maatalousympä-
ristöjen lajien ja elinympäristöjen monimuotoisuutta. 
Nämä ovat perustoimenpiteisiin kuuluva toimenpide 
luonnon monimuotoisuuden ja maiseman ylläpitämi-
sestä, maatilan monimuotoisuuskohteet -lisätoimen-
pide sekä erityistuen toimenpiteet perinnebiotoopit ja 
luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Perinnebio-
tooppien ja luonnon monimuotoisuuden erityistuet 
ovat joustavia ja potentiaalisesti tehokkaita tukimuo-
toja, joilla voidaan tukea monenlaisia luonnon moni-
muotoisuutta edistäviä toimia. Perustoimenpiteiden, 
maatilan monimuotoisuuskohteet –lisätoimenpiteen 
ja eräiden muiden tukimuotojen tavoitteissa on myös 
luonnon monimuotoisuuden edistäminen, mutta itse 
toimenpiteet eivät ole olleet riittävän toimivia ja konk-
reettisia. Ensisijaisesti lajien ja elinympäristöjen moni-
muotoisuuden ylläpitoon ja hoitoon keskittyvien tuki-
muotojen osuus koko ympäristötuen rahoituksesta on 
alle 3 %. Alkuperäisten kotieläinrotujen ja viljelykas-
vilajikkeiden geneettisen monimuotoisuuden säilyttä-

miseksi on lisäksi omat erityistukimuotonsa. Näiden 
tukimuotojen osuus ympäristötuen kustannuksista on 
alle 0,2 %. 

Erityistukien merkitys luonnon monimuotoisuu-
delle lienee ollut suurempi kuin perustoimenpiteiden, 
joihin sisältyvää luonnon monimuotoisuuden ylläpito-
velvoitetta ei ole riittävästi konkretisoitu. Pientareet ja 
suojakaistat ovat perustoimenpiteiden ainoat määräl-
liset ja mitattavissa olevat luonnon monimuotoisuutta 
edistävät tukiehdot. Perinnebiotooppien hoidon tuki 
on luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävin 
ja parhaiten toimiva tukimuoto. Tuen piirissä olevien 
perinnebiotooppien ala on jatkuvasti kasvanut, ja se 
on nykyisin jo yli 23 000 hehtaaria. Luonnon moni-
muotoisuuden kannalta merkittävimpiä perinnebio-
tooppityyppejä, kuten ketoja ja tuoreita niittyjä on 
saatu tuen piirin huomattavasti vähemmän kuin lajis-
tollisesti vähemmän arvokkaita metsäisiä perinnebio-
tooppeja. Luonnon monimuotoisuuden edistämisen 
erityistuki on toistaiseksi jäänyt vaikuttavuudeltaan 
vaatimattomaksi, sillä tukea on haettu niukalti. Luon-
non monimuotoisuuden yleissuunnitteluhankkeiden 
myötä tämän tukimuodon suosio toivottavasti kasvaa.

Erityistukien osalta keskeinen ongelma on perin-
nebiotooppien hoidon ja luonnon monimuotoisuuden 
erityistukien liian alhainen maksimitukitaso. Tämän 
vuoksi viljelijöiden ei useinkaan kannata hakea tukea 
varsinkaan pienialaisten ja laidunarvoltaan heikkojen 
kohteiden hoitoon, joita on suurin osa maatalousalu-
eiden arvokkaista luontokohteista. Vaikka viljelijöi-
den tietämys luonnon monimuotoisuudesta on ympä-
ristötuen ansiosta parantunut, on monilla viljelijöillä 
edelleen vaikeuksia tilan merkittävien luontokohtei-
den tunnistamisessa ja niiden hoidon tarkoituksen-
mukaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa. Hyvin 
merkittävä ongelma maatalousalueiden arvokkaiden 
luontokohteiden säilyttämisen kannalta on myös se, 
että suuri osa niistä on muiden kuin aktiiviviljelijöiden 
omistuksissa ja jäävät siksi ympäristötuen ulkopuolel-
le. Näiden ongelmien takia EU:n habitaattidirektiiviin 
sisältyvien maatalousalueiden luontotyyppien ja lajien 
hoito maatalouden ympäristötuen avulla ei ole Suo-
messa toteutunut toivotulla tavalla. 

Useiden erityistukimuotojen, niistä selkeimmin pe-
rinnebiotooppien hoidon tuen osalta myönteisiä vai-

6. Luonnon monimuotoisuuteen 
    liittyvät ympäristötuen vaikutukset
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kutuksia luonnon monimuotoisuuteen on osoitettu 
tutkimuksin. Perustoimenpiteiden vaikuttavuutta ei 
vielä voida kaikilta osin perustellusti arvioida. Perus-
toimenpiteiden potentiaalisesti myönteiset vaikutuk-
set perustuvat mm. torjunta-aineiden ja lannoitteiden 
käytön vähenemiseen, piennaralan lisääntymiseen, 
piennarten laadun paranemiseen sekä vesistökuor-
mituksen vähenemisestä syntyviin myönteisiin vaiku-
tuksiin vesiluonnossa. Lisäksi 30 % ympärivuotisella 
kasvipeitteisyysvaatimuksella on myönteinen vaikutus 
ainakin osaan linnustosta. On mahdollista, että tämän 
vaatimuksen toteuttaminen suorakylvöllä tai kevyt-
muokkauksella parantaa maaperäekosysteemin ra-
kennetta ja toimintaa, mikä heijastuisi linnustoonkin.

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden 
kielteinen kehitys on ainakin toistaiseksi jatkunut ym-
päristötuen toimenpiteistä huolimatta. Etenkin erilai-
silla niityillä elävistä lajeista yhä useampi on käynyt 
uhanalaiseksi, ja niittyjen sekä erilaisten piennarten 
määrät ovat vähentyneet edelleen. Ympäristötuen ar-
vioidaan kuitenkin merkittävästi hidastaneen luonnon 
monimuotoisuuden kannalta kielteistä muutosta ver-
rattuna tilanteeseen, jossa ympäristötukea ei olisi ollut.

Kysymyskohtaan VI.2.A (lajien monimuotoisuus) 
vastatessa on käsitteeseen “viljelysmaa” sisällytetty 
myös viljellyn peltomaan ulkopuoliset, mutta ympä-
ristötuen piiriin kuuluvat alueet. Näin tehtiin siksi, 
että merkittävä osa maatalousalueiden lajistollisesta 
monimuotoisuudesta painottuu viljelemättömille, niit-
tymäisille avomaan alueille, jollaisia ovat muun muas-
sa erilaiset luonnonlaitumet sekä pysyvästi viljelemät-
tömät pellonpientareet ja suojakaistat. Vastauksissa 
on silti pyritty erittelemään sekä peltomaata että sen 
ulkopuolisia viljelemättömiä alueita koskevat tiedot.

6.1. Lajien monimuotoisuus (VI.2.A.)

Missä määrin luonnon monimuotoisuus (lajien 
monimuotoisuus) on säilynyt tai parantunut sen 
tuloksena, että maatalouden ympäristötoimenpi-
teillä on suojeltu viljelysmaalla esiintyvää kasvistoa 
ja eläimistöä?

6.1.1. Tuotantopanosten vähentäminen (VI.2.A-1.)

6.1.1.1. Sitoutuneiden tilojen määrät ja 
sopimuspinta-alat

Vuonna 2002 ympäristötuen perustoimenpiteitä to-
teuttaa noin 92,5 % maanviljelijöistä yhteensä 97,6 
%:lla viljelysalasta (taulukko 6.1.). Ohjelman tausta-

laskelmissa arvioitiin, että tukiehtojen tiukentuminen 
ja tuen kannustinosan laskeminen vähentäisivät ym-
päristötuen suosiota siten, että siihen sitoutuisi toisella 
ohjelmakaudella noin 75 % viljellystä peltoalasta 
(MMM 2000). Näin ei kuitenkaan käynyt, ja vuonna 
2001 arviota tarkennettiin 91 %:iin viljellystä pelto-
alasta.

Perustoimenpiteisiin sisältyvät kaikille pakolliset 
peltojen peruslannoitus ja kasvinsuojelu –toimenpiteet 
asettavat rajoituksia sekä lannoitteiden että kasvin-
suojeluaineiden käyttöön, joten koko ympäristötuessa 
olevalla alalla pyritään jossain määrin vähentämään 
tuotantopanoksia. Näitä ovat lannoitteiden ja torjun-
ta-aineiden käyttö sekä maanmuokkaus tms. toimen-
piteet. Peltomaan ulkopuolellakin pelto- ja tilusteiden 
pientareiden käsittely torjunta-aineilla on kiellettyä, 
minkä on arvioitu vastaavan keskimäärin 1 200 m2 
piennaralaa tilaa kohden. Perustoimenpiteet kieltävät 
lisäksi valtaojien pientareiden ja vesistöjen suojakais-
tojen lannoittamisen kokonaan ja myrkyttämisenkin 
muutoin kuin rajattuna rikkakasvien pesäketorjun-
tana. Tukihakemusten yhteydessä kerättyjen tietojen 
mukaan karkea arvio suojakaistojen yhteispinta-alas-
ta on noin 4 150 ha, kun MYTVAS II –tutkimusalu-
eilla tehtyjen tilahaastattelujen perusteella niiden 
määräksi on arvioitu 4 400-9 500 ha (ks. luku 5.1.1., 
Esteet ja rajoitteet). Perustettujen piennarten pinta-
aloista ei ole käytössä luotettavia tilastotietoja, mutta 
MYTVAS II –seurantatutkimuksen tilahaastattelujen 
perusteella niiden kokonaismääräksi on arvioitu noin 
4 400-8 000 peltohehtaaria.

Liittyessään ympäristötukeen viljelijän on lisäksi 
valittava vähintään yksi lisätoimenpide, jota noudate-

Taulukko 6.1. Ympäristötuen perustoimenpiteisiin si-
toutuneet viljelijät ja peltoala 1999 ja 2002 (Tike ajet-
tu 22.10.2003).

     1999 2002

Sitoutuneet viljelijät 72 649 67 938
% tukia hakeneista 89,3 92,5
Peltoala, ha 2 098 608 2 188 652
% tukia saavasta peltoalasta 95,1 97,6

Tukialue Peltoala, ha Sitoutuneita tiloja
     1999 2002 1999 2002

A+B 1 010 460  1 036 329 30 327 28 258
C1+C2 1 012 088 1 071 446 38720 36222
C3+C4 76 060 80 907 3 602 3 458
Yhteensä 2 098 608 2 188 682 72 649 67 938
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taan koko tilalla. Taulukossa 6.2 on lueteltu sellaisten 
lisätoimenpiteiden sitoumus- ja hehtaarimäärät, joilla 
on tuotantopanoksien käyttöä vähentävä vaikutus. 

Viljelijä voi lisäksi halutessaan solmia erityistuki-
sopimuksia. Näistä luonnonmukainen tuotanto, suo-
javyöhykkeet, pohjavesialueiden viljely ja luonnon 
monimuotoisuuden edistäminen vähentävät pelto-
maahan kohdistuvien tuotantopanosten määrää (tau-
lukko 6.3). Peltomaalle tehtyjen luonnon monimuo-
toisuuden erityistuen sopimusten pinta-alat on eritelty 
TE-keskuksittain luvussa 5.1.2.

Luonnonmukainen tuotanto on laajuudeltaan ja 
vaikuttavuudeltaan merkittävin tuotantopanoksia vä-
hentävä erityistuen toimenpide. Sitä toteutettiin vuon-
na 2002 yhteensä 138 500 peltohehtaarilla, mikä vas-
taa noin 6,3 % viljellystä peltoalasta (ks. luku 5.1.2.). 
Vuonna 2000 luonnonmukaisesti viljellyn pellon 
osuus oli EU-maissa keskimäärin 2,9 % (SVT 2002). 
Luonnonmukaisen viljelyn peltoalan kasvu on kuiten-
kin viime vuosina ollut ennakoitua hitaampaa. Nykyi-
sellä kehitysvauhdilla sen odotetaan nousevan vuon-
na 2010 mennessä noin 12 %:iin peltoalasta (MMM 
2003), kun maatalouden strategiatyöryhmä asetti ta-

voitteeksi 15 % (MMM 2001a). Ohjelman taustalas-
kelmissa tukialaa arvioitiin olevan vuonna 2000 noin 
156 400 ha ja vuonna 2003 noin 200 000 ha.

Peltojen ulkopuolisista alueista luonnonlaitumil-
le voidaan solmia tuotantopanoksia vähentäviä sopi-
muksia perinnebiotooppien hoidosta (vuonna 2002 
2 288 sopimusta 22 035 hehtaarista) ja luonnon mo-
nimuotoisuuden edistämisestä (479 sopimusta 2 224 
hehtaarista). Näillä erityistukialueilla lannoitteiden ja 
torjunta-aineiden käyttö on kielletty.

Kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden käyttömäärien 
yleinen kehitys

Vuonna 2002 perustoimenpiteitä toteutettiin noin 
97,6 % viljellystä peltoalasta (taulukko 6.1.). Koska 
lähes koko peltoala on perustoimenpiteiden piirissä, 
niiden yleistä vaikuttavuutta kasvinsuojeluaineiden ja 
keinolannoitteiden käyttöön voidaan periaatteessa ar-
vioida kokonaismyyntitilastojen pohjalta. Myynti-
määrissä tapahtuneita muutoksia ei kuitenkaan voida 
selittää suoraan ympäristötuen ehdoista johtuvina, sil-
lä niiden taustalla voivat olla esimerkiksi tuotanto-
suuntien muutokset.

Kasvinsuojeluaineiden myyntimäärät vähentyi-
vät Suomessa merkittävästi jo ennen EU-aikakautta, 
1980-luvun huippuvuosista aina 1990-luvun puolivä-
liin asti (kuvio 6.1). Tähän vaikutti keskeisesti vuonna 
1992 toimeenpantu maaseudun ympäristöohjelma, 
jonka tavoitteeksi asetettiin torjunta-aineiden käyt-
tömäärien puolittaminen vuosien 1987-1991 tasosta 
vuoteen 1995 mennessä (Ympäristöministeriö 1992; 
Korkman ym. 1993). Tässä onnistuttiinkin varsin hy-
vin. Nykyisellä ohjelmakaudella myyntimäärät ovat 
kuitenkin kääntyneet nousuun (kuvio 6.1; luku 5.1.4., 
Torjunta-aineet). Yhtenä syynä tähän on pidetty ke-
vennetyn muokkauksen ja suorakylvön yleistymis-
tä. Niiden katsotaan lisänneen rikkakasvien, etenkin 
juolavehnän määrää ja siten myös torjuntatarvetta. 
Myyntimäärien perusteella arvioiden ympäristötuen 
toimenpiteet eivät ole kokonaisuutena vähentäneet 
kasvinsuojeluaineiden käyttömääriä.

Perustoimenpiteet velvoittavat noudattamaan kas-
vikohtaisesti määriteltyjä peruslannoitustasoja, jotka 
ovat samat kuin edellisellä ohjelmakaudella. Lannoit-
teiden kokonaismyyntimäärä väheni eniten jo ensim-
mäisellä ohjelmakaudella, minkä jälkeen määrät ovat 
pysyneet lähes ennallaan (ks. luku 5.1.4., Lannoit-
teet). Tämä selittynee lähinnä ympäristötukeen sitou-
tuneen peltoalan kasvulla ja toisaalta myös lannoitus-
ta rajoittavien erityistukimuotojen, etenkin luonnon-
mukaisen tuotannon yleistymisellä.

Taulukko 6.2. Tuotantopanosten vähentämiseen täh-
täävät valinnaiset lisätoimenpiteet vuonna 2002. Lu-
kuja ei voi summata yhteen, sillä osalla tiloista on use-
ampi kuin yksi lisätoimenpide. 

Lisätoimenpide Tiloja näillä  % pelto-
      peltoa, ha alasta

Tarkennettu lannoitus 14 992 404 197 17,8
Talviaikainen kasvipeitteisyys 
ja kevennetty muokkaus 38 000 1 080 297 47,7
Tarkennettu ravinteiden seuranta* 449 8 873 0,4
Typpilannoituksen tarkentaminen* 786 28 002 1,2
Katteen käyttö rikkakasvien 
torjunnassa* 2 136 37 924 1,7

* Vain puutarhatiloille.

Taulukko 6.3. Tuotantopanosten vähentämiseen täh-
täävien erityistukisopimusten määrät peltomaalla 
vuonna 2002.

Erityistuki Tiloja Tukiala, % pelto-
      ha alasta

Luonnonmukainen tuotanto 5 438 138 500 6,3
Suojavyöhykkeet 2 087 4 724 0,2
Luonnon monimuotoisuuden edistäminen 203 547 0,02
Pohjavesialueiden peltoviljely 87 906 0,04
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Tuotantopanosten välttäminen kriittisinä aikoina

Suomen ympäristötukijärjestelmässä ei ole erityisiä 
toimenpiteitä, joilla pyrittäisiin vähentämään tuotan-
topanoksia esim. luonnonvaraisten eläinten lisäänty-
miskaudella. Lannan tai keinolannoitteiden levittämi-
nen talviaikaan on muutenkin kiellettyä (Valtioneu-
voston asetus 931/2000). Peltojen talviaikaisen kasvi-
peitteisyyden lisäämistä tuetaan omana lisätoimenpi-
teenään, josta tarkemmin luvussa 6.1.3.

Tuotantopanosten vähennykset hehtaaria kohti
Lannoitteiden käyttö

 Ympäristötuen ehdot kieltävät keinolannoitteiden 
käytön kokonaan tietyiltä alueilta ja asettavat joille-
kin alueille erityisrajoituksia (taulukko 6.4). Pinta-alat 
on eritelty TE-keskuksittain luvussa 5.1.2. Luonnon-
mukaisessa viljelyssä ja sen siirtymävaiheessa sekä 
suojavyöhykkeillä, suojakaistoilla ja valtaojien pienta-
reilla niiden käyttö on kielletty, kuten myös luonnon 
monimuotoisuuden erityistuen pelloilla sijaitsevilla 
kohteilla. Erityistuen pohjavesialueilla lannoitteiden 
käytöstä sovitaan sopimuskohtaisesti, joten vähennys-
ten kokonaismäärää ei voida arvioida. Osassa tapauk-
sia useampikin toimenpide voi koskea samaa pelto-
alaa, joten taulukon 6.4 lukuja ei voi summata yhteen.

Lannoitteiden käyttö on kielletty myös peltojen ul-
kopuolisilla erityistuen kohteilla, joita ovat erityistuen 

perinnebiotoopit (22 035 ha vuonna 2002) sekä luon-
non monimuotoisuuskohteet (2 224 ha vuonna 2002).

Tarkennetun lannoituksen on lisäksi valinnut il-
man korvausta ainakin osalle tilan peltolohkoista 
noin 20 000 tilaa, joilla on yhteensä noin miljoona 
peltohehtaaria (MMM 2003). Toimenpiteen yleisenä 
tavoitteena on ylläpitää kaikilla peltolohkoilla vilja-
vuusluokka “tyydyttävä”, minkä takia se sallii niuk-
karavinteisilla pelloilla peruslannoitusta korkeamman 
lannoitustason ennen kaikkea fosforin osalta. Toi-
menpide onkin tarkoitettu rajoittamaan fosforilannoi-
tusta nimenomaan runsasravinteisilla pelloilla, joilla 
riski ravinteiden huuhtoutumiseen on suuri. Karuilla 
pelloilla fosforin huuhtoutuminen on vähäistä, joten 
hieman suuremmista lannoitusmääristä ei aiheutune 
vesistökuormituksen lisääntymistä. Tarkennettu lan-
noitus toimenpiteenä ei siten yksiselitteisesti vähennä 
lannoitteiden käyttöä, mutta leikkaa lannoitusmääriä 
pelloilla, joiden ravinnetaso on muutenkin korkea.

Maan helppoliukoisen fosforin pitoisuuden kehi-
tyksestä antaa kuvaa Viljavuuspalvelu Oy:n kerää-
mä 1 696 näyteparin aineisto, jossa verrattiin saman 
peltolohkon fosforilukua huhti-kesäkuussa 2002 vä-
hintään viisi vuotta aiemmin tutkitun näytteen fos-
forilukuun. Fosforilukujen ja pH-lukujen muutokset 
kvartiileittain kolmessa eri luokassa esitettynä olivat 
seuraavat:

     Aiempi  Uusi  Aiempi pH Uusi pH
     fosforiluku fosforiluku

Ylin 25 % 24,5 20,9 6,04 6,31
Keskimmäinen 50 % 10,7 10,1 5,82 6,15
Alin 25 % 4,9 5,3 5,65 5,97

Fosforiluvut osoittivat siis maan fosforitilan laske-
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Kuvio 6.1. Kasvinsuojeluaineiden myyntimäärät 
vuonna 1970-2002 tonneina tehoainetta  (KTTK).

Taulukko 6.4. Ympäristötuen toimenpiteet, jotka ra-
joittavat keinolannoitteiden käyttöä peltomaalla. 
Laskennallinen vähennys-% ja toimenpiteen toteutu-
nut laajuus hehtaareina vuonna 2002 (Tike; *SYKE/
MTT).

Toimenpide Vähennys-% Hehtaaria
      v. 2002

Tarkennettu lannoitus Tapauskohtainen 404 197
Luonnonmukainen tuotanto 100 138 500
Suojavyöhykkeet 100 4 724
Suojakaistat 100 4 150
Valtaojien pientareet* 100 4 400-8 000
Pohjavesialueet Tapauskohtainen 906
Luonnon monimuotoisuuden erityistuki 100 547
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neen erityisesti korkeimmissa fosforiluvuissa, mikä oli 
ympäristötuessa asetettu tavoitteeksi. Myös alimpien 
fosforilukujen nousu on ollut tavoitteen mukainen. 
Vertailuaineiston mukaan peltojen happamuus on vä-
hentynyt selvästi. Erillistarkastelussa voitiin todeta, 
että happamuus on vähentynyt eniten niillä pelloilla, 
jotka aiemmin olivat happamimpia.

Kasvinsuojeluaineiden käyttö

Ympäristötuen pakolliset perustoimenpiteet eivät suo-
raan rajoita kasvinsuojeluaineiden käyttömääriä, mut-
ta edellyttävät niiden käyttöä vain todetun tarpeen 
mukaan. Kasvinsuojelu –toimenpiteen tavoitteena on 
lisätä viljelijän asiantuntemusta aineiden käytössä ja 
toimien suunnitelmallisuutta. Lisäksi levityslaitteiden 
kunto on testattava viiden vuoden välein. Näiden toi-
mien voidaan olettaa vähentävän ainakin arviointivir-
heistä ja toimintavioista johtuvia torjunta-aineiden 
yliannostuksia. Kasvinsuojeluaineiden kokonaismyyn-
timäärä on siitä huolimatta kasvanut tällä ohjelma-
kaudella (kuvio 6.1; luku 5.1.4., Torjunta-aineet).

Tukiehdot kieltävät torjunta-aineiden käytön ko-
konaan tietyiltä alueilta ja asettavat joillekin alueille 
erityisrajoituksia (taulukko 6.5). Pinta-alat on eritelty 
TE-keskuksittain luvussa 5.1.2. Luonnonmukaises-
sa viljelyssä ja sen siirtymävaiheessa pelloilla ei saa 
käyttää lainkaan torjunta-aineita, kuten ei myöskään 
luonnon monimuotoisuuden erityistuen peltomaan 
kohteilla ja maatilan monimuotoisuuskohteet –lisätoi-
menpiteen riista-, monimuotoisuus- tai maisemapel-
loilla. Suojavyöhykkeillä, suojakaistoilla ja valtaojien 
tai pelto- ja tilusteiden pientareilla torjunta-aineita 
saa käyttää vain poikkeustapauksessa rikkaruohojen 
pesäketorjuntaan. Erityistukea saavilla pohjavesialu-
eilla torjunta-aineiden käytöstä sovitaan sopimuskoh-
taisesti, joten vähennysten kokonaismäärää ei voida 
arvioida. Kaikkiaan torjunta-aineiden käyttö on kiel-
letty tai rajoitettua yli 150 000 peltohehtaarilla, mikä 
vastaa noin 7-8 % maamme viljelysalasta.

Torjunta-aineiden käyttö on kielletty myös peltojen 
ulkopuolisilla erityistuen kohteilla, joita ovat erityistuen 
perinnebiotoopit (22 035 ha vuonna 2002) sekä luon-
non monimuotoisuuskohteet (2 224 ha vuonna 2002).

6.1.1.2. Tuotantopanosten vähentämisen 
vaikutukset eliölajistoon

Kasvinsuojeluaineiden tai lannoitteiden vähentämisen 
vaikutuksista lajistoon ei ole tutkimustietoa suoraan 
ympäristötukeen liittyen. Esimerkiksi vertailuja tukea 

saavan ja ei-tuetun alueen välillä ei ole tehty. Todistei-
na esitetään siksi yhteenvetoa muista aihepiiriin liitty-
vistä tutkimuksista.

Torjunta-aineiden käyttö vaikuttaa kevätviljapel-
tojen rikkakasvidiversiteettiin ja lajikoostumukseen 
enemmän kuin typpilannoituksen määrä (Hyvönen 
& Salonen 2002). MTT:n koordinoiman rikkakas-
viseurannan mukaan torjunta-aineiden käytön voi-
makas lisääntyminen vuosina 1960-1980 vähensi ja 
yksipuolisti selvästi rikkalajistoa, vallankin kaksisirk-
kaisia lajeja (Erviö & Salonen 1987). Samalla myös 
rikkakasvien lajikoostumus muuttui. Rikkakasvien 
on kuitenkin todettu uudestaan runsastuneen ja moni-
puolistuneen 1980-luvun alkuun verrattuna (Salonen 
ym. 2001; Hyvönen ym. 2003a ja b), minkä katsottiin 
selittyvän lähinnä torjunta-aineiden käytön vähenty-
misellä. Eniten tähän ovat luultavasti vaikuttaneet v. 
1992 aloitettu maaseudun ympäristöohjelma (Ympä-
ristöministeriö 1992) sekä luonnonmukaisen tuotan-
non yleistyminen. 

Yleisimmät rikkakasvit tavanomaisessa viljelyssä 
ovat edelleen samoja kuin 1980-luvulla, mutta var-
sinkin juolavehnä on yleistynyt ja runsastunut. Her-
bisidien myyntimäärät ovatkin kääntyneet uudelleen 
kasvuun viime vuosina paljolti juuri juolavehnän kas-
vaneen torjuntatarpeen takia. Merkittävänä syynä pa-
henevaan rikkakasviongelmaan pidetään kevennetyn 
muokkauksen ja kevätkynnön yleistymistä.

Torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvat suoranaiset 
haitat maaperäeläimille ovat ilmeisesti varsin vähäisiä. 
Pellon niveljalkaisten määrien on havaittu palautuvan 

Taulukko 6.5. Ympäristötuen toimenpiteet, jotka ra-
joittavat torjunta-aineiden käyttöä peltomaalla. Las-
kennallinen vähennys-% ja toimenpiteen toteutunut 
laajuus hehtaareina vuonna 2002.

Toimenpide Vähennys-% Hehtaaria
      v. 2002

Luonnonmukainen tuotanto 100 138 500
Suojavyöhykkeet   100* 4 724
Suojakaistat   100* 4 150
Valtaojien pientareet   100* 4 400-8 000
Peltoteiden pientareet   100* 0,12 / tila
Pohjavesialueet ** 906
Maatilan monimuotoisuuskohteet –
lisätoimenpide 100 410
Luonnon monimuotoisuuden erityistuki 100 547
Yhteensä    > 150 000

*  Pesäketorjunta sallittu vaikeissa tapauksissa,
** Sovitaan sopimuskohtaisesti.
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ruiskutusten jälkeen eläinryhmästä riippuen muuta-
massa päivässä tai viikossa (Huusela-Veistola 2000). 
Maakiitäjäisten määrät palautuivat kontrollialueiden 
tasolle noin neljässä viikossa (Huusela-Veistola 1996). 
Lisäksi myrkytysten havaittiin vaikuttavan vain alku-
kesän maakiitäjäislajien runsauteen, sillä niiden aktii-
vinen aikuisvaihe ajoittui yhteen myrkytysten kanssa. 
Loppukesän maakiitäjäislajien runsauksiin myrkytyk-
sillä ei havaittu vaikutusta. Torjunta-aineilla katso-
taan kuitenkin olevan maaperän niveljalkaisiin suu-
rempi vaikutus kuin muokkauksella tai lannoituksella 
(Huusela-Veistola 2000).

Torjunta-aineiden käytön suorista vaikutuksista 
peltolinnustoon ei ole tutkimustietoa, mutta ainakin 
epäsuoria vaikutuksia on havaittu. Runsaammat käyt-
tömäärät vähensivät aiemmin eräiden peltopyyn kan-
nalta keskeisten rikkakasvien määriä. Seurauksena 
pienten poikasten hyönteisravinnon sekä varttuneiden 
lintujen kasviravinnon määrät vähenivät, mikä osal-
taan johti peltopyykantojen taantumiseen (Heleni-
us ym. 1995). Monet rikkakasvit ovat viime vuosina 
vastaavasti runsastuneet, kun herbisidien käyttöä on 
vähennetty. Rikkakasvien siemeniäkin on siten enem-
män lintujen käytettävissä, minkä arvioidaan selittä-
vän joidenkin siemensyöjälintujen, kuten uuttukyyh-
kyn ja hempon hienoista runsastumista (J. Tiainen, 
suullinen tieto).

Lannoituksella on yleisesti ottaen vähemmän suo-
raa vaikutusta maatalousalueiden lajiston monimuo-
toisuuteen kuin torjunta-aineilla tai maanmuokkauk-
sella. Toisaalta lannoituksen vaikutukset ovat pitkäai-
kaisempia, sillä ravinteiden poistuminen maaperästä 
on hyvin hidasta. Varsinaisella peltomaalla kohtuulli-
sen lannoituksen vaikutukset maaperäeliöstöön ovat 
jopa positiivisia, kun kasvillisuus runsastuu ravinne-
lisäyksen ansiosta. Suurimpia lajistollisia haittoja on 
pelloilta ympäröiville pientareille huuhtoutuvat ra-
vinteet, jotka rehevöittävät niiden kasvillisuutta. Kas-
vupaikan ravinteisuuden ja vallankin fosforimäärän 
lisääntyessä kasvilajien määrä yleensä laskee (mm. 
Grime 1979; Janssens ym. 1998). Tämä  on todettu 
Suomessakin sekä niityillä (Raatikainen 2003) että 
pellonpientareilla (Tarmi & Helenius 2002). Ravintei-
suuden lisääntyessä kasvilajisto pääsääntöisesti vähe-
nee ja yksipuolistuu, kun harvat ravinteita tehokkaasti 
käyttävät lajit nousevat valta-asemaan. Tämä vähen-
tää myös hyönteislajiston monimuotoisuutta. Toisaal-
ta pientareiden rehevöitymisen myötä runsastuneet 
kookkaat ruohot ovat lisänneet reunavyöhykkeen lin-
nuille soveliaan elinympäristön määrää (Tiainen & 
Pakkala 2000, 2001).

Syynä useimpien maatalousalueiden lajien taantu-
miseen on ollut sopivien elinympäristöjen, erityises-
ti erilaisten luonnonniittyjen väheneminen (ks. Rassi 
ym. 1992, 2001). Torjunta-aineiden ja lannoitteiden 
käyttömäärät vaikuttavat lajien uhanalaistumiseen 
lähinnä epäsuorasti, vaikkakin haitallisesti. Tämän 
vuoksi vähennykset keinolannoitteiden tai torjunta-
aineiden käyttömäärissä eivät juurikaan parantane 
uhanalaisten lajien asemaa. Tavanomaisemman lajis-
ton kannalta vaikutukset voivat kuitenkin olla merkit-
täviä.

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukaisessa viljelyssä olevilla alueilla laji-
määrät ovat yleensä samaa pinta-alaa kohti suurem-
pia kuin tavanomaisesti viljellyillä alueilla. Luonnon-
mukaisesti viljellyillä kevätviljapelloilla on tavattu 
enemmän rikkakasvilajeja ja –yksilöitä, ja niiden yh-
teisbiomassa on suurempi kuin tavanomaisessa vilje-
lyssä (Salonen ym. 2001; Hyvönen ym. 2003b). Erityi-
sesti torjunta-aineista kärsivät rikkakasvilajit ovat uu-
delleen runsastuneet luonnonmukaisen viljelyn yleis-
tyessä. Rikkakasvidiversiteetin on havaittu lisäänty-
vän jo siirtymävaiheessa olevilla pelloilla, mutta rik-
kakasvien lajikoostumus muuttuu selvästi hitaammin 
(Hyvönen ym. 2003a). Luonnonmukaisesti viljeltyjen 
peltojen pientareilla on havaittu enemmän kasvilajeja 
kuin tavanomaisilla (102 ja 87 lajia, keskimäärin 30 
ja 23), minkä lisäksi 27 lajia tavattiin vain luonnon-
mukaisesti viljeltyjen peltojen pientareilta (Aalto 
1999). Tavanomaisen viljelyn pellonpientareilla heinät 
olivat runsaampia, ja niistäkin vain harvat lajit muo-
dostivat pääosan biomassasta. Luonnonmukaisesti 
viljeltyjen peltojen pientareilla kasvilajikoostumus oli 
tasaisempi ja dominoivien lajien osuus pienempi. Toi-
saalta Hyvönen ym. (2003a) eivät löytäneet todisteita 
hypoteesille, jonka mukaan luonnonmukaisesti viljel-
lyillä pelloilla olisi enemmän runsastyppisyyttä kartta-
via rikkaruohoja. Suomessa tavanomaisestikin viljel-
tyjen peltojen lannoitustasot ovat selvästi matalampia 
kuin eteläisemmissä EU-maissa, mikä selittänee aina-
kin osin Keski-Eurooppaa pienemmät erot tavanomai-
sen ja luonnonmukaisen viljelytavan välillä. Lannoi-
tustaso vaikuttanee enemmän monivuotisten nurmien 
kasvilajikoostumukseen sekä viljelystä pois jäävien 
alueiden kasvillisuuteen kuin viljeltyjen peltojen tai 
niiden pientareiden kasvillisuuteen.

Luonnonmukaisesti viljeltyjen peltojen pientareilla 
on havaittu enemmän perhosia ja mesipistiäisiä kuin 
tavanomaisesti viljeltyjen peltojen pientareilla (ku-
vio 6.2). Luonnonmukaisten viljelmien pientareiden 
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pölyttäjähyönteisten korkeammat laji- ja yksilömää-
rät selittyvät lähinnä tavanomaisten kaksisirkkaisten 
kukkakasvien runsaudella (Bäckman ym. 2003 ja jul-
kaisematon). Myös Saarinen (2002) arvioi luonnon-
mukaisen viljelyn hyödyttävän maatalousalueiden 
perhosia. Yleisesti ottaen luonnonmukaisesta vilje-
lystä hyötyvä lajisto on kuitenkin maatalousalueiden 
tavanomaista lajistoa. Torjunta-aineettomana luon-
nonmukainen viljely parantaa ainakin taantuneiden 
peltorikkaruohojen asemaa, mutta sen ei voida osoit-
taa edistäneen laajemmin taantuneen maatalouslajis-
ton asemaa kokonaisuutena. Suurin osa uhanalaisista 
maatalouslajeista esiintyy peltojen ulkopuolisilla pe-
rinnebiotoopeilla, joihin luonnonmukaisen viljelyn 
vaikutukset eivät ulotu.

Maaperäeläimistä lierojen lukumäärän ja biomas-
san on havaittu olevan korkeampia luonnonmukai-
sessa kuin tavanomaisessa viljelyssä olevilla pelloilla 

(Vestberg ym. 2002). Samassa tutkimuksessa todet-
tiin myös maaperämikrobien sisältämän typen ja hii-
len määrän olevan suurempia luonnonmukaisesti 
viljellyillä pelloilla. Viljelyjärjestelmällä ei sen sijaan 
havaittu olevan vaikutusta ankeroisten määrään, or-
gaanisen aineen hajoamisnopeuteen tai mykorritsan 
määrään tai toimintaan. Palojärvi ym. (2002) eivät 
havainneet maaperän ominaisuuksissa, mikrobiyhtei-
sön rakenteessa tai orgaanisen aineen määrissä mer-
kittäviä eroja tavallisen ja luonnonmukaisen viljely-
menetelmän välillä.

Tiedot luonnonmukaisen tuotannon vaikutuksista 
peltolinnustoon ovat Suomesta vielä vähäisiä. Tiainen 
ym. (1989a) eivät havainneet vaikutuksia linnustossa, 
koska tutkittujen alueiden maisemarakenne-erot oli-
vat ilmeisesti paljon vaikuttavampia kuin viljelytavas-
ta mahdollisesti johtuvat erot; peltojen niveljalkaisissa 
eroja tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon 
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Kuvio 6.2. Kuudelta tutkimuspaikalta tavattujen A. 
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tiheydet sekä C. kimalaisten ja loiskimalaisten keski-
määräinen lajimäärä erilaisten tilojen pientareilla lop-
pukesinä 1998 ja 1999 (Bäckman ym. 2003).
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välillä tosin ilmeni. Viimeaikaisten tutkimusten pe-
rusteella on kuitenkin varovaisesti todettavissa, että 
eräiden peltolintujen, ainakin kiurun ja töyhtöhyy-
pän reviiritiheydet ovat suurempia luonnonmukaises-
ti kuin tavanomaisesti viljellyillä pelloilla (J. Tiainen, 
suullinen tieto). Esimerkiksi Tanskassa on todettu 
laaja-alaisen luonnonmukaisen viljelyn hyödyttävän 
lähes koko lintuyhteisöä (Christensen ym. 1996). Eng-
lannissa on tutkittu monipuolisesti luonnonmukaisen 
viljelyn biodiversiteettivaikutuksia, ja keskeisiä tutki-
mustuloksia on koottu yhteen raporttiin (Soil Associa-
tion 2000).

Talviaikaisen kasvipeitteen lisääminen, monivuo-
tinen viherkesannointi ja viljelemättömät viherkaistat  
vähentävät myös osaltaan tuotantopanosten määrää 
pienentämällä muokattavaa peltoalaa. Näiden toi-
menpiteiden laajuutta ja vaikutuksia käsitellään tar-
kemmin luvussa 6.1.3.

6.1.2. Sovellettujen viljelysuunnitelmien laajuus 
(VI.2.A-2.1.)

Sovelletun viljelysuunnitelman katsotaan tarkoittavan 
ensisijaisesti luonnonmukaista kasvi- ja kotieläintuo-
tantoa. Sellaisiksi voidaan katsoa myös erityistukia 
saavat luonnonlaitumet sekä laajuudeltaan lähinnä 
marginaaliset maatilan monimuotoisuuskohteet -lisä-
toimenpiteen riistalaitumet ja maisema- sekä moni-
muotoisuuspellot. Maisemanhoidon erityistukeen si-
sältyy lisäksi peltoja, joilla viljellään maisemakasveja. 
Luonnonlaitumia käsitellään tarkemmin luvuissa 
6.1.4. ja 6.2.1.

Luonnonmukainen viljely yleistyi voimakkaimmin 
ensimmäisen ohjelmakauden alussa (ks. luku 4.1.4.). 
Vuonna 2002 tuettu luonnonmukaisen viljelyn ja siir-
tymävaiheen yhteispeltoala oli 138 500 ha ja sopimuk-
sia oli 5 438 tilalla. Tämä vastaa 6,3 % viljellystä pel-
toalasta ja 7,9 % tiloista. Luonnonmukaisen viljelyn 
osuus peltoalasta oli noin kaksinkertainen EU-maiden 
keskiarvoon verrattuna (SVT 2002). Tuettu luonnon-
mukaisen viljelyn ja siirtymäkauden pinta-ala on eri-
telty TE-keskuksittain luvussa 5.1.2. KTTK:n hyväk-
symä luonnonmukaisen tuotannon tai siirtymäkauden 
kokonaispeltoala oli vuonna 2002 noin 157 000 heh-
taaria. Kaikki viljelijät eivät kuitenkaan ole halunneet 
hakea erityistukea, tai eivät täytä sen mukaisia ehtoja 
esimerkiksi viljellystä minimipeltoalasta. 

Maatilan monimuotoisuuskohteet –lisätoimen-
pide velvoittaa perustamaan riistalaitumia tai maise-
ma- ja monimuotoisuuspeltoja vähintään 5 %:lle tilan 
ensimmäisen sopimusvuoden tukikelpoisesta alasta, 

kuitenkin vähintään 0,5 hehtaarille. Lisätoimenpidet-
tä toteutettiin vuonna 2002 yhteensä 421 tilalla, joilla 
oli peltoa 9 393 hehtaaria. Sitoumusala on eritelty TE-
keskuksittain luvussa 5.1.2. Laskennallisesti näitä pel-
tomaan kohteita tulisi olla noin 500 hehtaaria. TIKE:n 
ilmoituksen mukaan kasvikoodien 9050 (Monimuotoi-
suuskohde) ja 9420 (CAP-kesanto / Monimuotoisuus-
kohde) yhteispinta-ala vuonna 2002 oli 410 ha. Lisäksi 
maisemanhoidon erityistuen aluetyypistä ”maisema-
kasvien viljely” oli vuonna 2002 tehty sopimuksia yh-
teensä 269 hehtaarille. 

6.1.3. Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

6.1.3.1. Toimenpiteen laajuus (VI.2.A-2.2.)

Seuraavat ympäristötuen toimenpiteet lisäävät kasvi-
peitteisen tai korjuutähteiden peittämän peltomaan 
talviaikaista määrää: lisätoimenpide talviaikaisesta 
kasvipeitteisyydestä, suojavyöhykkeet, suojakaistat ja 
valtaojien pientareet. Vastaavan kaltaisia ovat myös 
monivuotiset viherkesannot, jotka eivät tällä hetkellä 
kuulu ympäristötuen piiriin. Kesantoja käsitellään silti 
tässä yhteydessä, sillä niiden katsotaan jossain määrin 
edistävän maatalousalueiden luonnon monimuotoi-
suutta. Viherkesannoilla on myös vesiensuojelullista 
merkitystä eroosion ja ravinnehuuhtoumien vähentä-
misessä.

Talviaikaisen kasvipeitteisyyden oli vuonna 2002 
valinnut lisätoimenpiteeksi 38 000 tilaa, joilla oli pel-
toa yhteensä 1 080 297 ha (taulukko 6.2). Lisätoi-
menpide edellyttää, että vähintään 30 % tilan vilje-
lyksessä olevista pelloista on talvella kasvipeitteisiä. 
Tämä vastaa laskennallisesti vähintään 324 089 ha:n 
peltoalaa (14,7 % ympäristötuen sitoumusalasta). 
Kasvipeitteisyyden toteutumisesta ei ole kattavia tilas-
totietoja, mutta MYTVAS II:n haastattelualueilla ja 
MTT:n kirjanpitotiloilla kasvipeitteisyydet olivat riit-
täviä (ks. luku 5.1.1., Maanviljelyskäytännöt).

Erityistuen suojavyöhykkeistä oli vuonna 2002 
voimassa 2083 sopimusta yhteensä 4 724 hehtaarille. 
Pinta-alat on eritelty TE-keskuksittain luvussa 5.1.1., 
Esteet ja rajoitteet. Suojavyöhykkeiden määrä on yli 
kaksinkertaistunut vuodesta 1999, jolloin vastaavat 
luvut olivat 985 sopimusta ja 2 154 ha. Ohjelmakau-
delle asetettu tukialan noin 550 hehtaarin vuosilisäys 
(MMM 2000) on siis tähän mennessä saavutettu.

Suojakaistojen määristä on tukihaun yhteydessä 
kerätty tietoa vuosilta 1995-1999 ja 2002 (tauluk-
ko 6.6.). Niiden määrät on eritelty TE-keskuksittain 
luvussa 5.1.1., Esteet ja rajoitteet. Laskennallisella 
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kolmen metrin keskileveydellä suojakaistojen yhteis-
pinta-ala oli vuonna 2002 noin 4 150 peltohehtaa-
ria. Luku perustuu viljelijöiden omiin ilmoituksiin. 
MYTVAS II –seuranta-tutkimuksen tilahaastattelujen 
perusteella suojakaistoja on arvioitu olevan hieman 
enemmän, noin 4 400-9 500 ha (ks. luku VI.1.A-1.). 
Viljelijöille on usein ollut epäselvää, millaisissa tapauk-
sissa suojakaista tarvitaan.

Ensimmäisellä ohjelmakaudella MYTVAS I:n tut-
kimusten yhteydessä havaittiin piennarten ja suoja-
kaistojen leveyksissä monin paikoin puutteita (Tarmi 
& Helenius 2002). Vuoden 2000 tukivalvonnoissa 
eniten puutteita ympäristötuen ehtojen noudattami-
sessa oli juuri pientareissa ja suojakaistoissa sekä vil-
jelysuunnitelmissa ja viljavuustutkimuksissa (MMM 
2001b). Vuoden 2002 tukivalvonnoissa annettiin 
kaikkiaan 1 379 tilalle huomautuksia tai sanktioita, 
joista pientareista tai suojakaistoista johtuvia oli 82. 
Valvonta tehtiin tuolloin yhteensä noin 4 360 tilalle, 
kun tukia hakeneita tiloja oli yhteensä noin 67 800. 
Tarkastusten perusteella puutteet pientareissa ja suo-
jakaistoissa vaikuttavat melko vähäisiltä.

Satunnaisesti valituilla MYTVAS II –tutkimusalu-
eilla erilaisten piennarten yhteismäärä oli 1990-luvun 
aikana vähentynyt (Ikävalko ym. 2003). Tutkimuk-
sessa ei tarkasteltu erikseen valtaojien ja vesistöjen 
pientareita, joihin ympäristötuella voidaan vaikuttaa. 
Havaintojen perusteella voidaan silti arvioida, ettei 
ympäristötuki ole ainakaan nettomääräisesti lisän-
nyt erilaisten piennarten määriä, vaikka onkin toden-
näköisesti hidastanut niiden vähenemistä. Tärkein 
pientareiden määrää vähentänyt tekijä lienee salaoji-
tus, ennen kaikkea valtaojien korvaaminen salaojilla. 
Vaikka salaojitus onkin vesiensuojelullisesti myöntei-
nen toimenpide, luonnon monimuotoisuuden kannal-
ta sillä on selkeitä haittavaikutuksia. Salaojitus onkin 
yksi eniten maatalousluontoa viime vuosikymmeninä 
köyhdyttäneitä toimenpiteitä.

Monivuotisille viherkesannoille ei nykyisin mak-
seta ympäristötukea. Viherkesannoilla on kuitenkin 

viljelysalueiden luonnon monimuotoisuuden ylläpitä-
misessä arvoa, jota korostaa niiden suuri yhteispinta-
ala. Vuosina 2000-2002 ympäristötukeen sitoutuneil-
la tiloilla on ollut monivuotisia viherkesantoja keski-
määrin yli 100 000 hehtaaria (kuvio 6.3), mikä vastaa 
noin viittä prosenttia tilojen peltoalasta. Erityisesti 
luonnonmukaisessa viljelyssä viherkesannoilla on suu-
ri merkitys myös maan kasvukunnon ylläpitäjänä.

6.1.3.2. Vaikutukset eliölajistoon (VI.2.A-2.3.)

Arvioinnin käytettävissä ei ole valmiita tuloksia, joi-
den pohjalta talviaikaisen kasvipeitteisyyden lajisto-
vaikutuksia voitaisiin arvioida. MYTVAS II –seuran-
tatutkimuksessa kerättyjen lintuaineistojen analysoin-
ti on vielä kesken, mutta tuloksia saadaan loppuarvi-
oinnin käyttöön. Tässä esitetyt arviot perustuvat siksi 
aiempiin julkaistuihin tutkimustuloksiin ja asiantunti-
joiden lausuntoihin.

Talviaikainen kasvipeitteisyys helpottaa erityises-
ti muuttolintujen ravinnonhankintaa sekä syksyllä 
että keväällä. Sänki ja syysviljat hyödyttänevät myös 
peltopyytä, fasaania ja rusakkoa. Joidenkin avomaa-
lintujen, mm. kiurun reviiritiheydet ovat suurempia 
suorakylvetyillä kuin kynnetyillä pelloilla (J. Tiainen, 
suullinen tieto).

Taulukko 6.6. Suojakaistojen yhteismäärät vuonna 
1997-1999 ja 2002 viljelijöiden tukihakulomakkeessa 
ilmoittamien tietojen mukaan.

Vuosi Suojakaistaa, km 

1997 16 468
1998 18 067
1999 15 895
2002 13 814

Kuvio 6.3. Eri kesantotyyppien pinta-alat ympäristötu-
keen sitoutuneilla tiloilla vuonna 1995-2002  (Tike).
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Pientareet ja suojakaistat 

Ympäristötuen perustoimenpiteet edellyttävät, että 
valtaojien varsille jätetään 1 metrin pientareet ja mui-
den vesistöjen reunoille 3 metrin suojakaistat. Jo pel-
tokasvien tuki (CAP-tuki) edellyttää 60 cm piennarten 
jättämistä näille paikoille, joten koko piennarala ei ole 
seurausta ympäristötuesta. Pientareilla ja suojakais-
toilla on pyritty ensisijaisesti vähentämään ravinne-
huuhtoumia pinta- ja pohjavesiin. Pientareiden leven-
tämisen on havaittu vaikuttavan jossain määrin posi-
tiivisesti myös eliölajistoon. Leveämmillä pientareilla 
esiintyy enemmän päiväperhos- (Kuussaari ym. 2001) 
ja putkilokasvilajeja (Ma ym. 2002), sekä enemmän 
mesipistiäisyksilöitä (Bäckman & Tiainen 2002). 
Pientareilla esiintyy kuitenkin lähinnä tavanomaista 
eliölajistoa, joten niillä on merkitystä ennen muuta ta-
vanomaisen maatalousympäristön lajistollisen moni-
muotoisuuden ylläpitämisessä, mutta ei niinkään 
taantuneiden lajien suojelussa. 

Pellonpiennarten määrä on vähentynyt Suomessa 
jo pitkään salaojituksen yleistyessä, mikä on vaikut-
tanut haitallisesti maatalousalueiden lajistoon. Sala-
ojitetuilla pelloilla lintujen reviiritiheydet ovat alhai-
sempia ja lisääntymismenestys heikompi kuin avo-
ojitetuilla alueilla (Haukioja ym. 1985; Mehtälä ym. 
1985; Tiainen & Pakkala 2000, 2001; Tiainen ym. 
2001). Taantuneista peltolinnuista ainakin peltopyy 
on kärsinyt piennarten vähenemisestä (Helenius ym. 
1995; Tiainen & Pakkala 1996). Vaikka monet avo-
maalajit (Tiainen & Pakkala 2000, 2001 mukaan) vä-
henevätkin piennartiheyden laskiessa, tämä johtunee 
enemmänkin peltolohkojen koon kasvusta kuin itse 
piennarten tärkeydestä (J. Tiainen, suullinen tieto). 
Lintutiheydet ovat suurempia nimenomaan maisema-
rakenteeltaan monipuolisemmilla alueilla, joilla pelto-
lohkot ovat pieniä. Ojien ja piennarten määrä korreloi 
yhdessä nurmien, laidunten ja viherkesantojen mää-
rän kanssa esimerkiksi kiurun runsauden kanssa (Piha 
ym. 2003).

Valtaojien pientareet ja suojakaistat voidaan pe-
rustaa joko kylvämällä tai luontaisesti ruohottumalla. 
Luontaisesti kehittyneiden suojakaistojen kasvilaji-
määrät ovat pääsääntöisesti suurempia kuin kylvä-
mällä perustettujen. Kylvettyjenkin piennarten kasvil-
lisuus kehittyi sukkession myötä enemmän vanhojen 
pientareiden kaltaiseksi havainnointijakson (1995-
1999) aikana. Yksivuotisten kasvilajien osuus piene-
ni ja monivuotisten kasvoi, vaikka timotei pysyikin 
keskimääräistä runsaampana kylvämällä perustetuilla 
pientareilla (Tarmi & Helenius 2002). Monimuotoi-
suuden kannalta olisi suositeltavaa antaa piennarkas-

villisuuden kehittyä luontaisesti tai käyttää luonnon-
siemensekoitusta (Tarmi 1998). 

Ympäristötuen toimenpiteet painottuvat vesistö-
jen varsilla olevien pientareiden ylläpitoon, mikä on 
vesiensuojelullisten tavoitteiden kannalta ymmärret-
tävää. Luonnon monimuotoisuuden kannalta mer-
kittävimpiä pientareita ovat kuitenkin kuivat, kasvil-
lisuudeltaan ketomaiset pientareet ja metsänreunat. 
Perustoimenpiteet eivät nykyisellään edistä tällaisten 
kohteiden säilyttämistä ja hoitoa.

Suojavyöhykkeet 

Vähintään 15 m leveiden suojavyöhykkeiden vaikut-
tavuudesta monimuotoisuuden kannalta ei ole suoraa 
tutkimustietoa. Suojavyöhykkeet ovat todennäköisesti 
edistäneet ruisrääkän (Pitkänen & Tiainen 2001) uut-
ta runsastumista maassamme. Tattarin ym. (2003) 
asiantuntija-arvioihin perustuneessa tutkimuksessa 
suojavyöhykkeiden arvioitiin vaikuttavan myönteises-
ti maatalousalueiden kasvien, hyönteisten ja lintujen 
monimuotoisuuteen. Suojavyöhykkeen merkityksen 
lajiston monimuotoisuudelle katsottiin kuitenkin riip-
puvan suuresti sen perustamis- ja hoitotavasta.

Suojavyöhykkeitä voi jossain määrin rinnastaa vil-
jeltyjen peltojen väliin jätettäviin viherkesantokais-
toihin, joskin suojavyöhykkeet pyritään poistamaan 
pysyvästi viljelystä. Viherkesantokaistoista on havait-
tu olevan etua ainakin joillekin peltolinnuille, kuten 
kiurulle ja niittykirviselle (Tiainen & Pakkala 2000, 
2001) sekä niveljalkaisille. Mikäli suojavyöhykkeet 
pensoittuvat, tarjoavat ne elinympäristöjä monille 
reunavyöhykkeiden lintulajeille (Tiainen ym. 1985; 
Tiainen & Pakkala 2000, 2001). Maaperän niveljal-
kaisten yksilö- ja lajimäärät olivat suurempia viher-
kesantokaistoilla kuin viereisellä kevätviljapellolla 
(Huusela-Veistola 2000). Kesantokaistat vaikuttivat 
myös läheiselle pellolle siten, että petoniveljalkaisten 
määrät olivat suurempia lähellä kesantokaistaa. Ke-
santokaistojen ei toisaalta havaittu lisäävän tuholais- 
tai rikkakasvimääriä pelloilla. Kasvillisuudeltaan yk-
sinkertaisten, mutta monivuotisten kesanto- tai suo-
jakaistojen arvioitiin olevan tärkeitä mm. kaskaille ja 
hämähäkeille. 

Monivuotiset viherkesannot

Viherkesantojen on havaittu parantavan ainakin kiu-
run (Haukioja ym. 1985; Turtola ym. 1996; Tiainen 
ym. 2001; Piha ym. 2003) ja todennäköisesti myös 
peltopyyn (Helenius ym. 1995; Tiainen & Pakkala 
1996) lisääntymismenestystä. Pensastasku valitsee 
elinpiirikseen mieluummin pientareita, jotka rajoittui-



156

 
vat kasvipeitteiseen peltoon kuin kynnökseen (Turto-
la, 2000). Peltolintujen tiheydet ovat yleensäkin viher-
kesannoilla korkeampia kuin kevätviljalla tai nurmil-
la, koska reviirit ovat pienempiä (Tiainen & Pakkala 
2000, 2001). Todennäköisesti juuri 1990-luvun alun 
laajamittainen viherkesannointi lisäsi peltopyyn kan-
toja Lounais-Hämeessä, ja myös ruisrääkät suosivat 
viherkesantoja ja niittonurmia (Turtola 2000). Muut-
tolinnuilla varsinkin muuttokauden ravitsemus on 
eniten riippuvainen peltojen siementarjonnasta, joka 
on parempi kyntämättömillä pelloilla. Ulkomailla vi-
herkesantojen positiivinen vaikutus peltolinnuston 
runsauteen on todettu monissa tutkimuksissa (mm. 
Englannissa Henderson ym. 2000; Ruotsissa Berg & 
Pärt 1994; Tanskassa Poulsen 1996). 

Suomesta on kesantojen kasvi- ja hyönteislajistosta 
vain vanhempia tutkimuksia (mm. Hokkanen & Raa-
tikainen 1977). Corbet (1995) on tehnyt monipuoli-
sen yhteenvedon pitkäaikaisten viherkesantojen kasvi- 
ja hyönteisyhteisöjen kehityksestä. Sukkession myötä 
yksivuotiset kasvit vähenevät ja monivuotisten osuus 
kasvaa, ja samalla kokonaislajimäärä vähenee. Kesan-
not ovat kasvillisuudeltaan varsin vähälajisia ja har-
vojen heinälajien dominoimia (mm. Critchley & Fow-
bert 2000). Useimmat hyönteisille tärkeät mesikasvit 
ovat monivuotisia, ja niiden määrän lisääntyessä suk-
kession myötä myös perhosyhteisö muuttui niittymäi-
sempien alueiden perhosyhteisön kaltaiseksi (Steffan-
Dewenter & Tschartke 1997). Uudenmaan MYTVAS 
II –tutkimusalueilla v. 2002 tehty selvitys kesantojen 
merkityksestä perhosille antoi samankaltaisia tuloksia 
(M. Vaittinen, J. Heliölä & M. Kuussaari, julkaisema-
ton; Kuussaari ym. 2003b). Tutkitut viherkesannot 
olivat  perhoslajistoltaan niittyjä ja pientareita yksi-
puolisempia.

Viherkesannon arvo eliölajistolle riippuu paljolti 
sen perustamistavasta. Lintujen reviiritiheydet ovat 
suurimpia luontaisesti siemenpankista kehittyneillä 
kesannoilla, ja alhaisimpia nurmikasveja kylvämäl-
lä perustetuilla (J. Tiainen, suullinen tieto). Luontai-
sesti kehittyneillä kesannoilla mesipistiäislajistokin 
on monipuolisempi kuin kylvämällä perustetuilla 
(Steffan-Dewenter & Tscharntke 2001). Niittyihin ja 
muokkaamattomiin pellonpientareisiin verrattuna vi-
herkesannot ovat kasvi- ja hyönteislajistoltaan melko 
köyhiä, sillä niillä esiintyy lähinnä muissakin elinym-
päristöissä yleisiä maatalousalueiden lajeja. Maata-
louslinnuston monimuotoisuudelle niillä on kuitenkin 
suuri merkitys.

6.1.4. Lajiensuojeluun keskittyvät toimenpiteet

6.1.4.1. Toimenpiteiden laajuus ja tuettujen alueiden 
laatu (VI.2.A-3.1.)

Ympäristötukijärjestelmässä ei ole suoranaisesti ni-
mettyjä luonnonvaraisia lajeja varten suunnattuja toi-
menpiteitä. Vain luonnon monimuotoisuuden edistä-
misen erityistukea voidaan myöntää erityisesti uhan-
alaisen lajin esiintymän hoitoon. Vuonna 2002 tällai-
sia hoitosopimuksia oli voimassa 15 viljelijällä yhteen-
sä 109 hehtaarilla (taulukko 6.11). Indikaattorin kat-
sotaan tarkoittavan yleisemmällä tasolla sellaisia ym-
päristötuen toimenpiteitä, joiden tavoitteet ovat ni-
menomaan lajiensuojelussa. Näitä ovat ensisijaisesti 
perinnebiotooppien hoito ja vastaavan kaltaiset luon-
non monimuotoisuuden erityistuen kohteet. Niiden 
yhteispinta-ala vuonna 2002 oli noin    25 000 hehtaa-
ria. Osa maisemanhoidon erityistuen kohteista on hy-
vin samankaltaisia kuin luonnon monimuotoisuuden 
erityistuessa, mutta näillä kohteilla ei ole monimuo-
toisuuteen liittyviä velvoitteita. Lajiensuojeluun täh-
täävien toimenpiteiden yhteispinta-ala on siinä määrin 
pieni, että lajiensuojelun painoarvoa ympäristötuki-
järjestelmässämme ei voida pitää tyydyttävänä.

Monet maatalousalueiden lajit esiintyvät yleisinä 
muissakin elinympäristöissä ja ovat määrällisesti va-
kaita. Taantuneet maatalousympäristöjen lajit ovat 
yleensä erikoistuneet johonkin tiettyyn elinympäris-
töön, jonka määrän vähentyminen on johtanut myös 
lajien taantumiseen. Suomessa tällaisia ovat varsinkin 
erilaisten perinnebiotooppien lajit, jotka ovat riippu-
vaisia luonnonlaitumista ja -niityistä. Noin neljännes 
Suomen uhanalaisista lajeista kuuluu tähän ryhmään 
(Rassi ym. 2001). Monia taantuneita lajeja elää myös 
maatalouselinympäristöjen vanhoilla puilla ja puura-
kenteilla. Maaperäeliöistä ei juurikaan ole tietoja sen 
paremmin vähentyneistä kuin perinnebiotooppien-
kaan lajeista. EU:n luontodirektiivin liitteissä II, IV 
ja V (Neuvoston direktiivi 92/43) ja maailman uhan-
alaisluettelossa (IUCN 2002) on lueteltu Suomessa 
esiintyviä kansainvälisesti uhanalaisia lajeja. Vastaus-
ta ei voida mielekkäällä tavalla jaotella komission 
edellyttämällä tavalla, sillä ympäristötukijärjestelmäs-
sämme lajiensuojelu tapahtuu lähinnä epäsuorasti ar-
vokkaiden elinympäristöjen säilyttämisen ja hoidon 
kautta. Näissä elinympäristöissä on todettu esiintyvän 
poikkeuksellisen paljon taantuneita lajeja.

Vuonna 1999 perinnebiotooppien hoidon tukiala 
oli yhteensä noin 15 700 hehtaaria, joten ensimmäisen 
ohjelmakauden pinta-alatavoite (11 000 ha) ylitettiin. 
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Ohjelmakauden taustalaskelmissa tukialaa odotettiin 
olevan vuonna 2000 noin 20 700 ha ja vuonna 2003 
noin 25 000 ha. Vuonna 2002 toteutunut tukiala oli 
22 035 hehtaaria, ja 15.11.2002 hakemukset mukaan 
luettuna 23 653 ha (MMM 2003). Vuoden 2003 aika-
na päästäneen vielä lähelle ennakkoarviota.

Perinnemaisemien hoitotyöryhmä asetti tavoit-
teeksi, että toisella ohjelmakaudella erityistuella tulisi 
kunnostaa noin 20 000 hehtaaria perinnebiotooppeja, 
ja arvokkaista perinnebiotoopeista tulisi saada erityis-
tuen piiriin noin 50-60 % (Salminen & Kekäläinen 
2000). Lisäksi työryhmä asetti erityistuella hoidetta-
vien kohteiden määrille jatkotavoitteita, jotka tulisi 
saavuttaa vuoteen 2010 mennessä. Hoitotyöryhmän 
esittämiä pinta-alatavoitteita ei ehkä saavuteta kun-
nostettavien kohteiden osalta, mutta arvokkaiden pe-
rinnebiotooppien osalta tavoitteeseen ollaan joiltakin 
osin jo lähes päästy (ks. luku 6.2.1., erityisiä lajiryh-
miä hyödyttävät elinympäristöt). 

Perinnebiotooppien hoidon tukialan alueellista 
jakautumista on tarkasteltu TE-keskuksittain taulu-
kossa 6.7 Tukialaa on verrattu perinnebiotooppien 
inventoinneissa (Vainio ym. 2001) alueilta löydetty-
jen arvokkaiden kohteiden kokonaismääriin, minkä 
perusteella voidaan karkeasti arvioida ympäristötuen 
merkitystä arvokkaiden perinnebiotooppien hoidossa 

eri alueiden välillä. Eniten tuettuja perinnebiotooppe-
ja on Etelä- ja Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa ja 
Pohjois-Pohjanmaalla. Arvokkaita perinnebiotoop-
peja puolestaan löydettiin inventoinneissa eniten Var-
sinais-Suomesta, Pohjanmaan eri osista sekä Lapista. 
Kattavimmin arvokkaita kohteita on saatu tuen piiriin 
Uudellamaalla, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla ja Var-
sinais-Suomessa. Etelä-Savon TE-keskuksen alueella 
perinnebiotooppien hoitoa on edistetty ympäristötu-
ella parhaiten, sillä sekä tuettu kokonaisala että tuet-
tujen arvokohteiden osuus ovat siellä kärkiluokkaa. 
Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa arvokkai-
ta kohteita on vähiten, ja niistäkin on tuen piirissä 
suhteellisesti pienempi osuus kuin missään muualla. 
Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja 
Kainuussa arvokkaiden kohteiden osuus tukialasta on 
suurin, eli tuen kohdennuksessa on onnistuttu parhai-
ten. Etelä- ja Pohjois-Savossa on paljon tuettuja perin-
nebiotooppeja, mutta niistä vain pieni osa on arvok-
kaaksi luokiteltuja kohteita.

Perinnebiotooppien hoitotyöryhmä asetti tavoit-
teet myös perinnebiotooppityypeittäin (Salminen & 
Kekäläinen 2000; taulukko 6.8). Vaikka tavoitepin-
ta-aloja ei ole tarkoituskaan saada hoidettua yksin-
omaan ympäristötuen avulla, se on kuitenkin hoidon 
rahoituskeinoista merkittävin. Ympäristötuella lähim-

Taulukko 6.7. Voimassa olleiden perinnebiotooppien hoitosopimusten pinta-ala vuonna 2002, perinnebiotoop-
pi-inventoinneissa arvokkaiksi luokiteltujen kohteiden yhteisala sekä niistä tuen piirissä oleva ala sekä kaikista 
%-osuudet TE-keskuksittain (Tike; Vainio ym. 2001). Viimeisenä arvokkaiden kohteiden osuus alueen koko-
naistukialasta.

TE-keskus Voimassa olleet  Arvokkaita kohteita  Tuetut arvokohteet
     sopimukset v. 2002 yhteensä joista tuettuja:  % tukialasta
     Ha % Ha % Ha* %

Uu 1 197 5 1 071 6 730 68 61
Vs 3410 15 2 962 16 1 315 44 39
Sa 1 261 6 1 155 6 453 39 36
Hä 1 113 5 1 077 6 370 34 33
Pi 769 3 904 5 435 48 57
KaS 183 1 277 2 26 9 14
ES 4 850 22 672 4 399 59 8
PS 2 781 13 1 016 6 212 21 8
PK 492 2 449 2 40 9 8
KeS 470 2 742 4 191 26 41
Po + EP 1 222 6 2 403 13 895 37 73
PoP 2 550 12 2 601 14 1 018 39 40
Ka 708 3 1 245 7 429 34 61
La 1 028 5 2 066 11 257 12 25
Yhteensä 22 035  18 640  6 770 37 

* Tieto on käytettävissä vain toisella ohjelmakaudella tehdyistä sopimuksista, joiden yhteispinta-ala tiedonhaussa oli 11 460 ha.
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mäksi tavoitteita päästään puustoisilla perinnebiotoo-
peilla ja merenrantaniityillä (taulukko 6.8). Sen sijaan 
harvinaisempia luontotyyppejä, kuten ketoja, tulva-
niittyjä ja nummia on tuen piirissä hyvin vähän. Ta-
voitteet toteutuvat siis heikoiten luonnon monimuo-
toisuuden kannalta merkittävimmillä perinnebiotoop-
pityypeillä ja parhaiten vähiten merkittävillä tyypeillä. 

Moni tekijä hidastaa perinnebiotooppien tukialan 
kasvua (mm. Salminen & Kekäläinen 2000; Vainio 
ym. 2001). Useimpien arvokkaiden kohteiden omis-
tajat ovat joko viljelyn lopettaneita tai ei-viljelijöitä, 
joten he eivät voi saada ympäristötukea. Perinnebio-
tooppien hoito on edullisinta järjestää laiduntamalla, 
mutta karjatilojen määrä vähenee edelleen. Karjatiloja 
on vähän erityisesti Etelä- ja Lounais-Suomessa, mis-
sä sijaitsee suhteellisesti eniten arvokkaita perinne-
biotooppeja (Vainio ym. 2001) sekä niillä esiintyviä 
uhanalaisia lajeja (Pöyry ym. 2003). Lisäksi viljelijät 
moittivat usein tukitasoa liian matalaksi korvaamaan 
edes hoidosta syntyneitä kustannuksia (mm. Mäki-
Kahma 2003). Tämän takia moni viljelijä on luopunut 
hakemastakaan perinnebiotooppien hoidon tukea. 
Erityistukien suosiota vähentänee osaltaan sekin, ettei-
vät TE-keskusten henkilöresurssit ole aina riittäneet 
tukihakemusten käsittelyyn kohtuullisessa ajassa. 
Myöskään alueellisten ympäristökeskusten lausunnon 
antajilla ei välttämättä ole ollut riittävästi resursseja 
tai asiantuntemusta perinnebiotooppien hoidosta.

Tälle ohjelmakaudelle perinnebiotooppien hoi-
don tukiehtoihin on jo saatu merkittäviä parannuk-

sia. Aiemmin merkittävänä esteenä ollutta tuensaajan 
65 vuoden ikärajaa lievennettiin, mikä on paranta-
nut kohteiden hoidon jatkamisen edellytyksiä. Lisäk-
si tukikohteen minimipinta-alaa on alennettu, min-
kä ansiosta tukikelpoisia kohteita on yhä enemmän. 
Luonteenomaisesti pienialaisia kohteita, kuten ketoja 
ja kallioketoja on silti edelleen erityistuen piirissä niu-
kasti (taulukot 6.8 ja 6.13). Pienialaisten kohteiden 
hoito on suhteellisesti kalliimpaa järjestää, eikä pie-
neksi jäävä kokonaistuki muutenkaan motivoi viljeli-
jää ryhtymään raskaana pidettyyn hakuprosessiin. Tä-
män vuoksi pienimmille arvokohteille olisi perusteltua 
maksaa korotettua tukea tai määritellä korvaukselle 
minimitaso.

Perinnebiotooppien hoidon taso

Perinnebiotooppien hoitoryhmä asetti tavoitteeksi 
saada niitettäviä perinnebiotooppeja hoidon piiriin 
vähintään 2 000 ha (Salminen & Kekäläinen 2000). 
Vuonna 2002 tuetuista perinnebiotoopeista niitettiin 
yhteensä 762 hehtaaria (taulukko 6.9). Noin 73 % tu-
kialasta hoidoksi ilmoitettiin laidunnus, ja puuston 
raivaus noin 23 %:lla alueista. 

Edellisellä ohjelmakaudella tuettujen perinnebio-
tooppien hoitoa selvitettiin Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Uudellamaalla (Rauramo & Kekäläinen 2000). Tuol-
loin kohteiden hoito oli tasoltaan vaihtelevaa, ja tyy-
dyttäväksi se arvioitiin vain noin 38 %:lla tutkituista 
alueista. Vastaava selvitys perinnebiotooppien ja luon-
non monimuotoisuuden erityistuen kohteiden hoidon 

Taulukko 6.8. Vuonna 2002 tukea saaneet perinnebiotoopit luontotyypeittäin jaoteltuna (Tike). Tukiala sisältää 
vain tällä ohjelmakaudella tehdyt sopimukset. Inventoitujen kohteiden ala, niistä johdettu arvio kokonaismää-
rästä sekä kunnostettavien kohteiden ala Salmisen & Kekäläisen (2000) mukaan. Viimeisenä tukea saavan pinta-
alan osuus tavoitemäärästä (kokonaisarvio + kunnostettavat). 

Perinnebiotoopin luontotyyppi Tukiala 2002, ha Inventoituja kohteita, ha Kokonaisarvio, ha Kunnostettavat, ha Tuettujen osuus, %

Metsälaidun 9 030 5 460 6 000 10 000 56
Merenrantaniitty 2 675 1 900 2 500 7 000 28
Hakamaa 2 537 1 940 2 300 6 000 31
Tuore niitty 1 177 2 420 2 800 8 000 11
Järvenrantaniitty 863 810 1 000 4 000 28
Joenrantaniitty 521 * * * *
Muu 514 - - - -
Keto 168 350 390 1 000 12
Kallioketo 75 200 240 700 8
Tulvaniitty 72 1 110 1 400 2 000 2
Nummi 34 240 400 700 3
Suoniitty 32 2 410 2 600 200 1
Lehdesniitty 20 20 20 200 9
Yhteensä 17 719 16 860 19 650 39 800 29,8

* Järven- ja joenrantaniityt summattu yhteen. 
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laadusta tullaan tekemään ympäristötuen loppuarvi-
ointia varten vuosina 2004-2005. Toistaiseksi tältä 
ohjelmakaudelta on saatavissa tietoja kohteiden laa-
dusta vain joistakin alueellisista selvityksistä (ks. luku 
6.2.1.).

Luonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon 
erityistukikohteiden ei periaatteessa pitäisi sisältää 
varsinaisia perinnebiotooppeja. Käytännössä ainakin 
luonnon monimuotoisuuden erityistuen aluetyyppiin 
“muu” (ks. kohta 6.2.1, taulukko 6.11) kuulunee silti 
usein perinnebiotooppienkin kaltaisia kohteita. Tämä 
on luonnon monimuotoisuuden kannalta ongelmallis-
ta, koska näissä erityistuissa ei ole tarkempia suosituk-
sia karjan lisäruokinnasta tai kohteen aitaamisesta eril-
leen nurmilaitumista kuten perinnebiotooppien hoidon 
erityistuessa. Kohteen luontoarvot saattavat siksi jopa 
heiketä vääränlaisen hoidon takia, vaikka maksettu 
korvaus voikin eri tukimuodoissa olla sama. Luonnon 
monimuotoisuuden ja maisemanhoidon erityistuki-
kohteiden hoidon toteutumisesta tai kohteiden laadus-
ta ei kuitenkaan ole toistaiseksi tehty selvityksiä. 

6.1.4.2. Kohdelajien tilanne tuetuilla alueilla 
(VI.2.A-3.2.)

Perinnebiotooppien hoidon ja luonnon monimuotoi-
suuden erityistukien ensisijaisena tavoitteena on edis-
tää maatalousalueiden taantuneen lajiston asemaa. 
Osalla maisemanhoidon kohteistakin on arvoa moni-
muotoisuudelle, mutta tukiehdoissa ei ole niille lajien-
suojelullisia velvoitteita. Kohdelajeina voidaan pitää 
taantuneita ja uhanalaisia maatalousalueiden lajeja, 
joista valtaosa esiintyy ensisijaisesti perinnebiotoo-
peilla (Rassi ym. 2001). Perinnebiotooppien, etenkin 
niittyjen määrä, laski Suomessa voimakkaasti 1900-
luvun aikana. Niittyjen vähenemisen perusteella 
useimpien niittyeliöiden populaatiokoon voidaan ar-
vioida pienentyneen yli 90 % 1900-luvun aikana (Py-
kälä 2001). Lajien taantuminen on kuitenkin puutteel-
lisesti dokumentoitu, mikä vaikeuttaa ympäristötuen 
toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia. Eliöpopu-
laation asettuminen tasapainotilaan elinympäristön 
muutoksen jälkeen tapahtuu viiveellä joka voi kestää 
vuosia, vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja (mm. 
Hanski ym. 1996; Hanski 1999). Siten nykyisellä niit-
tyalalla monien niittylajien populaatiot jatkanevat 
taantumistaan.

Taantuneen lajiston kokonaistilannetta voidaan 
arvioida lähinnä kolmen eri uhanalaismietinnön (Ras-
si ym. 1986, 1992, 2001) antaman yleiskuvan pohjal-
ta. Niistä on koottu yhteenveto perinnebiotooppien 

uhanalaisten lajien osalta (Pöyry ym. 2003). Yleisesti 
ottaen uhanalaisten lajien määrä on noussut perinne-
biotoopeilla vieläkin voimakkaammin kuin muissa 
elinympäristöissä (kuvio 6.4). Näin on tapahtunut sii-
tä huolimatta, että ympäristötuen perustoimenpitei-
den ja varsinkin erityistukien pinta-alat ovat vuodesta 
1995 lähtien vuosi vuodelta kasvaneet. Ympäristötuki 
ei siis ole ainakaan vielä pystynyt pysäyttämään perin-
nebiotooppien lajiston taantumista.

Uhanalaisia eli kaikkein rajuimmin taantuneita 
lajeja lukuun ottamatta useimmista eliöryhmistä ei 
ole riittävän tarkkaa tietoa lajien elinympäristövaati-
muksista ja kannan kehityksestä, jotta voitaisiin tar-
kastella, miten taantuneet lajit jakautuvat maatalo-
usalueiden eri elinympäristöihin. Päiväperhoset ovat 
tässä suhteessa poikkeus, ja niiden tarkastelu havain-
nollistaa erilaisten niittyjen merkitystä taantuneel-
le lajistolle. Noin 70 % Suomen päiväperhoslajeista 
esiintyy maatalousympäristöissä. Niissä vakituisesti 

Taulukko 6.9. Perinnebiotooppien hoidon, luonnon 
monimuotoisuuden ja maisemanhoidon erityistuki-
en eri tavoilla hoidettujen kohteiden määrät vuonna 
2002 (Tike). Luvut sisältävät vain tällä ohjelmakau-
della tehdyt sopimukset.

Tukimuoto ja hoitotapa ha kpl %-osuus alasta

Perinnebiotooppien hoito   
Laidunnus, naudat 8 928,8 896 54
Raivaus 3 779 692 23
Laidunnus, lampaat 2 425 215 15
Laidunnus, hevoset 593,6 118 3,6
Koneniitto 531,2 96 3,2
Niitto viikatteella 231,5 94 1,4
Kulotus 79,7 17 0,5
Lehdestys 10,3 2 0,1
Laidunnus, alkuperäisrodut 3,7 1 0
Yhteensä 16 583 2 131 
Luonnon monimuotoisuuden edistäminen
Laidunnus 1 232,3 160 46
Raivaus 1 025,4 291 38
Niitto 447,4 147 17
Yhteensä 2 705 598 
Maisemanhoito   
Laidunnus 479 - 33
Raivaus 673 - 45
Niitto 321 - 22
Yhteensä 1 487 
    
Laidunnus yhteensä 13 183 1 390 68
Niitto yhteensä   1 210 337 6
Raivaus yhteensä   4 804 983 25
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tavattavista 74 lajista 34 esiintyy pääasiassa niityillä, 
32 metsän reunoilla ja metsäaukioilla sekä 8 pelloilla, 
puutarhoissa ja joutomailla (Pitkänen ym. 2001). La-
jien levinneisyysalueen keskimääräinen muutos näis-
sä kolmessa ekologisessa lajiryhmässä on ollut hyvin 
erilainen. Niittylajeista 71 % on vähentynyt, mutta 
peltojen lajeista yhdenkään ei ole havaittu vähenty-
neen. Metsänreunalajeista 25 % on vähentynyt ja 16 
% runsastunut. Niittylajeista peräti 41 % (14 lajia) on 
luokiteltu uhanalaiseksi (Pitkänen ym. 2001). Taan-
tuneista päiväperhoslajeista 75 % on pääasiallises-
ti niittyjen lajeja. Perhosten osalta onkin selvää, että 
niittyjen säilyttämiseen tähtääviä toimia voidaan pitää 
erityisesti taantunutta maatalousympäristön lajistoa 
hyödyttävinä.

Tuetuilla perinnebiotooppikohteilla esiintyvästä 
arvokkaasta lajistosta ei ole systemaattisesti kerätty 
tietoa joitakin suhteellisen pienialaisia tutkimuksia lu-
kuun ottamatta. Vaikka tukihakemuksissa ilmoitettai-
siinkin alueella esiintyviä huomionarvoisia lajeja, tie-
toja ei tallenneta Tiken tukisovellukseen. Rauramon 
& Kekäläisen (2000) edellistä ohjelmakautta koske-
vassa tuettujen perinnebiotooppien hoitoselvitykses-
sä ei kerätty tietoa arvokkaiden lajien esiintymisestä. 
Luonnon monimuotoisuuden edistämisen tukikohtei-
den arvoa eliölajistolle ei ole vielä tutkittu tai arvioitu 

niiden hoidon laatua. Suomen ympäristökeskus tulee 
tekemään tällaisen selvityksen vuosina 2004-2005 
osana MYTVAS II –seurantatutkimusta.

Lounais-Suomen tuoreilla niityillä on tutkittu uu-
delleen aloitetun laidunnuksen vaikutusta kasvilajis-
toon (Pykälä 2003). Uudelleen laidunnukseen otetut 
tuoreet niityt olivat perinnebiotooppien erityistuen 
piirissä. Hoito oli aloitettu uudelleen 3-8 vuotta (kes-
kimäärin 5 vuotta) aiemmin. Kasvilajien kokonais-
määrä, niittylajien määrä ja indikaattorilajien määrä 
olivat uudelleenlaidunnukseen otetuilla alueilla kor-
keampia kuin hoitamattomilla, umpeen kasvavilla nii-
tyillä, mutta vielä selvästi alhaisempia kuin jatkuvasti 
laidunnuksessa olleilla alueilla. Harvinaisten lajien 
määrä oli uudelleenlaidunnukseen otetuilla alueilla 
sama kuin umpeen kasvavilla alueilla. Uudelleen lai-
dunnukseen otettujen alueiden kasvillisuuden koos-
tumus oli myös selvästi muuttunut, sijoittuen paikko-
jen ordinaatiossa jatkuvasti laidunnettujen ja umpeen 
kasvavien väliin. Hoidolla oli siis selvä positiivinen 
vaikutus kasvilajistoon, mitä voidaan pitää rohkaise-
vana erityistuen vaikuttavuuden kannalta. Tutkimuk-
sessa havaittiin kuitenkin osalla niityistä hoidon laa-
tuun liittyviä ongelmia, jotka ilmeisesti ovat estäneet 
niittykasvillisuuden elpymistä. Osa kohteista oli pääs-
syt rehevöitymään, koska niittyjä laidunnettiin yhdes-
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sä peltolaitumien kanssa. Lisäksi uudelleenlaidunnuk-
seen otetuilla niityillä oli alhaisempi laidunnuspaine 
kuin jatkuvasti laidunnetuilla. 

Samoilta tutkimuskohteilta selvitettiin myös per-
hoslajiston monimuotoisuutta (Pöyry ym., julkaise-
maton). Kasveista poiketen perhosten laji- ja yksilö-
määrät olivat korkeimpia umpeen kasvavilla niityillä, 
jotka kuitenkin yleensä metsittyvät nopeasti. Yleisesti 
ottaen perhoset ovat runsaimpia niityillä, joiden kas-
villisuus on korkeudeltaan keskimääräistä ja laidun-
nus voimakkuudeltaan enintään kohtalaista. Toisaal-
ta osa taantuneista perhoslajeista oli runsaimmillaan 
voimakkaasti laidunnetuilla kohteilla, mikä korostaa 
laidunnuksen merkitystä perhoslajistonkin suojelus-
sa. Pöyry ym. toteavat, että ympäristötuella uudelleen 
aloitettu laidunnus riittää palauttamaan luonnonniit-
tyjen lajikoostumuksen, mutta joidenkin lajien osalta 
palautuminen vaatii enemmän aikaa.

Taantuneita maatalousalueiden lajeja löytyy myös 
peltomaalta, mm. rikkaruohoista ja linnuista. Näiden 
taantumisen syitä ovat olleet ennen kaikkea pelto-
viljelyn käytännöissä ja tuotantosuunnissa tapahtu-
neet muutokset. Monet vanhakantaisen maatalouden 
rikkaruohot ovat vähentyneet kemiallisen torjunnan 
yleistymisen myötä (mm. Suominen 1986, 1998, luku 
6.1.1.). Peltolinnustoon on vaikuttanut erityisesti kar-
jatalouden väheneminen ja korvautuminen lähinnä 
viljojen viljelyllä (Tiainen 1985; Pitkänen & Tiainen 
2001). Suomen kottaraiskanta väheni 80-90 % laitu-
mien häviämisen takia 1970- ja 1980-lukujen aikana 
(Tiainen ym. 1989b; Solonen ym. 1991; Rintala ym. 
2003). Vastaavasti useiden laidunympäristöstä ja kar-
jasta hyötyvien lajien kannat ovat supistuneet 40-90 % 
(Tiainen & Pakkala 2000, 2001; Tiainen ym. 2003).

Muista ympäristötuen toimenpiteistä luonnonmu-
kainen tuotanto saattaa edistää taantuneiden rikka-
kasvien, ja talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen 
joidenkin taantuneiden peltolintujen asemaa (ks. luvut 
6.1.1. ja 6.1.3.).

6.2. Elinympäristöjen monimuotoisuus (VI.2.B.)

Missä määrin luonnon monimuotoisuus on säilynyt 
tai parantunut sen tuloksena, että maatalouden 
ympäristötoimenpiteillä on säilytetty luonto-
arvoltaan merkittäviä viljelysmaan elinympäristöjä, 
suojeltu tai parannettu ympäristöön liittyviä 
infrastruktuureja tai suojeltu maatalousmaata 
ympäröiviä kosteikkoja tai vesistötyyppejä 
(elinympäristön monimuotoisuus)?

6.2.1. Tuetut arvokkaat elinympäristöt  (VI.2.B-1.)

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimpiä 
maatalousalueiden elinympäristöjä ovat erilaiset pe-
rinnebiotoopit, kuten kedot, tuoreet niityt, rantanii-
tyt, hakamaat ja metsälaitumet. Valtaosaa näistä on 
aiemmin käytetty karjan laitumina ja osalta on korjat-
tu heinää niittämällä. Suomen uhanalaisista lajeista 28 
% esiintyy ensisijaisesti kulttuuriympäristöissä, lähin-
nä juuri perinnebiotoopeilla (Rassi ym. 2001). Verrat-
tuna edellisiin uhanalaismietintöihin kulttuuriympä-
ristöjen lajien määrä sekä osuus uhanalaisista on edel-
leen kasvanut (kuvio 6.4; Pöyry ym. 2003).

Perinnebiotooppien määrä on vähentynyt jo pit-
kään, ja nykyään arvokkaiksi luokiteltavia kohteita 
on jäljellä enää noin 20 000 hehtaaria (Vainio ym. 
2001). Näiden alueiden säilyttäminen ja osin hylätty-
jenkin kohteiden kunnostaminen ovat luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta ympäristötukijärjestelmän 
keskeisimpiä tavoitteita.

Perinnebiotooppien vähetessä niitä edes jossain 
määrin korvaavien tavanomaisempien kohteiden, ku-
ten erilaisten pientareiden, joutomaiden ja hylättyjen 
peltojen merkitys lajien elinympäristöinä korostuu. 
Perustoimenpiteisiin sisältyvän yleisluonteisen tukieh-
don mukaan viljelijällä on velvollisuus ainakin jossain 
määrin ylläpitää tilansa arvokkaita luontokohteita. 
Käytännössä tämä ei silti useinkaan ilmene tilojen toi-
minnoissa (Mäki-Kahma 2003). Kohteiden hävittämi-
sestä pidättäytyminen ei yksinään riitä, sillä ilman ak-
tiivista hoitoa kohteet useimmiten heikkenevät luon-
toarvoiltaan.

Perinnebiotooppien hoidon ohella luonnon mo-
nimuotoisuuden edistämisen erityistuki on keskeinen 
elinympäristöjen monimuotoisuutta edistävä toimen-
pide. Tukea voidaan myöntää monien muiden arvok-
kaiden elinympäristötyyppien hoitamista varten. Näitä 
ovat avoimet pellon ja metsän reunavyöhykkeet, met-
sä- ja kivisaarekkeet, pienet kosteikot ja purot, tulva-
pellot, niittymäiset hylätyt pellot, rakennelmat kuten 
kivi- tai riukuaidat, puukujanteet ja suuret yksittäis-
puut sekä uhanalaisten lajien esiintymät. Luonnon mo-
nimuotoisuuden erityistuen pinta-alat ja sopimusmää-
rät selviävät sekä TE-keskuksittain että aluetyypeittäin 
jaoteltuna taulukoista 6.10 ja 6.11 Maisemanhoidon 
erityistukea voidaan myöntää paljolti samankaltaisille 
aluetyypeille kuin luonnon monimuotoisuuden erityis-
tukeakin, mutta tukiehdot eivät edellytä niillä lajien 
monimuotoisuuden huomioimista. Maisemanhoidon 
erityistuen aluetyyppien sopimusalat on eritelty TE-
keskuksittain luvun 7.1.2. taulukossa 7.2.
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Luonnon monimuotoisuuden edistämisestä on teh-

ty eniten sopimuksia Varsinais-Suomen, Uudenmaan 
ja Pohjois-Savon TE-keskusten alueella (taulukko 
6.10). Aluetyypeistä eniten sopimuksia on tehty met-
sän reunavyöhykkeistä ja metsäsaarekkeista (tauluk-
ko 6.11). Aluetyyppien luokittelussa on tilastoinnin 
kannalta parantamisen varaa, koska tyypeistä runsain 
on määrittelemätön “muu”. Tähän luokkaan sisälty-
nee myös erilaisia luonnonlaitumia, jotka kuuluisivat 
pääsääntöisesti perinnebiotooppien hoidon piiriin. 
Yleisesti ottaen luonnon monimuotoisuuden erityis-
tuella hoidettujen elinympäristöjen sopimuspinta-alat 
ovat siinä määrin pieniä, että niiden merkitys kansalli-
sella tasolla lienee vähäinen.

MYTVAS II –seurantatutkimuksen maisemara-
kenneosiossa selvitettiin erilaisten maatalousalueiden 
elinympäristöjen määriä ja niissä tapahtuneita muu-
toksia. Satunnaisesti valituilta 58 tutkimusalueelta 
digitoitiin matalalentoilmakuvien pohjalta erilaiset 
maisemakohteet (Ikävalko ym. 2003). Tutkimusalu-
eet jakautuivat karkeasti ottaen neljään eri suuralu-
eeseen (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, 
Pohjois-Karjala), joita tarkasteltiin analyyseissä myös 
erikseen. Aineisto antaa kuvan keskimääräisestä maa-
talousmaisemasta, sen erilaisista maisemaelementeistä 
ja niiden määristä. Tuloksia käytetään kysymyskoh-
dassa VI.2.B sopivissa yhteyksissä vertailuaineistona 
arvioitaessa mm. kuinka paljon erilaisia ympäristö-

tuessa huomioituja elinympäristötyyppejä maatalous-
maisemasta yleensä ottaen löytyy.

Tutkimusalueilta tarkasteltiin myös maisemara-
kenteen ajallista muuttumista siten, että vertailtiin 
noin vuonna 2000 ja noin kymmenen vuotta aiem-
min otettuja ilmakuvia toisiinsa. Vertailu kuvastaa 
karkeasti ottaen EU-aikakaudella tapahtuneita maa-
talousmaiseman muutoksia. Niillä ei kuitenkaan voi-
da osoittaa olevan suoraa yhteyttä ympäristötukeen, 
sillä tapahtuneisiin muutoksiin on todennäköisesti 
vaikuttanut moni muukin tekijä. Erillisten elinym-
päristölaikkujen määrä oli laskenut kaikilla neljällä 
suuralueella. Sekä peltojen, niittymäisten alueiden että 
piennarten määrät olivat vähentyneet, kun taas met-
sämaan ja metsitettyjen peltojen osuus oli kasvanut. 
Yleisesti ottaen tutkimusalueiden maisemarakenne oli 
siis jonkin verran yksipuolistunut ja maatalouden vai-
kutus vähentynyt.

Perinteiset viljelyjärjestelmät

Maatalousalueiden lajiston kannalta merkittävimpiä 
elinympäristöjä ovat erilaiset luonnonlaitumet ja -nii-
tyt, jotka kuuluvat perinteisiin viljelymenetelmiin 
(mm. Pykälä 2001). Valtaosa tukea saavista luonnon-
laitumista on erityistuen perinnebiotooppien hoidon 
piirissä, mutta niitä sisältyy vähemmässä määrin myös 
luonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon eri-
tyistukisopimuksiin. Perinnebiotooppien määrää on 
käsitelty tarkemmin luvussa 6.1.4. (Lajiensuojeluun 

Taulukko 6.10. Luonnon monimuotoisuuden edistä-
misestä voimassa olleet erityistukisopimukset vuonna 
2002 eriteltynä TE-keskuksittain. (Tike).

TE-keskus Sopimukset Osuus, %
 ha kpl tukialasta sopimuksista

Uu 399 79 11 10
Vs 1 127 137 31 17
Sa 244 48 7 6
Hä 50 13 1 2
Pi 214 47 6 6
KaS 162 60 5 7
ES 125 46 3 6
PS 392 101 11 12
PK 16 10 <1 1
KeS 232 83 6 10
EP 147 70 4 8
Po 101 31 3 4
PoP 339 85 9 10
Ka 11 11 <1 1
La 55 9 2 1
Yhteensä 3 613 830  

Taulukko 6.11. Luonnon monimuotoisuuden edistä-
misen erityistuen sopimusalat vuonna 2002 eriteltynä 
aluetyypin mukaan. Luvut sisältävät vain tällä ohjel-
makaudella tehdyt sopimukset. (Tike).

Alueen tyyppi 1) Käsittelijän ilm.
     ala, ha 2)

Reunavyöhyke 666
Metsäsaareke 410
Uhanalaisten lajien esiintymispaikka 109
Pieni kosteikko 51
Avo-ojan ennallistaminen 5
Olemassa oleva tulvapelto 84
Eläinten levähdys- ja ruokailualueet 137
Rakennelmat, rakenteet 5
Muu 1 273
Lumopelto 123
Yhteensä 2 863

1)  Yhden tilan tiedot voivat olla mukana useassa aluetyyppiryhmässä.
2)  Käsittelijän ilmoittamat pinta-alat eivät välttämättä ole samat kuin 

sopimusalat.
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keskittyvät toimenpiteet). Lisäksi tuettuihin perintei-
siin viljelyjärjestelmiin kuuluvat luonnon monimuo-
toisuuden erityistuen tulvapelto-aluetyypin kohteet. 
Nämä ovat tulvivia rantapeltoja, jotka on tuen avulla 
otettu uudelleen karjanlaitumiksi, mihin niitä on pe-
rinteisesti käytetty.

Perinnebiotooppien hoitosopimuksia oli vuonna 
2002 tehty 2 288 tilalla yhteensä 22 035 hehtaarille. 
Tällä ohjelmakaudella solmittujen luonnon monimuo-
toisuuden erityistukisopimusten mukaisista alueista 
laiduntamalla hoidetaan kaikkiaan 1 232 hehtaaria 
(160 sopimusta) ja maisemanhoitoalueista 486 heh-
taaria. Lisäksi yhteensä 1 538 hehtaaria erityistukialu-
eita hoidetaan niittämällä (ks. taulukko 6.9). Tulva-
peltoja oli vuonna 2002 erityistuen piirissä yhteensä 
84 hehtaaria (ks. taulukko 6.11).

Myös luonnonmukainen viljely on perinteisen kal-
tainen viljelymenetelmä, koska se kieltää keinolan-
noitteiden ja torjunta-aineiden käytön. Toimet kuiten-
kin kohdistuvat tavalliselle peltomaalle eikä luontoar-
voltaan merkittäviin elinympäristöihin, minkä vuoksi 
sitä ei käsitellä tässä yhteydessä.

Umpeenkasvun tai maan 
viljelemättä jättämisen estäminen

Peltojen säilyttäminen avoimina on jo perustoimenpi-
teiden yhtenä ehtona, joten se kattaa periaatteessa 
kaiken ympäristötuen piiriin kuuluvan viljelysmaan. 
Maisemallisesti arvokkaiden peltojen metsittäminen 
on kiellettyä, ja viljelemättömät peltoalueet tulee pitää 
avoimena esimerkiksi niittämällä. Vuonna 2002 pe-
rustoimenpiteitä toteutettiin noin 97,6 %:lla kaikesta 
viljelysalasta (ks. luku 6.1.1. Tuotantopanosten vä-
hentäminen).

Myös peltojen ulkopuolisilla tukialueilla tulee tar-
vittaessa lisätä avoimuutta raivaamalla puustoa ja 
pensaita. Tällaisia ovat erityistukea saavat luonnon-
laitumet sekä osa luonnon monimuotoisuus- ja maise-
manhoitotukien aluetyypeistä (pellon ja metsän reu-
navyöhykkeet, metsäsaarekkeet, rakennelmien lähis-
töt). Pääosalla luonnonlaitumista sopimustyyppinä on 
perinnebiotooppien hoito, jonka tukiala vuonna 2002 
oli 22 035 hehtaaria. Muiden erityistukien aluetyyppi-
en sopimusalat löytyvät taulukoista 6.14 ja 6.15. 

MYTVAS II –seurantatutkimuksen satunnaisesti 
valituilla tutkimusalueilla metsämaan sekä metsitetty-
jen peltojen määrät olivat viimeisen vuosikymmenen 
aikana lisääntyneet (Ikävalko ym. 2003). Vastaavasti 
viljellyn ja hylätyn peltomaan, avoimien niittyjen ja 
joutomaiden sekä piennarten määrät olivat vähen-
tyneet. Erilaisten niittyjen ja avointen joutomaiden 

määrä tutkimusalueilla korreloi positiivisesti kasvien 
ja perhosten lajimäärien kanssa (Ikävalko ym. 2003). 
Lajiston monimuotoisuuden kannalta olisikin tärkeää 
säilyttää maatalousmaisemassa viljelemättömiä avoi-
mia alueita. 

Tukea saavat Natura 2000 –alueet

Vuonna 1998 esitetyssä Natura 2000 –verkostossa oli 
yhteensä 5 197 hehtaaria arvokkaiksi luokiteltuja pe-
rinnebiotooppeja (Vainio ym. 2001). Verkostoa on tä-
män jälkeen osittain täydennetty. EU:n luontodirektii-
vin liitteen I mukaisia nummia, niittyjä tai pensastoja 
on Natura 2000 –alueilla yhteensä noin 8 000 ha 
kaikkiaan 230 eri alueelle (Korpelainen & Gustafsson 
2003). Kaikki kohteet eivät täyttäne ympäristötuen 
kriteereitä, koska niiden omistaja ei ole tukikelpoinen 
maanviljelijä. Ei myöskään ole tiedossa, kuinka suuri 
osa Natura 2000 –alueille tehdyistä erityistukisopi-
muksista kohdistuu luontodirektiivin luontotyypeille. 

Natura 2000 –alueille on v. 2000 alkaen tehty pe-
rinnebiotooppien hoidosta 185 sopimusta 2 338,25 
hehtaarista (Tike, tilanne 7/03). Lisäksi niille on solmit-
tu 38 erityistukisopimusta luonnon monimuotoisuuden 
edistämisestä (yhteensä 208,48 ha) sekä 18 maiseman-
hoidosta (104,79 ha). Ensimmäisen ohjelmakauden 
sopimuksista tukisovellukseen ei ole tallennettu tietoa 
siitä, ovatko ne Natura 2000 –alueella. Karkeasti voita-
neen arvioida, että noin puolet Natura 2000 -alueiden 
tukikelpoisista perinnebiotoopeista olisi erityistuen pe-
rinnebiotooppien hoitosopimusten piirissä.

Erityisiä lajiryhmiä hyödyttävät elinympäristöt

Arvokkaimpia maatalousalueiden elinympäristöjä 
ovat erilaiset perinnebiotoopit, joilla esiintyy eniten 
maatalousalueiden uhanalaisia lajeja. Valtaosa näistä 
saa perinnebiotooppien hoidon erityistukea (22 035 
ha), mutta niitä sisältyy jonkin verran myös erityistu-
kiin luonnon monimuotoisuuden edistämisestä ja mai-
seman kehittämisestä. Perinnebiotoopeista vallankin 
inventoinneissa arvokkaiksi määritellyt kohteet (ks. 
Salminen & Kekäläinen 2000) hyödyttävät taantunut-
ta niittylajistoa. Nämä sisältyvät tämän luvun kohdas-
sa 1 mainittuihin kohteisiin.

Erityistuen kohdistumisesta perinnemaisemainven-
toinneissa arvokkaiksi todetuille perinnebiotoopeille 
on tietoa vuosilta 1995-1999 (Salminen & Kekäläi-
nen 2000). Arvioinneissa löydettiin yhteensä 3 694 
kpl ja 18 681 ha arvokkaita perinnebiotooppeja, jois-
ta edellisen ohjelmakauden lopulla oli erityistuen pii-
rissä 735 kpl (19,9 %) ja 4 256,3 ha (22,8 %). Perin-
nemaisemien hoitotyöryhmä asetti tavoitteeksi, että 
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vuosina 2000-2006 erityistuen piiriin saataisiin kaikki 
tukikelpoiset inventointikohteet, yhteensä noin 50-
60 % kokonaisalasta eli 8 000–10 000 ha (Salminen 
& Kekäläinen 2000). Vuonna 2002 niistä oli Tike:n 
mukaan erityistuen piirissä yhteensä  8 752 hehtaaria, 
ja valtakunnallisesti arvokkaista kohteista jopa 80 % 
(taulukko 6.12). Tavoiteala olisi siten lähes saavutettu 
jo tukikauden puolivälissä. Arvokkaimpien kohteiden 
saamista tuen piiriin lienee edistänyt se, että ne ovat 
keskimääräistä suurikokoisempia, minkä ansiosta 
hoidon yksikkökustannukset jäävät alhaisemmiksi. 

Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä tehtyjen alueel-
listen selvitysten perusteella tilanne ei kuitenkaan olisi 
niin hyvä kuin taulukosta 6.12 selviävän koko maan 
tilanteen perusteella voisi olettaa (ks. alla). Eri aluei-
den välillä on vähintäänkin suuria eroja erityistuen 
kattavuudessa. 

Pirkanmaan ympäristökeskus tarkasti vuonna 
2002 alueensa erityistukea saavien arvokkaiksi luoki-
teltujen perinnebiotooppikohteiden määrän (M. Sak-
sa, suullinen tieto). Tieto saatiin paikallisesta TE-kes-
kuksesta. Kohteista vain 23 % (70 / 304 kpl) ja yhteis-
pinta-alasta 34 % (301 / 890 ha) sai tuolloin erityis-
tukea. Ympäristötuen merkitys ainakin Pirkanmaan 
arvokkaiden perinnebiotooppien hoidossa on siis vä-
häisempi kuin taulukon 6.12 perusteella voisi olettaa.

Kesällä 2002 selvitettiin perinnebiotooppien inven-
tointikohteiden nykytilaa Hämeen ympäristökeskuk-
sen alueella (M. Liedenpohja-Ruuhijärvi, suullinen 
tieto). Kaikkiaan 115 kohdetta tarkistettiin maastos-
sa, ja pääsääntöisesti niiden laadun todettiin heiken-
tyneen verrattuna inventointivuosien 1994-1995 ti-
lanteeseen. 53 kohteen (46 %) arvoluokka laski aiem-
masta, ja näistä 23:n ei enää katsottu täyttävän alim-
mankaan arvoluokan kriteereitä. Kohteista 62 
(54 %) oli täysin hoitamattomia. Enää 36 (31 %) 

kohteista oli ainakin osin laidunnuksessa, kun se oli 
edellisen käynnin jälkeen lopetettu 27 kohteelta ja 
aloitettu vain kahdella. Kohteista vain 5 % oli erityis-
tuen piirissä, ja alle puolet kohteiden maanomistajista 
oli yleensäkään aktiiviviljelijöitä, mikä on edellytys 
ympäristötuen saamiseksi. Viljelijöistäkin moni oli jo 
lopettanut karjanpidon tai oli aikeissa luopua koko-
naan maanviljelystä lähivuosina (M. Salmi, suullinen 
tieto). Tämän takia näyttää epätodennäköiseltä, että 
ympäristötuella hoidettujen inventoitujen perinnebio-
tooppien pinta-alaa voitaisiin jatkossakaan merkittä-
västi kasvattaa Kanta-Hämeessä.

Perinnebiotooppien ohella luonnon monimuotoi-
suuden erityistuessa on kaksi erityisesti tiettyjä lajeja 
hyödyttävää aluetyyppiä. Uhanalaisen lajin esiinty-
mispaikasta oli v. 2002 voimassa yhteensä 15 sopi-
musta, pinta-alaltaan 109 hehtaaria. Lisäksi eläinten 
levähdys- ja ruokintapaikasta oli tehty 43 sopimusta 
yhteensä 137 hehtaarista. Näiden toimenpiteiden to-
teutuksesta ei ole toistaiseksi tehty selvityksiä.

Alueellisesti harvinaiseksi luokitellut elinympäristöt

Suomen oloissa sekä harvinaisiksi että ympäristötuen 
ehdot täyttäviksi elinympäristöiksi voidaan luokitella 
useita EU:n luontodirektiivin (92/43/EEG) tyyppejä 
sekä luonnonsuojelulain arvokkaita luontotyyppejä, 
jotka ovat perinteisen maatalouden synnyttämiä tai 
ylläpitämiä. Luontodirektiivin mukaisia luontotyyp-
pejä ovat kuivat nummet, kuivat niityt ja pensaikot 
kalkkipitoisella alustalla, runsaslajiset jäkkiniityt, 
runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt, kalkkivaikutteiset 
kalliokedot, siniheinäniityt, kosteat suurruohoniityt, 
alavat niitetyt niityt, tulvaniityt, merenrantaniityt, leh-
des- ja vesaniityt sekä hakamaat ja kaskilaitumet. 
Näiden luontotyyppien ympäristötuen piirissä olevia 
yhteismääriä voidaan arvioida v. 2000 alkaen solmi-

Taulukko 6.12. Vuonna 2002 voimassa olleet perinnebiotooppien hoitosopimukset koko maassa jaoteltuna pe-
rinnebiotooppi-inventointien arvoluokkien mukaan. Luvut sisältävät vain tällä ohjelmakaudella tehdyt sopi-
mukset.

Inventointitiedot 1) Sopimuksia Käsittelijän ilm. % tuki-alasta Keski-koko Inventoitu ala % tuen piirissä
 kpl pinta-ala, ha 2)    ha3)

Valtakunnallisesti arvokas 140 3 430,12 20 24,5 4 275 80
Maakunnallisesti arvokas 227 3 188,46 18 14,0 5 794 55
Paikallisesti arvokas 392 2 133,15 12 5,4 8 571 25
Ei inventoitu 1 048 8 563,15 49 8,2 - -
Yhteensä 1 807 17 314,88  9,6 18 640 47

1)  Yhden tilan tiedot voivat olla mukana useassa inventointiryhmässä.
2)     Käsittelijän ilmoittamat pinta-alat eivät välttämättä ole samat kuin sopimusalat.
3)     Vainio ym. (2001)



165

 

tuista perinnebiotooppisopimuksista, joista on tallen-
nettu tukisovellukseen sopimusalueen tarkempi alue-
tyyppi (taulukko 6.13). Taulukon pinta-alat eivät si-
sällä edelliseltä ohjelmakaudelta siirtyneitä sopimuk-
sia. Eri aluetyyppien suhteelliset osuudet perinnebio-
tooppisopimusten kokonaismäärästä ( 22 035 ha 
vuonna 2002) lienevät samaa luokkaa kuin uusissa 
sopimuksissakin. Karkeasti ottaen luontodirektiivin 
luontotyyppejä vastaavia kohteita oli v. 2002 erityis-
tuessa yhteensä 8 143 hehtaaria ja luonnonsuojelulain 
mukaisia 2 939 hehtaaria.    

6.2.2. Tuettu ekologinen infrastruktuuri (VI.2.B-2.)

Lineaariset maisemarakenteet

Tuettuja lineaarisia maisemarakenteita ovat erityisesti 
valtaojien perustetut pientareet ja vesistöjen suoja-
kaistat. Pinta-alaltaan selvästi vähäisempiä ovat luon-
non monimuotoisuuden erityistuen reunavyöhykkeet, 
puukujanteet, ennallistetut avo-ojat ja rakennelmiksi 
katsottavat kivi- ja riukuaidat tms. 

Suojakaistojen kokonaismäärästä on kaksi karke-
aa arviota. Tukihaun yhteydessä kerättyjen tietojen 
perusteella yhteensä noin 4 150 ha (ks. taulukko 6.6), 
ja MYTVAS II –seurantatutkimuksen viljelijähaastat-
telujen pohjalta määräksi arvioitiin 4 400 - 9 500 ha 

(ks. luku 5.1.1., Esteet ja rajoitteet). Samassa tutki-
muksessa valtaojien pientareiden kokonaismääräksi 
arvioitiin noin 4 400 - 8 000 ha. Jo peltokasvien tuki 
(CAP-tuki) edellyttää 60 cm piennarten jättämistä val-
taojien ja vesistöjen varsille, joten piennaralan kasvu 
ei ole kokonaisuudessaan ympäristötuen ansiota.

Erilaiset piennaralueet muodostivat noin 3 % 
MYTVAS II:n satunnaisesti valittujen 1 km2:n tut-
kimusalueiden pinta-alasta, ja niiden yhteispituus 
oli keskimäärin 2 653 metriä / 25 ha (Ikävalko ym. 
2003). Ilmakuvien ajallisessa muutostarkastelussa 
kaikenlaisten piennarten yhteismäärien havaittiin kes-
kimäärin vähentyneen kaikilla neljällä suuralueella 
viimeisen vuosikymmenen aikana. Tutkimusaluei-
den maisemarakenne oli siis tässä mielessä kehittynyt 
luonnon monimuotoisuuden kannalta epäsuotuisaan 
suuntaan. Tutkimuksessa ei kuitenkaan pystytty tar-
kastelemaan erikseen valtaojien pientareita ja suoja-
kaistoja, jotka on perustettu ympäristötuen ehtojen 
seurauksena. Tuloksen perusteella ei siten voida ar-
vioida, onko ympäristötuella pystytty hidastamaan 
piennarten määrän yleistä vähenemiskehitystä.

Pensasaidat, maapenkereet tai kiviaidat ovat jois-
sakin muissa EU-maissa merkittäviä maisemaelement-
tejä, mutta eivät kuulu merkittävissä määrin suoma-
laiseen maalaismaisemaan. Niille voidaan silti myön-
tää luonnon monimuotoisuuden tai maisemanhoidon 
erityistukea. Erilaisista lineaarisista kohteista v. 2002 
voimassa olleiden erityistukisopimusten pinta-alat sel-
viävät taulukoista  6.11 ja 6.14.

Viljelemättömät avoimet maa-alueet

Tuettuja viljelemättömiä, ei-lineaarisia peltomaan koh-
teita ovat suojavyöhykkeet sekä luonnon monimuotoi-

Taulukko 6.13. Vuonna 2002 voimassa olleiden, tällä 
tukikaudella solmittujen perinnebiotooppien hoitoso-
pimusten tukialat ja sopimusmäärät aluetyypeittäin 
jaoteltuna. Taulukkoon on merkitty karkeasti EU:n 
luontodirektiivin tyyppiä (*) tai luonnonsuojelulain 
arvokasta luontotyyppiä (**) vastaavat aluetyypit.

Aluetyyppi ha kpl keskikoko % yhteis-
        alasta

Metsälaidun 9 030 916 9,9 51
Merenrantaniitty *,** 2 675 125 21 15
Hakamaa * 2 537 731 3,5 14
Tuore niitty * 1 177 432 2,7 7
Järvenrantaniitty * 863 186 4,6 5
Joenrantaniitty * 521 125 4,2 3
Muu 514 134 3,8 3
Keto *,** 168 117 1,4 1
Kallioketo *,** 75 38 2 0,4
Tulvaniitty * 72 21 3,4 0,4
Nummi * 34 5 6,8 0,2
Suoniitty 32 10 3,2 0,2
Lehdesniitty *,** 20 3 6,7 0,1
Yhteensä 17 719 2 843 
    
* Luontodirektiivi 8 143 1 783 4,6 46
** Luonnonsuojelulaki 2 939 283 10,4 17

Taulukko 6.14. Lineaarisista kohteista tehtyjen luon-
non monimuotoisuuden ja maisemanhoidon erityistu-
kisopimusten pinta-alat vuonna 2002. Luvut sisältä-
vät vain tällä ohjelmakaudella tehdyt sopimukset.

Aluetyyppi ha

Luonnon monimuotoisuuden
edistäminen 
Reunavyöhyke 666
Avo-ojien ennallistaminen 5
Rakennelmat, rakenteet 5

Maisemanhoito 
Reunavyöhyke 414
Rakennelmat, rakenteet 16
Puukujanteet 14
yhteensä 1 120
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suuden ja maisemanhoidon erityistukien peltomaan 
kohteet. Suojavyöhykkeistä oli v. 2002 sopimus 2 087 
tilalla yhteensä 4 724,33 hehtaarista. Peltomaalla si-
jaitsevia luonnon monimuotoisuuden erityistuen -koh-
teita oli 203 tilalla yhteensä 547 hehtaaria ja maise-
manhoitoalueita 189 tilalla yhteensä 768,97 hehtaaria 
(Tike). Peltomaalle tehtyjen luonnon monimuotoisuu-
den erityistuen sopimusten pinta-alat on eritelty TE-
keskuksittain luvussa 5.1.2.

Muut viljelemättömät avomaan alueet, kuten eri-
laiset joutomaat, hylätyt pellot ja niityt, kaluston säi-
lytysalueet tai kivisaarekkeet eivät saa ympäristötu-
kea. Koska varsinaisia perinnebiotooppeja on jäljellä 
enää hyvin vähän, tällaisetkin kohteet ovat nykyään 
maatalouslajistolle hyvin merkittäviä. Niiden ylläpi-
don voidaan katsoa sisältyvän perustoimenpiteiden 
mukaiseen tilan luontokohteiden yleiseen ylläpito-
velvoitteeseen. Pelkkä kohteiden säilyttäminen ei silti 
useinkaan riitä, vaan niiden luontoarvojen säilyttämi-
seksi tarvittaisiin myös hoitotoimia. 

MYTVAS II:n tutkimusalueilla erilaisia avoimia 
niitty- ja joutomaalaikkuja, hylättyjä peltoja sekä 
luonnonlaitumia oli keskimäärin noin 3,7 % maa-
alasta (Ikävalko ym. 2003). Ilmakuvien ajallisessa 
muutosvertailussa näiden alueiden määrä oli viimei-
sen vuosikymmenen aikana vähentynyt kaikilla muilla 
paitsi Varsinais-Suomen tutkimusalueilla. Siellä niitty-
alan kasvu selittyy Someron Rekijoen alueen suurella 
painoarvolla aineistossa. Rekijoen laakso on Suomen 
suurin tuoreiden niittyjen keskittymä, ja alueella sijait-
see kolme biodiversiteettitutkimusten 58:sta seuranta-
alueesta. Laajempi yleiskehitys on siis ollut luonnon 
monimuotoisuuden kannalta epätoivottava.

Perustoimenpiteiden edellyttämät suojakaistat ja 
valtaojien pientareet on katsottu lineaarisiksi elemen-
teiksi, ja niitä käsiteltiin edellisessä kohdassa. Tukea 
saavat maisema-, monimuotoisuus- tai riistapellot ei-
vät kuulu tähän yhteyteen, sillä ne ovat kylvämällä pe-
rustettuja.

Maiseman erilliset ominaispiirteet

Luonnon monimuotoisuuden sekä maisemanhoidon 
erityistukia voidaan myöntää seuraavien pienialaisten 
maiseman erilliskohteiden hoitoon ja säilyttämiseen: 
metsä- ja kivisaarekkeet, suuret yksittäispuut, puuku-
janteet, pienimuotoiset istutukset, maatalousrakennel-
mat ja pienet kosteikot (taulukot 6.11 ja 6.15). Eri-
tyistuella perustetut kosteikot ja laskeutusaltaat kuu-
luvat samaan ryhmään. Erityistukia saavia maatalous-
maiseman erilliskohteita on kaikkiaan määrällisesti 
hyvin vähän. Jo perustoimenpiteisiin sisältyvän yleisen 

arvokkaiden luontokohteiden ylläpitovelvoitteen 
kautta viljelijällä on periaatteellista vastuuta tämän 
kaltaisista kohteista yleensäkin. 

Kosteikoista ja laskeutusaltaista oli v. 2002 voi-
massa 483 edellisellä ohjelmakaudella tehtyä sopi-
musta, mutta tällä ohjelmakaudella uusia sopimuksia 
on tehty vain 32. Syynä heikkoon suosioon pidetään 
sitä, että tukimuodon nykyinen hehtaarikohtainen 
tuki on riittämätön kattamaan hankkeen kokonais-
kustannuksia (MMM 2003). 

Perustettujen kosteikkojen ja laskeutusaltaiden 
merkityksestä monimuotoisuudelle ei toistaiseksi ole 
juurikaan tutkimustietoa. Niiden luontoarvoja tullaan 
selvittämään tarkemmin v. 2004-2005 RKTL:n koordi-
noimassa MYTVAS II:n osatutkimuksessa. Toistaiseksi 
perustetuista kosteikoista on tehty vasta yksi tapaustut-
kimus (Puustinen ym. 2001), joka keskittyi vesiensuo-
jelullisiin kysymyksiin. Monimuotoisuuden osalta tut-
kimuksessa esitettiin yleisarvio, että pienetkin perustet-
tavat kosteikot voivat merkittävästi lisätä peltoalueiden 
tavanomaisen linnuston yksilö- ja lajimääriä. Lisäksi 
niillä voi olla erityisen suurta merkitystä vesilintukan-
noille luontaisesti vähäjärvisillä viljelysalueilla.

MYTVAS II –seurantatutkimuksen 1 km2:n kokoi-
silta tutkimusalueilta löytyi keskimäärin 6-8 enintään 
0,2 hehtaarin kokoista peltojen metsäsaareketta (Ikä-
valko ym. 2003). Tätä pienempiä kohteita, kuten puu-
rivejä tai kivisaarekkeita ei pystytty erottamaan ilma-
kuvista riittävällä varmuudella. Ilmakuvien ajallisessa 
muutosvertailussa havaittiin, että tutkimusalueiden 
erillisten elinympäristölaikkujen määrä oli keskimää-
rin vähentynyt kaikilla neljällä suuralueella. Tutkimus-

Taulukko 6.15. Luonnon monimuotoisuuden edistä-
misen ja maisemanhoidon erityistukien voimassa ol-
leet sopimukset maiseman pienialaisista erilliskohteis-
ta vuonna 2002. Luvut sisältävät vain tällä ohjelma-
kaudella tehdyt sopimukset.

Aluetyyppi ha

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen 
Metsäsaareke 410
Pieni kosteikko 51

Maisemanhoito 
Metsäsaareke 70
Yksittäispuut 39
Pienet kosteikot 24
Rakennelmat, rakenteet 16
Puukujanteet 14
Pienimuotoiset istutukset 11
Yhteensä 635
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alueiden maisemarakenne oli siis yleisesti ottaen yksi-
puolistunut, mikä on luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta kielteinen kehityssuunta.

Luontokohteiden pirstoutuneisuuden vähentäminen

Suomen ympäristötukijärjestelmässä ei ole tukimuo-
toja, joilla pyrittäisiin erityisesti vähentämään pirstou-
tuneisuutta. Perustoimenpiteiden yleisiin ehtoihin 
kuuluu viljelymaiseman avoimena säilyttäminen, jon-
ka mukaan maisemallisesti tärkeitä peltoja ei saa met-
sittää ja pientareet tulee pitää avoimina. Ehto on lä-
hinnä maisemallinen, mutta sen voidaan katsoa myös 
ehkäisevän peltoaukeiden pirstoutumista ja avointen 
niittymäisten piennaralueiden umpeenkasvua. Suoja-
kaistat ja perustetut pientareet parantavat osaltaan 
erillisten niittyalueiden välisiä yhteyksiä ja voivat siten 
helpottaa lajien siirtymistä alueiden välillä.

6.2.3. Arvokkaat kosteikot (VI.2.B-3.)

Kosteikkojen suojelu

Ympäristötukeen ei sisälly nimenomaan arvokkaiden 
luontaisten kosteikkojen tai vesistötyyppien suojeluun 
tähtääviä toimenpiteitä. Yleinen vesistöjen rehevöity-
misen vähentäminen on kuitenkin ympäristötuen kes-
keisiä tavoitteita. Kyseisten toimenpiteiden piirissä ole-
va peltopinta-ala tarkoittaa kysymyskohtien VI.2.B-
3.1. a-c summaa. Tuotantopanosten vähentämistä ja 
siihen liittyvää tekniikkaa käsitellään tarkemmin lu-
vuissa 5.1.4. ja 5.1.5., eroosion ja ravinteiden vesistöi-
hin huuhtoutumisen estämistä luvussa 5.1.1. sekä 
huuhtoutumisen estämistä pohjaveden suojelun näkö-
kulmasta luvussa 5.1.6.

Ympäristötukea ei pääsääntöisesti voida myöntää 
arvokkaille luontaisille kosteikoille, vaan ainoastaan 
niitä ympäröiville viljelysmaille ja niillä tapahtuvien 
toimenpiteiden korvaamiseen. Ainoina poikkeuksina 
tukea voidaan myöntää luonnon monimuotoisuuden 
erityistuen aluetyypeille pieni kosteikko sekä tulva-
pelto. Näiden aluetyyppien sopimusalat löytyvät tau-
lukosta 6.11. Lisäksi rantaniittyjen hoitoon voidaan 
myöntää perinnebiotooppien hoidon erityistukea. 

Suomessa ei ole tehty selvityksiä, kuinka ympä-
röivillä peltoalueilla tehdyt tukitoimet ovat vaikutta-
neet läheisten arvokkaiden kosteikkojen, kuten Ram-
sar-, Natura 2000- tai IBA-kohteiden laatuun (esim. 
hapenkulutukseen, sedimentin kertymiseen tai haital-
listen aineiden pitoisuuksiin) tai eliölajistoon. Yksilöi-
ty vastaaminen alakohtiin a-e ei siten ole mahdollista. 

Monet arvokkaista kosteikoista ovat pääosin vilje-
lysalueiden ympäröimiä. Voidaan lähinnä epäsuorasti 

olettaa, että kosteikkojen valuma-alueilla toteutetut 
ravinteiden ja torjunta-aineiden huuhtoutumista vä-
hentävät ympäristötuen toimenpiteet olisivat paranta-
neet myös kosteikkojen laatua. Tällaisia tuettuja toi-
menpiteitä ovat peltojen tarkennettu lannoitus, talvi-
aikainen kasvipeitteisyys, kasvinsuojelu, luonnonmu-
kainen tuotanto, suojavyöhykkeet sekä suojakaistat ja 
valtaojien pientareet. Näiden toimenpiteiden laajuutta 
on käsitelty luvuissa 6.1.1. ja 6.1.2.

Erityistuella perustettujen kosteikkojen ja laskeu-
tusaltaiden merkityksestä monimuotoisuudelle ei tois-
taiseksi ole juurikaan tutkimustietoa. Vaikka tiedot 
ovatkin puutteelliset, ympäristötuella perustettuja 
kosteikkoja ei voida pitää kysytyn kaltaisina luonto-
arvoiltaan arvokkaina kosteikkoina. Perustettuja kos-
teikkoja on käsitelty luvussa 6.2.2.

6.3. Kotieläinten ja viljelykasvien 
geneettinen monimuotoisuus (VI.2.C.)

Missä määrin luonnon monimuotoisuus 
(geneettinen monimuotoisuus) on säilynyt tai 
lisääntynyt sen tuloksena, että maatalouden 
ympäristötoimenpiteillä on suojeltu uhanalaisia 
eläinrotuja tai kasvilajikkeita?

6.3.1. Alkuperäiset eläinrodut

Nykyisen ohjelmakauden alussa vuonna 2000 komis-
sio tiukensi uhanalaisuusluokitusta ja hyväksyi aiem-
masta poiketen Suomesta tuen piiriin vain itä- ja poh-
joissuomenkarjan eläimet ja harmaat suomenlampaat. 
Jäsenmaiden vastustettua komission tiukkaa luokitus-
ta komissio hyväksyi vuonna 2001 tilapäisesti aiem-
man ohjelmakauden eläinrotujen ottamisen jälleen 
tuen piiriin. 

Vuonna 2002 komissio hyväksyi uudet lievem-
mät uhanalaisuuskriteerit, joiden mukaan Suomessa 
voidaan tehdä sopimuksia itä-, pohjois- ja länsisuo-
menkarjan eläimistä, suomenlampaista (valkoinen, 
musta ja ruskea), kainuunharmaista lampaista (ai-
emmin harmaa suomenlammas), saaristolampaista, 
suomenvuohista, suomenhevosen siitostammoista ja 
kantakirjatuista oriista sekä maatiaiskanoista. Näis-
tä itä- ja pohjoissuomenkarja luetaan FAO:n uhan-
alaisluokkaan “kriittinen - säilytetty” ja maatiaiska-
na “uhanalainen” (Scherf 2000). Länsisuomenkarja, 
suomenvuohet sekä mustat ja ruskeat suomenlampaat 
hyväksyttiin tuolloin tukikelpoisiksi, ja näitä rotuja 
varten järjestettiin ylimääräinen tukihaku vielä vuo-
den 2002 aikana. Kaikkien kyseisten rotujen saami-
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nen sopimuksen piiriin oli tärkeää suomalaisten alku-
peräisrotujen säilyttämisen edistämisessä. Tukiehtojen 
häilyvyys on ollut kiusallista viljelijöille ja saattanut 
osaltaan laskea kiinnostusta tukimuotoon. Ympäris-
tötuella on kuitenkin Suomessa suuri merkitys alkupe-
räisrotujen säilyttämisessä, sillä muuta rahoitusta sii-
hen ei juuri ole (NGH 2002). 

Taulukossa 6.16 esitetään tukikelpoisten rotujen 
lisääntyvien naaraiden yksilömäärät vuosilta 2001, 
1998 ja 1994. Taulukossa 6.17 on listattu tuetut 
eläinyksikkömäärät roduittain vuodelta 2002. Taulu-
kossa 6.18 on tarkempaa tietoa suomenlampaan eri 
värimuotojen yksilömääristä vuosina 1999 ja 2001. 
Niiden kannat ovat laskussa, ja huolestuttavaa on 
myös puhdasjalostuksessa olevien uuhien alhainen 
osuus, valkeilla suomenlampailla vain noin 40 %.

Alkuperäiseläinten katsotaan perinteisesti kuu-
luvan luonnonlaidunnuksen piiriin. Tiedossa ei ole, 
paljonko alkuperäisrotuja kasvattavilla tiloilla on 
luonnonlaitumia yleensä. TIKEn tukisovelluksen 
kautta selviää, moniko näistä tiloista on solminut so-
pimuksen myös perinnebiotooppien hoidosta, jolloin 
voidaan olettaa eläinten laiduntavan ainakin osittain 
luonnonlaitumilla. Vuonna 2002 tällaisia tiloja oli 
138 ja niillä oli tuettuja perinnebiotooppeja yhteensä 
1 420 hehtaaria (noin 10,0 ha/tila). Tukea saavia alku-
peräisrotuisia eläimiä niillä oli yhteensä 666 eläinyk-
sikköä (noin 17 % tuetuista). Suomen ympäristötuki-
järjestelmässä ei ole erityistä vaatimusta alkuperäisro-
tujen kasvattamisesta perinteisessä viljelyjärjestelmäs-
sä, esimerkiksi luonnonlaitumilla.

6.3.2. Alkuperäiskasvit

Alkuperäiskasvien viljelystä tehtävä erityistukisopimus 
edellyttää lajiketutkimusta ja lajikkeen rekisteröimistä. 
Viljelijä sitoutuu viljelemään lajiketta viideksi vuodek-
si, jona aikana tukea maksetaan enintään yhden heh-
taarin viljelysalalle. Vuosina 2000-2001 näitä sopi-
muksia oli tehty vain kaksi, ja vuoden 2002 lopulla so-
pimuksia tai hakemuksia oli tehty yhteensä kahdeksan 
(MMM 2003). Sopimusten tekoa on hidastanut se, 
että Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen kanssa teh-
tävä ns. säilyttämissopimusmenettely saatiin valmiiksi 
vasta vuonna 2002. Menettely on edelleen sekä hidas 
että monimutkainen ja viljelijälle kallis. Tämän vuoksi 
sopimusalat tuskin kasvavat jatkossakaan kovin suu-
riksi. Ennakkoon arvioitua sopimusmäärää noin 120 
lajikkeesta (MMM 2000) ei tulla saavuttamaan.

Alkuperäisten kasvilajikkeiden perinteisen kaltai-
sena viljelyjärjestelmänä voitaneen pitää luonnonmu-

Taulukko 6.16. Rekistereissä olevien eri alkuperäisro-
tujen lisääntyvien naaraiden lukumäärät (Horisontaa-
linen maaseudun kehittämisohjelma 2002).

Eläinrotu 1994 1998 2001

Länsisuomenkarja 1) 6 000 4 500 2 688
Itäsuomenkarja 1) 80 150 504
Pohjoissuomenkarja 1) 70 120 435
Suomenvuohi 2) 4500 4 000 -
Suomenlammas,
(valkea, musta ja ruskea) 3) - - 6 916
Kainuunharmaa 3)    - - 583
Saaristolammas 4) - - 42
Suomenhevonen 5) 4301 3880 3 349
Saaristolammas 4) - - 2 165

1)  Vuonna 2002 kantakirja- ja karjantarkkailurekisteri/SKJO ja Geenipank-
kirekisteri MTT/Eläinjalostus, aiemmat luvut maataloustilastoista

2)  Vuohirekisteriä ollaan perustamassa. Aiemmin erityistukisopimuksien 
piirissä on ollut noin 1 500 vuohta.

3)  Lammastarkkailurekisteri, Maaseutukeskusten liitto
4)  Kaikkiaan saaristolammasuuhia on alle 200 ja näistä Manner-Suomen alu-

eella 42. Ympäristötuen erityistukisopimukseen haettavat saaristolampaat 
tulee rekisteröidä Maaseutukeskusten liiton lammastarkkailurekisteriin

5)  Kantakirjaan merkityt suomenhevostammat, Hippoksen rekisteri. Siitok-
seen näistä käytettiin v. –94  1 913, v. –98  2 547 ja v. 2001  2 010 tammaa.

6)  Maatiaiskanarekisteri, MTT/Eläinjalostus

Taulukko 6.17. Vuonna 2002 erityistukea saaneiden 
eläinrotujen eläinyksikkö- ja yksilömäärät (Tike). 

Alkuperäisrotu Ey Yksilöä

Kainuunharmaa 23,7 158
Suomenlammas 786,15 5 241
Saaristolammas 13,35 89
Suomenhevonen 894 894
Maatiaiskana 6,28 -
Itäsuomen karja 308 308
Pohjoissuomen karja 340 340
Harmaa suomenlammas 30 200
Länsisuomen karja 1 136 1 136
Suomenvuohi 194,25 -
Musta suomenlammas 16,95 113
Ruskea suomenlammas 10,5 70

Taulukko 6.18. Suomenlampaan eri värimuotojen ko-
konaisyksilömäärät vuosina 1999 ja 2001, sekä sa-
manvärisellä pässillä astutettujen uuhien määrä vuon-
na 2001 (Savolainen 2001).

Väri 2001 1999 Uuhet 2001

valkea 9 608 11 279 3 928
musta 3 483 3 558 1 209
ruskea 1 368 1 775 555
harmaa 978 873 339
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kaista viljelyä, jossa ei käytetä keinolannoitteita tai 
kemiallista torjuntaa. Alkuperäislajikkeiden erityis-
tuesta on tehty vain muutamia sopimuksia, eikä sillä 
ole nykymuodossaan suurtakaan merkitystä alkupe-
räiskasvien säilyttämisessä. Suomessa oli v. 2002 viisi 

luonnonmukaiseen viljelyyn sitoutunutta tilaa, joilla 
oli sopimus myös alkuperäislajikkeen säilyttämisestä. 
Näiden tilojen luonnonmukainen viljelyala oli keski-
määrin 58,7 hehtaaria (Tike).
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7.1. Lukukohtaiset kysymykset

Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väli-
arvioinnissa maaseutumaisemaa tarkastellaan kysy-
myksessä VI 3: Missä määrin maisemia on säilytetty 
tai parannettu maatalouden ympäristöohjelman toi-
menpiteillä? Tätä kysymystä on tarkasteltu tässä ra-
portissa neljän kehittämisohjelman väliarvioinnin mu-
kaisen evaluointikriteerin avulla, joiden toteutumista 
on arvioitu siinä miten ohjelmakauden toimenpiteet 
ovat joko välittömästi tai välillisesti vaikuttaneet mai-
semakuvaan tai aineettomaan viljelymaiseman yhtei-
sölliseen arvoon.

7.1.1. Viljelysmaan ja seudun yhtenäisyys 

Maankäyttötavat

Havainnollinen/tiedollinen yhtenäisyys viljelysmaan 
ja seudun luonnollisten/ biofyysisten ominais-
piirteiden välillä on säilytetty tai sitä on parannettu 
(VI.3-1.), josta sellaisista maankäyttötavoista 
johtuen, joihin on vaikutettu tuetuilla toimilla 
(VI.3-1.a)

Suomessa peltoalaa oli vuonna 2002 7,2 % maa-alasta 
(2,2 milj. ha) (Maatalouselinkeinorekisteri 2003). Avoi-
men peltoalan säilyttäminen viljelemällä on ensisijainen 
tavoite suomalaisen viljelymaiseman yhtenäisyyden yl-
läpitämisessä ja edistämisessä. Tilat, jotka ovat sitoutu-
neet ympäristötukijärjestelmään, ovat sitoutuneet säi-
lyttämään viljelymaiseman avoimena ja hoidettuna hy-
viä viljelymenetelmiä ja paikallista tapaa noudattaen. 
Ympäristötuen alaisen peltoalan (viljelty- ja kesanto-
ala) määrä merkitsee siten parhaiten paikallisia luon-
nonolosuhteita huomioonottavan viljellyn alan mää-
rän. Lisäksi maisemallisesti koherenssia lisää perintei-
nen peltoalueiden metsäsaarekkeiden hoito luonnon 
monimuotoisuuden edistämisen sekä maiseman kehit-
tämisen ja hoidon erityistukitoimenpiteiden avulla.

Peltoalueiden saarekkeiden hoitamista hyviin vil-
jelytapoihin kuuluvana tukee myös MYTVAS-seu-
rantatutkimuksen biodiversiteettiosion viljelijäky-
selyn tulokset siitä miten viljelymaiseman avoimena 
ylläpito näkyy oman tilan toiminnassa (Mäki-Kahma 
2003). Vastausprosentti tähän kysymykseen oli 86 % 
(176 / 204) ympäristötukeen sitoutuneista viljelijöistä. 

Useimmissa vastauksissa mainittiin perinteinen, moni-
puolinen viljely sekä hyvät viljelytavat, mitkä pitävät 
maiseman avoimena. Toiseksi suosituimmaksi tavaksi 
pitää yllä viljelymaisemaa sekä luonnon monimuotoi-
suutta mainittiin ojanvarsien raivaukset, jolla estetään 
‘pusikoitumista’. Laiduntaminen sekä ympäristön 
yleinen siisteys katsottiin seuraaviksi tärkeimmiksi 
toimiksi (Mäki-Kahma 2003).

Ympäristötuen yleinen kattavuus on kasvanut toi-
sella ohjelmakaudella: 1995-99 keskimäärin 87,6 % 
peltoalasta (keskimäärin 1, 877 milj. ha) oli ympäris-
tötukijärjestelmän alaista kun 2000-2002 vastaava 
luku oli jo 97 % peltoalasta (keskimäärin 2,161 milj. 
ha). Esimerkiksi vuosien 1998 ja 2002 välillä ympäris-
tötuen alainen viljelyksessä oleva avoin peltomaisema 
on lisääntynyt 262 000 ha Manner-Suomen alueella, 
kun taas koko viljellyn alan määrä on kasvanut 
noin  46 000 ha (koko viljelty ala oli vuonna 1998 
2 155 800 ha ja vuonna 2002 oli n. 2 201 690 ha). 
Tämä tarkoittaa sitä, että yhä suurempi määrä pelto-
alasta on ympäristötukijärjestelmän alaista peltoa. 

Alueellisesti viljellyn alan sijoittumisessa Manner-
Suomessa on nähtävissä, että ympäristötuen alainen 
peltoala on lisääntynyt suhteellisesti eniten 1998-2002 
Etelä-Savossa 13 000 ha (18,1 %) sekä Pohjois-Poh-
janmaan 30 500 ha (15,5 %) ja Etelä-Pohjanmaan 
33 600 ha (14,4 %) TE-keskusten alueilla (kuvio 7.1).

Sen sijaan tarkasteltaessa koko viljellyn peltoalan 
kehitystä 1998-2002 peltoa on poistunut käytöstä 
eniten Etelä-Savon TE-keskuksen alueella, noin 2 000 
ha (-3 %). Etelä-Savon koko viljelyalaa on vähen-
tänyt varsinkin peltojen metsittäminen: alueellisesti 
pellon metsitys on keskittynyt Suomessa ajanjaksolla 
1995-2001 Kaakkois-Suomen, Etelä- ja Pohjois-Sa-
von ja Pohjois-Karjalan Metsäkeskusten alueille met-
sitysvauhdilla noin 1 000 ha /vuosi /metsäkeskusalue. 
Koko Suomessa peltoa metsitettiin ajanjaksona 1989-
2001 yhteensä 115 945 ha ja tästä alasta ajanjaksolla 
1995-2001 yhteensä 47 578 ha (SVT 2000; Maaseu-
tuelinkeinorekisteri 2003). Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen TE-keskusalueilla kokonaispeltoala on pysy-
nyt miltei samana ajanjaksolla 1998-2002; viljelyalaa 
rajoittavat eteläisimmässä Suomessa lähinnä uudisra-
kennus- ja tienrakennustoiminta. 

Ensimmäisellä ohjelmakaudella metsäsaarekkeita 
on hoidettu luonnon monimuotoisuuden edistämisen 

7. Maaseutumaisemaan liittyvät ympäristötuen vaikutukset
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ja maiseman kehittämisen ja hoidon erityistukisopi-
musten avulla, mutta niiden määristä ei ole tallennettu 
tietoja Tiken tukisovellukseen. Toisella ohjelmakau-
della on ilmoitettu hoidetun raivaamalla tai harven-
tamalla metsäsaarekkeita 60 ha vuonna 2000, 290 ha 
vuonna 2001 ja 410 ha vuonna 2002 (luonnon moni-
muotoisuus erityistuki) ja maiseman kehittämisen ja 
hoidon erityistuen toimenpiteillä 70 ha ajanjaksolla 
2000-2002 (taulukko 7.2, kohdassa 7.1.2.) (MMM/
Tike). Maiseman kehittämisen ja hoidon erityistuella 
saarekkeita on hoidettu varsinkin Kaakkois-Suomen 
TE-keskuksen alueella (26 ha). Viljelymaiseman met-
säsaarekkeiden hoito jäsentää ja lisää luonnonpiirtei-
siin perustuvaa näkymän visuaalista ulottuvuutta.

Maiseman koherenssin voidaan arvioida lisään-
tyneen ajanjaksolla 2000-2002 verrattuna edellisen 
ohjelmakauden pienempään ympäristötuen alaiseen 
sitoumusalaan. Alueellisesti sitoumusalan kasvu on 
suuntautunut Pohjanmaalle ja Etelä-Savoon. Ympä-
ristötuen alaisella sitoumusalalla MYTVAS II-seuran-
tatutkimuksen biodiversiteettiosion suorittaman kyse-
lyn mukaan ympäristötuen mukainen viljelymaiseman 
avoimena säilyttäminen toteutuu tiloilla enimmäkseen 
hyvien viljelytapojen kautta sekä viljelemättömiä alu-
eita ja pientareita raivaamalla ja laiduntamalla. Tämä 

näkyy myös peltojen metsäsaarekkeiden tukialan kas-
vuna ajanjaksolla 2000-2002.

Kasvisto, eläimistö tai elinympäristö

Havainnollinen/tiedollinen yhtenäisyys viljelysmaan 
ja seudun luonnollisten/ biofyysisten ominais-
piirteiden välillä on säilytetty tai sitä on parannettu 
(VI.3-1.), josta sellaisista ympäristöön liittyvistä 
tekijöistä johtuen kuten kasvistosta, eläimistöstä 
tai elinympäristöistä, jotka ovat suoraan/välillisesti 
seurausta tuetuista toimista(VI.3-1.b),

Vastauksessa tarkastellaan ympäristötuen toimia, jot-
ka edistävät kasvillisuuden, eläimistön ja niiden elin-
ympäristöjen hoidon avulla viljelymaiseman yhtenäi-
syyttä luomalla avoimia ja hoidettuja maisematiloja 
viljelyalueelle tai sen yhteyteen. Ympäristötuen toi-
mista tällaisia toimenpiteitä ovat luonnon monimuo-
toisuuden edistämisen erityistuki koskien eläinten le-
vähdys- ja ruokailualueiden hoitoa ja reunavyöhyk-
keiden avaamista, maiseman kehittämisen ja hoidon 
erityistuen alaiset reunavyöhykkeen hoitoalat sekä pe-
rinnebiotooppien erityistuen sopimusalat. 

Eläinten levähdys- ja ruokailualueiden säilyttä-
minen ja hoito esim. niittämällä tai puita ja pensaita 
harventamalla tuottaa avoimia maatalousympäristöl-
le tyypillisiä luontokohteita. Ensimmäisellä ohjelma-
kaudella ko. alueita on hoidettu luonnon monimuo-
toisuuden edistämisen ja maiseman kehittämisen ja 
hoidon erityistukisopimusten avulla, mutta niistä ei 
ole olemassa olevaa tallennettua tietoa. Toisella kau-
della luonnon monimuotoisuuden –erityistukimuodon 
toimenpiteen avulla on hoidettu eläinten levähdys- ja 
ruokailualueita lisääntyvällä määrällä: vuonna 2000 
30 ha, v. 2001 70 ha ja vuonna 2002 137 ha. Ko. toi-
menpiteet ovat pienialaisia, mutta niiden pienikin kas-
vu antaa viitteitä myönteiselle kehitykselle eläimistön 
elinympäristöjen huomioimisessa ja sitä myötä viljely-
maiseman yhtenäisyyden ylläpidossa.

Lisäksi luonnon monimuotoisuuden erityistoimen-
piteen kohteena voi olla pellon ja metsän välisen reu-
navyöhykkeen hoito puustoa harventamalla tai aluet-
ta laiduntamalla, jolloin reuna-alueiden eläimistön ja 
kasvillisuuden olosuhteet paranevat. Hoidettu reuna-
vyöhyke lisää viljelymaisemanäkymän yhtenäisyyttä 
kun visuaalisesti jyrkät reuna-alueet metsän ja pellon 
välillä loivenevat. Ensimmäisellä ohjelmakaudella reu-
navyöhykkeitä on hoidettu luonnon monimuotoisuu-
den edistämisen ja maiseman kehittämisen ja hoidon 
erityistukisopimusten avulla, mutta sopimusten tar-
kempia ominaisuustietoja ei ole tallennettu. Toisella 

Kuvio 7.1. Ympäristötuen alaisen viljellyn alan muu-
tos 1998-2002 värityksenä. Koko viljellyn alan muu-
tos samana aikana on ilmoitettu prosenttilukuina TE-
keskuksittain. (Tike; SVT 2000; Maaseutuelinkeinore-
kisteri 2003.)
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ohjelmakaudella luonnon monimuotoisuuden –eri-
tyistukimuodon toimenpiteenä on ilmoitettu hoide-
tun pellon ja metsän välisiä reunavyöhykkeitä vuonna 
2000 80 ha (10 sopimusta), vuonna 2001 326 ha (116 
sopimusta) ja vuonna 2002 666 ha (252 sopimusta) 
(vertaa kappale 6.2. taulukko 6.12). Maiseman ke-
hittämisen ja hoidon erityistuen avulla on avattu reu-
navyöhykkeitä yhteensä 414 ha ajanjaksolla 2000-
2002 ja eniten Satakunnan ja Pohjois- ja Etelä-Savon 
TE-keskusten alueilla (taulukko 7.2, kohdassa 7.2.A; 
MMM/Tike).   

Perinnebiotooppisopimuksen mukaisia elinympä-
ristöjä hoidetaan joko niittämällä tai laiduntamalla, 
jolloin ko. luontokohteelle tyypilliset eläimistön ja 
kasviston olosuhteet paranevat. Maatalouden ympä-
ristöohjelman kaudella 1995-1999 mukaisia perinne-
biotooppien hoitosopimuksia on tehty lähes 16 000 
ha (3 690 kpl perinnebiotooppeja) (Vainio ym. 2001). 
Eniten arvokkaiksi luokiteltuja perinnebiotooppeja 
on Varsinais-Suomessa, jossa luonteenomaisia ovat 
merenrantaniityt, kedot ja tuoreet niityt. Varsinais-
Suomen alueelle onkin tehty toisella ohjelmakaudel-
la kasvavassa määrin perinnebiotooppisopimuksia. 
Sama tilanne on myös Etelä-Savossa, jossa on mm. 
edustavia kaskiahoja. Toisella ohjelmakaudella vuon-
na 2002 perinnebiotooppi-sopimusten suosion myötä 
perinnebiotooppialat käsittivät jo 22 035 ha 2 288 ti-
lalla (kuvio 7.2).

Tulosten perusteella voidaan arvioida maatalou-
den ympäristötuen toimenpiteiden (luonnon moni-
muotoisuuden edistämisen erityistukitoimenpiteeseen 

kuuluvien eläinten ruokailu- ja levähdysalueiden hoi-
don ja reunavyöhykkeiden hoidon, maiseman kehittä-
minen ja hoito –erityistuki-sopimusten sekä perinne-
biotooppisopimusten) edistäneen ajanjaksolla 2000-
2002 hyvin eläimistön ja kasviston elinympäristöjen 
olosuhteita viljelymaiseman yhtenäisyyttä lisäävänä 
tekijänä paikallisten olosuhteiden ja viljelytavan mu-
kaan. Erityisesti perinnebiotooppisopimusten suosio 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston elinympäris-
töjen parantajana ensimmäisellä ja vielä kasvavana 
toisella ohjelmakaudella on edistänyt myös maiseman 
hyödyntämistä ja yhtenäisyyden lisäämistä paikallis-
ten olosuhteiden mukaisesti.

Maanpinnan muodostumat

Havainnollinen/tiedollinen yhtenäisyys viljelysmaan 
ja seudun luonnollisten/ biofyysisten ominais-
piirteiden välillä on säilytetty tai sitä on parannettu 
(VI.3-1.), josta maanpinnan muodostumien kuten 
korkeuserojen tai –käyrien säilyttämisestä johtuen 
(3-3.1.c) 

Vastauksessa käsitellään sellaisten ympäristötuen toi-
mien vaikuttavuutta alallisesti ja määrällisesti, jotka 
ylläpitävät alkuperäisiä korkeusolosuhteita ja -eroja 
viljelymaalla. Seudulle ominaisten viljelymaan kor-
keussuhteiden ylläpitäminen edistää viljelymaiseman 
yhtenäisyyttä seudun luonnollisten ominaispiirteiden 
kanssa. Tällaisia ympäristötuen toimia ovat peltojen 
ja vesistöjen (ojien, valtaojien, jokien ja järvien) välis-
ten reuna-alueiden perustus ja hoito. Kasvipeitteiset ja 
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Kuvio 7.2. Toisella ohjelmakau-
della tehtyjen perinnebiotooppiso-
pimusalojen kehitys TE-keskuksit-
tain. (Tike).
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riittävän leveät reuna-alueet: pientareet, suojakaistat 
ja suojavyöhykkeet sekä olemassa olevien tulvapelto-
jen ja pienten kosteikkojen säilyttäminen luonnon mo-
nimuotoisuuden edistämisen ja maiseman kehittämi-
nen ja hoito erityistukien toimenpiteinä ylläpitävät 
peltoalueen alkuperäisiä suhteellisia korkeussuhteita 
eroosiota estämällä. 

Ympäristötuen perustoimenpiteisiin kuuluvat vä-
hintään metrin levyisten pientareiden jättäminen val-
taojien varsille sekä purojen ja muiden vesistöjen var-
sille suojakaistojen perustaminen (väh.  3 m leveä) 
estävät osaltaan pellon reunoilta maaeroosiota. Kos-
ka ympäristötuen alaista peltoa oli Suomessa vuonna 
2002 enemmän (2,2 milj. ha) kuin keskimäärin ensim-
mäisen ohjelmakauden aikana (1,9 milj. ha) voidaan 
olettaa myös pientareiden ja suojakaistojen määrän 
lisääntyneen vastaavasti toisella ohjelmakaudella. 
Viljelijöiden ilmoituksen mukaan vuonna 2002 suoja-
kaistoja oli 13 816 km (Maatalouden ympäristötuen 
seurantaryhmän väliraportti 2003) (Vertaa kappaleet 
5.1.1 ja 6.1.3.1).

Suojavyöhykkeet vähintään 15 m levyisinä kas-
villisuuskaistoina estävät sekä vesistöön päin viettä-
villä että laakeilla tulvaherkille pellon reuna-alueilla 
maaeroosiota ja säilyttävät maisemallisesti luontaisia 
korkeussuhteita peltoalueella. Erityistuen mukaiset 
suojavyöhykesopimusten alat olivat ensimmäisellä oh-
jelmakaudella vuonna 1997 1 575 ha (709 sopimus-
ta), vuonna 1999 2 154 ha (985 sopimusta) ja toisella  
ohjelmakaudella sopimuksia on  tehty 2 563 hehtaa-
rille. Yhteensä suojavyöhykesopimuksia oli voimassa 
vuonna 2002 4 721 hehtaarilla ja  2 080 tilalla. Alu-
eellisesti tarkasteltuna Suomessa vuonna 2002 suo-

javyöhykesopimuskohteet ovat levittäytyneet uuden 
sopimuskauden aikana laajemmalle alueelle verrattu-
na tilanteeseen vuonna 1999 kun samalla kunnittai-
set suojavyöhykesopimusalat ovat vähentyneet (kuvio 
7.3). Erityisesti Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen so-
pimusalat ovat vähentyneet vuoden 1999 suurimman 
suojavyöhykealan kunnissa ja sopimuksia on tehty 
enenevässä määrin Keski-Suomen, Lapin ja Kaakkois-
Suomen TE-keskusten kunnissa. 

Luonnon monimuotoisuuden edistämisen erityis-
tukitoimenpiteistä olemassa olevien tulvapeltojen ja 
pienten kosteikkojen hoitaminen ja ennallistaminen 
sekä maiseman kehittäminen ja hoito erityistuen toi-
menpide toimivat suojana erityisesti lumensulamis-
tulvien aiheuttamaa eroosio-painetta vastaan ala-
villa peltoalueilla. Ensimmäiseltä ohjelmakaudelta 
em. tukien toimenpiteistä ei ole tarkempaa olemassa 
olevaa tallennettua tietoa. Toisella kaudella luonnon 
monimuotoisuuden edistäminen –erityistukimuodon 
toimenpiteen avulla on hoidettu vuonna 2000 4 ha, 
vuonna 2001 78 ha ja vuonna 2002 134 ha olemassa 
olevia tulvapeltoja ja pieniä kosteikkoja (Tike) (kap-
pale 6.2. taulukko 6.12). Maiseman kehittäminen ja 
hoito tukitoimenpiteen avulla on hoidettu ajanjaksol-
la 2000-2002 pienialaisia kosteikoita yhteensä 24 ha. 
Vaikka kyseiset toimenpiteet ovat kohdistuneet pienel-
le alalle, niin erityisesti luonnon monimuotoisuuden 
edistämisen alojen vuosittainen kasvu antaa viitteitä 
luontaisten tulva-alueiden hoidon myönteiselle kehi-
tykselle myös tulevaisuudessa.  

Tulosten perusteella voidaan arvioida erityisesti 
suojavyöhykesopimusalojen kasvun vuoksi ympäris-
tötukijärjestelmän edistäneen vesistöön rajautuvien 

Kuvio 7.3. Suojavyöhykeso-
pimusten alat (ha) kunnittain 
vuonna 1999 (kuvassa vasem-
malla) ja vuonna 2002 (kuvassa 
oikealla). Näkyvissä myös TE-
keskusaluerajat. (Tike).
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peltoalueiden luonnollisten korkeussuhteiden säily-
mistä. Suojakaistojen ja piennarten määrän voidaan 
olettaa kehittyneen myönteisesti ympäristötukijärjes-
telmän alaisen peltoalan kasvun myötä toisella ohjel-
makaudella. Lisäksi erityistukitoimenpiteet luontais-
ten tulvapeltojen ja pienten kosteikkojen hoitoon ovat 
pienialaisuutensa vuoksi paikallisesti merkityksellisiä 
tukitoimia.

Vesimäärän ja vesistöjen reunamien suojaaminen

Havainnollinen/tiedollinen yhtenäisyys viljelysmaan 
ja seudun luonnollisten/ biofyysisten ominais-
piirteiden välillä on säilytetty tai sitä on parannettu 
(VI.3-1.), josta tuetuista toimista johtuva vesimäärän 
ja vesistöjen reunamien suojaaminen (3-1.1.d) 

Vedenpinnan säätely (vesistön patoaminen tai kastelu-
rajoitukset) ei ole ympäristötuen alaista toimintaa 
Manner-Suomessa. Ympäristötuen erityistoimenpiteis-
tä säätösalaojitus, säätökastelu ja kuivatusvesien kier-
rätys vaikuttavat salaojituksen kuivatustehokkuuteen 
peltoalueella tai siten, että ojista kerätään säätökaivoi-
hin tai erillisiin altaisiin vettä kastelua varten. Näillä 
toimenpiteillä ei ole saatavissa olevan tiedon mukaan 
olennaista vaikutusta vesistöalueen vedenpinnan ylei-
seen korkeuteen ja siksi tähän kohtaan ympäristötuen 
maisemavaikutusten arvioinnissa ei voida vastata. 

7.1.2. Viljelysmaan eriyttäminen

Maankäytöstä johtuva visuaalinen monimuotoisuus

Viljelysmaan havainnollinen / tiedollinen 
eriyttäminen on säilytetty tai sitä on parannettu 
(3-2.), josta maankäytöstä/kasvinviljelymalleista 
johtuva visuaalinen monimuotoisuus, johon on 
vaikutettu tuetuilla toimilla (3-2.1.a)

Vastauksessa tarkastellaan sellaisia ympäristötukijär-
jestelmän tukimuotoja, jotka edistävät viljelymaise-
man visuaalista monimuotoisuutta selkeyttämällä 
maisemakuvaa ja/tai tuoden siihen lisää maatalous-
ympäristölle luontaisia maisemaelementtejä. Tällaisia 
tukimuotoja ovat maiseman kehittämisen ja hoidon 
(paitsi puukujanteiden ja reunavyöhykkeiden ja saa-
rekkeiden hoito ja perinteisen maatalouden rakennel-
man kunnostaminen) sekä laskeutusallas ja kosteikko 
–erityistukitoimenpiteet.

Maiseman kehittämisen ja hoidon tavoitteena on 
lisätä viljelymaiseman avoimuutta ja monipuolisuutta, 
vahvistaa viljelymaiseman ominaispiirteitä sekä hoi-
taa ja parantaa maisemallisesti, kulttuurisesti ja histo-

riallisesti arvokkaita näkymiä etenkin valtakunnalli-
sesti ja alueellisesti arvokkailla maisema-alueilla. Mai-
semaa eriyttäviä tukimuodon kohteita ovat maiseman 
maamerkkien (kuten yksittäispuiden) ympäristöjen 
avaaminen, maisemakasvien viljely ja pienimuotoiset 
näkösuojaistutukset. Huomioitavaa kokonaisuudes-
saan on, että tämän erityistuen suosio kasvoi ohjelma-
kausien vaihteessa, mutta vuonna 2002 sopimusmää-
rät ja –alat ovat vähentyneet (taulukko 7.1). Viisivuo-

Kuvio 7.4. Maiseman kehittäminen ja hoito –erityis-
toimenpiteen kattavuus (ha) kunnittain vuonna 2002. 
Näkyvissä myös TE-keskusten alueiden rajat. (Tike).

Taulukko 7.1. Maiseman kehittäminen ja hoito -eri-
tyistoimenpiteen kattavuus. Sopimusmäärät ja sopi-
musalat hehtaareissa 1995-2002 (Tike).
 
Vuosi Kpl Ha

1995 136 739
1996 304 1 244
1997 617 2 170
1998 885 3 124
1999 965 3 465
2000 895 3 154
2001 997 3 636
2002 738 2 930
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tisista maiseman kehittäminen ja hoitosopimuksista 
(tehty v. 1997) vanheni vuonna 2002 noin 220 kpl 
vastaten noin 640 ha sopimusalaa. Ensimmäisellä oh-
jelmakaudella, 1995-1998, viisivuotisia maisemaso-
pimuksia tehtiin eniten eli keskimäärin 405 ha alalle 
vuosittain. Vuodesta 1999 lähtien vuosittaiset uudet 
viisivuotiset sitoumukset ovat vähentyneet: vuonna 
1999 13 ha (1 kpl uusia sopimuksia), vuonna 2000 
192 ha (4 kpl), vuonna 2001 48 ha (21 kpl) ja vuonna 
2002 131 ha (30 kpl) (Tike tukisovellus).

Maiseman kehittämisen ja hoidon erityistuen toi-
menpiteitä toteutetaan melko tasaisesti koko Suomes-
sa lukuun ottamatta Kainuuta ja pohjoisinta Lappia, 
jossa peltoalaa on muutoinkin vähän (Kuvio 7.4). Tu-
kialat kunnittain tarkasteltuna ovat melko pienialai-
sia, ja näyttäisi siltä, että tukea on haettu ajanjaksolla 
2000-2002 alueilla, joilla perinnebiotooppisopimuk-
sia on tehty suhteessa vähemmän: maiseman kehittä-
minen ja hoito –sopimuksia on tehty erityisesti Kaak-
kois-Suomessa ja Lapissa (Tike). 

Maiseman kehittäminen ja hoito-sopimusten avul-
la on lisätty maiseman eriyttämistä ajanjaksolla 2000-
2002 maisemakasvien viljelyllä yhteensä 263 ha:n 
alalla (taulukko 7.2; Tike). Maisemapeltojen kasveiksi 
soveltuvat esimerkiksi auringonkukka, hunajakukka, 
pellava, apilat, keltalupiini ja jotkut kasvien seokset. 

Alueellisesti maisemakasvien viljely sijoittuu eteläiseen 
Suomeen. Maiseman parantamiseksi voidaan tietyillä 
alueilla perustaa suojaistutuksia (MMM 2003). Täl-
laisia pienimuotoisia istutuksia on tehty ajanjaksolla 
2000-2002 10 ha:n alalla, eniten Etelä-Pohjanmaalla 
(5 ha). Lisäksi yksittäispuiden ympäristöjä on avattu 
tuen avulla 39 ha ja miltei yksinomaan Pohjois-Savon 
TE-keskuksen alueella (32 ha) (taulukko 7.2; Tike).

Seuraavaan taulukkoon 2 on koottu Maiseman 
kehittäminen ja hoito –erityistukitoimenpiteet ajan-
jaksolla 2000-2002 Tike:n (21.5.2003) tietojen poh-
jalta. Huomioitavaa on, että eri toimenpiteiden sopi-
musaloissa saattaa olla päällekkäisiä aloja eli samalla 
alalla on tehty esim. niittoa ja laidunnusta, joten eri 
toimenpiteiden alojen summat eivät vastaa todellista 
koko sopimusalaa Suomessa, mikä näkyy taulukossa 
7.1. Lisäksi taulukossa 7.2 on ilmoitettu arvioinnissa 
todettu tuen mukaisten toimenpiteiden maisemaku-
van koherenssia (yhtenäistymistä) tai differentaatiota 
(eriytymistä) edistävä maisemavaikutus.

Kun tarkastellaan taulukon 7.3 avulla maiseman 
kehittämisen ja hoidon toimenpiteiden sopimusalojen 
sijoittumista valtakunnallisesti ja maakunnallisesti ar-
vokkaille maisema-alueille ja merkittäviin kulttuuri-
historiallisiin ympäristöihin voidaan todeta, että valta-
kunnallisesti arvokkaille maisema-alueille eniten sopi-

Taulukko 7.2. Maiseman kehittäminen ja hoito –erityistukisopimusten kattavuus (ha) TE-keskus-alueittain ajan-
jaksolla 2000-2002. Toimenpiteiden maisemavaikutus arvioinnin mukaan on merkitty sulkuihin joko kirjaimella 
K=maisemakuvan koherenssia (yhtenäisyyttä) edistävä tai D= differentiaatiota (eriyttämistä) edistävä toimenpide. 
(Tike).

TE-alue Raivaus Laidunnus Niitto Maisema- Pieni- Pieni- Reuna- Metsä- Puukujat Yksittäiset Rakenteet,
    kasvien alaiset muotoiset vyöhyke saareke  puut rakennelmat
    viljely kosteikot istutukset
     (D) (K) (D) (K) (K)  (D) 

Uu 10,0 6,6  1,4 0,1  3,7 0,8 0,8  0,2
Vs 56,3 115,0 34,5 3,3 0,6 0,8 36,3 11,8 2,1  1,4
Sa 107,5 91,2 8,3 0,1 7,0  67,2 1,7 0,4  
Hä 22,9 7,1   0,2  11,2 3,9 1,9  
Pi 13,0 8,2 8,7 15,5   38,6 4,6  0,1 0,1
KaS 48,5 45,3 22,7 34,1 2,7 0,4 26,0 26,3 0,9 4,5 0,8
ES 78,6 38,4 64,5 95,6 6,8 3,6 60,5 4,7 3,0 2,1 4,2
PS 124,3 34,8 61,3 35,6 5,8 0,8 63,1 5,9 4,7 31,7 0,0
PK 9,3 8,7 12,5 21,6 0,1 0,0 16,5 0,6  0,3 0,2
KeS 25,2 9,1 26,6 31,5 0,4  21,1 1,0   2,2
EP 36,7  29,8 15,6 0,2 5,1 5,7 0,9   
Po 14,3 2,7 7,6    17,4    4,6
PoP 43,0 19,8 35,6    36,2 7,4  0,2 2,3
Ka 1,3 6,2     2,5    
La 81,9 85,7 9,2 8,6   7,9    0,1
Yht. (ha) 673 479 321 263 24 11 414 70 14 39 16
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musaloja sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan (19 kpl; 47 ha) 
ja Kaakkois-Suomen (16 kpl; 37 ha) TE-keskusten alu-
eille (Tike). Maakunnallisesti arvokkaille maisema-alu-
eille sopimusaloja sijoittuu eniten Etelä-Pohjanmaan 
TE-keskusalueella (12 kpl; 20 ha) ajanjaksolla 2000-
2002. Maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueil-
le sijoittuu alallisesti koko maassa enemmän (70 kpl; 
yhteensä 426 ha), mutta määrällisesti vähemmän so-
pimuksia kuin valtakunnallisesti arvokkaille maisema-
alueille (94 kpl; 381 ha) ajanjaksolla 2000-2002 (tau-
lukko 7.3; Tike). Sopimusaloja sijoittuu määrällisesti 
tarkasteltuna 60 %:lle valtakunnallisesti arvokkaista 
maisema-alueista (156 kpl) Suomessa. Huomioitavaa 
on, että suhteellisen laajojen valtakunnallisesti arvok-
kaiden maisema-alueiden kuten Uudenmaan, Satakun-
nan ja Hämeen TE-keskusten alueille sijoittuu vain 12 
kpl ja 36 ha ja maakunnallisesti arvokkaille maisema-
alueille 2 kpl ja 30 ha sopimusaloja. Suhteellisen vähäi-
nen sopimusten määrä saattaa selittyä näiden alueiden 
perinnebiotooppielinympäristöjen hoidolla perinne-
biotooppisopimuksin. Kainuun TE-keskuksen alueella 
ei ole vielä 2000-2002 aikana tehty yhtään maiseman 
kehittäminen ja hoito –erityistukisopimusta, mikä si-
joittuisi em. arvokkaille maisema-alueille. 

Merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöi-
hin maiseman kehittäminen ja hoito –sopimusaloja 
sijoittuu 62 ha ja vain kuudelle alueelle, eniten Varsi-
nais-Suomen ja Lapin TE-keskusten alueille. Tämän 
perusteella voidaan olettaa, että sopimusalojen teon 
mahdollisuutta merkittäviin kulttuurihistoriallisiin 
ympäristöihin ei ole vielä tiedostettu tarpeeksi (tau-
lukko 7.3; Tike). 

Visuaalisen maiseman monimuotoisuutta voidaan 
lisätä myös toisen erityistukimuodon, kosteikkojen 
sekä niihin liittyvien tulva-alueiden ja laskeutusaltaiden 
perustamisella ja hoidolla. Tällöin maisemakuva eri-
laistuu uuden, mutta viljelymaisemalle luontaisen mai-
semaelementin myötä. Ensimmäisellä ohjelmakaudella 
vuonna 1997 kosteikkosopimuksia oli tehty 368 ha (37 
sopimusta) (MMM 1998) ja laskeutusallasopimuksia 
2 573 ha (181 kpl). Vuonna 1999 kosteikko –ja laskeu-
tusallasopimuksia oli tehty yhteensä 531 kpl ja vuonna 
2002 425 kpl vastaten jo noin 4 800 ha alaa (Tike). 

Tulosten perusteella voidaan arvioida maiseman 
eritahoisten dimensioiden (väri, monimuotoisuus, 
uudet elementit, geometrinen jäsennys) kehittyneen 
myönteisesti ajanjaksolla 2000-2001, mutta vuonna 
2002 vähentyneet maiseman kehittämisen ja hoidon 
sopimusalat viittaavat huolestuttavaan kehitykseen 
maiseman kehittämisen ja hoidon osalta. Vertailua en-
simmäisen ja toisen ohjelmakauden tarkemmista mai-

semanhoidon toimenpiteistä ei voida tehdä, koska ko. 
tietoja ei ole tallennettu Tiken tukisovellukseen ensim-
mäisen kauden ajalta. Kosteikkojen sekä niihin liitty-
vien tulva-alueiden ja laskeutusaltaiden perustaminen 
ja hoitoala on kasvanut toisella ohjelmakaudella. Toi-
vottavaa olisi, että maisemaa eriyttävien toimenpiteen 
suosio kasvaisi alallisesti vielä toisen ohjelmakauden 
loppupuolella.

Kasvistosta, eläimistöstä tai elinympäristöstä 
johtuva eriyttäminen

Viljelysmaan havainnollinen/tiedollinen 
eriyttäminen on säilytetty tai sitä on parannettu, 
josta sellaisista ympäristöön liittyvistä tekijöistä 
johtuen kuten kasvistosta, eläimistöstä tai elin-
ympäristöistä, jotka ovat suo raan/välillisesti 
seurausta tuetuista toimista (3-2.1.b)

Vastauksessa tarkastellaan sellaisten maisemaa eriyt-
tävien tukitoimenpiteiden kattavuutta, joiden avulla 
parannetaan luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
elinympäristöjä. Tällaisia tukitoimenpiteitä ovat pien-
tareiden jättäminen valtaojien varsille, suojakaistojen 
perustaminen vesistöjen varsille (perustoimenpide), 
talviaikainen peltojen kasvipeitteisyys ja kevennetty 

Taulukko 7.3. Maiseman kehittäminen ja hoito –so-
pimusalojen sijoittuminen TE-keskusalueittain valta-
kunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille maise-
ma-alueille (ha) ja sopimusmäärät sekä sopimusalojen 
sijoittuminen merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ym-
päristöihin (ha) ajanjaksolla 2000-2002. (Tike).

TE-keskus- Valtakunn. arvokkaat Maakunn. arvokkaat Merkittävä
alue maisema-alueet maisema-alueet kultt.hist. 
 kpl ha kpl ha ympäristö 

Uu  4 6,2   
Vs  7 113,7 3 53,7 20,4
Sa  1 6,7 2 29,5 
Hä  7 23,2   
Pi  7 19,7 7 24,8 7,4
KaS 16 36,9 4 11,1 7,1
ES  8 43,5 9 30,6 9,0
PS  1 11,9   
PK  4 18,6 3 16,0 
KeS 1 2,4 9 13,6 
EP  1 10,2 12 20,0 
Po  8 11,8 8 203,7 
PoP 19 46,5 6 7,7 0,5
Ka     
La  10 30,3 7 15,9 18,0
Yht. 94 381 70 426 62
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muokkaus (lisätoimenpide), suojavyöhykkeiden pe-
rustaminen (erityistoimenpide) sekä maatilan moni-
muotoisuuskohteet-tukimuodon riistapeltojen perus-
taminen (lisätoimenpide).

Vastauksessa 7.1.C on käsitelty pientareiden, suo-
jakaistojen alakehitystä ja suojavyöhykkeiden sopi-
musmääriä. Pientareiden ja suojakaistojen alojen ke-
hitys on oletettu olleen myönteinen suhteessa toisella 
ohjelmakaudella kasvaneeseen ympäristötuen alaiseen 
peltoalaan. Lisäksi suojavyöhykesopimusalat kasvoi-
vat toisen ohjelmakauden alussa verrattuna ensimmäi-
seen kauteen.

Talviaikainen peltojen kasvipeitteisyys edistää ve-
siensuojelullisten tavoitteiden lisäksi luonnonvaraisen 
eläimistön selviämistä talven yli. Peltojen talviaikaisen 
kasvipeitteisyyden ja kevennetyn muokkauksen toimen-
piteen pakollisuus A- ja B-tukialueilla ohjelmakautena 
1995-1999 muuttui ohjelmakaudella 2000-2006 valit-
tavaksi lisätoimenpiteeksi koko maassa (paitsi kotieläin-
tiloilla, joilla kasvatetaan nautoja, hevosia tai lampaita). 
Esimerkiksi vuonna 1997 A- ja B-tukialueilla oli ympä-
ristötuen piirissä yhteensä 935 000 ha, josta 30 % kas-
vipeitteisyys vastaa 280 500 ha (MMM 1998). Toisena 
ohjelmakautena tämä lisätoimenpide on ollut suosituin 
valinnainen lisätoimenpide (38 000 tilaa; 55 % tilois-
ta) ja kattaa jo miltei puolet Suomen peltoalasta (49 %) 
(kuvio 7.5). Käytännössä tämä on tarkoittanut noin 300 
000 ha talviaikana kasvipeitteistä tai kevennetysti muo-
kattua peltoa toisen ohjelmakauden vuosina. 

Kasvipeitteisestä alasta noin yksi kolmasosa on to-
teutettu monivuotisen viherkesannon avulla, mikä on 
niin maisemallisesti kuin luonnon monimuotoisuuden 
ja maaeroosion vähentämisen kannalta yksi parhaim-
mista kesannointitavoista. Toisella ohjelmakaudella 
myös avokesannointi on ollut mahdollinen kesannoin-
timuoto tavanomaisilla tiloilla, mikä on ollut valitet-
tavaa visuaalisen maiseman kannalta, koska avoke-
sannot saattavat olla osan kasvukaudesta rikkakas-
vuston peitossa.

Ensimmäisellä ohjelmakaudella riista- ja maisema-
peltojen perustaminen sisältyi luonnon monimuotoi-
suuden lisäämisen erityistukisopimuksiin, jotka kä-
sittivät noin 870 ha 5-vuotisina sopimuksina ja noin 
50 ha 20-vuotisina sopimuksina eniten Varsinais-Suo-
men, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjan-
maan alueilla (MMM 1998). Toisella ohjelmakaudella 
riista- ja maisemapeltojen perustaminen sisältyy maa-
tilan monimuotoisuuskohteet –toimenpiteeseen.

Maatilan monimuotoisuuskohteet -lisätoimenpide 
velvoittaa viljelijää pitämään vähintään 5 % ensim-
mäisenä sitoumusvuonna tukikelpoiseksi haetusta pin-

ta-alasta riistalaidun-, maisema- tai monimuotoisuus-
peltoina. Vuonna 2002 lisätoimenpiteen alaista peltoa 
oli 9 300 ha 420 tilalla, mikä viiden % minimiarvoa 
käyttäen tarkoittaa käytännössä 410 ha monimuo-
toisuuspeltoa (ks. kohta 6.1.2) (Tike; Mäki-Kahma 
2003). TE-keskuksittain ja kunnittain tarkasteltuna 
tämän lisätoimenpiteen valinneiden tilojen peltoalat 
sijoittuvat alueellisesti melko tasaisesti Suomessa (ku-
vio 7.6). Riistapeltoja on monin paikoin myös perus-
tettu vapaaehtoisesti ilman tukea, mikä viittaa siihen, 
että ko. toimenpide on ollut suosiollinen riistanhoidon 
ja metsästyksen kannalta ja limittää maatalouden har-
joittamisen siten onnistuneesti luonnonvaraisen eläi-
mistön hoitoon ja toisaalta riistakantojen säätelyyn.

Tulosten perusteella voidaan arvioida ko. ympä-
ristötukijärjestelmän toimenpiteiden edistäneen mai-
seman eriytymistä parantamalla kasvillisuuden ja 
eläimistön elinympäristöjä. Vaikuttavin tukimuoto 
näistä on ympäristötuen lisätoimenpiteenä toteutetta-
va peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennet-
ty muokkaus sekä perustoimenpiteiden vaatimukset 

Kuvio 7.5. Kasvipeitteisyyden lisätoimenpiteeksi va-
linneiden tilojen peltoalat (ha) kunnittain toisella oh-
jelmakaudella (Tike). 
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pientareiden ja suojakaistojen perustamisesta ja hoi-
dosta. Lisäksi suojavyöhykesopimusalojen myöntei-
nen kehitys toisena ohjelmakautena tuo vesiensuoje-
lullisten hyötyjen lisäksi maisemallista monimuotoi-
suutta ja parantaa vesistöjen reuna-alueille luontaisten 
eläimistön ja kasvillisuuden olosuhteita kun vyöhyket-
tä hoidetaan. Lisäksi riistapeltojen perustaminen on 
ollut suosittua etenkin riistanhoidollisessa mielessä.

Ihmisen rakentamista kohteista johtuva eriyttäminen

Viljelysmaan havainnollinen / tiedollinen 
eriyttäminen on säilytetty tai sitä on parannettu, 
josta tuetuilla toimilla käyttöönotetuista/
säilytetyistä ihmisen rakentamista kohteista johtuen 
tai koska maiseman eriyttämistä voi tarkastella 
kasviston tuetun hoidon ansiosta (3-2.1.c)

Vastauksessa tarkastellaan ympäristötukijärjestelmän 
toimia, joiden avulla voidaan kunnostaa perinteiseen 
maatalouteen tai karjatalouteen liittyviä rakennelmia. 
Tällaisia kohteita voi sisältyä maiseman kehittäminen 

ja hoito-, luonnon monimuotoisuuden edistäminen 
sekä perinnebiotooppien hoidosta tehtyihin erityistu-
kisopimuksiin. Lisäksi tarkastellaan em. sopimustoi-
menpiteiden: niiton, raivauksen, puuston harvennuk-
sen tai laiduntamisen avulla avattujen maisemanäky-
mien aloja, joilta voi tarkastella visuaalista maisemaa. 

Ensimmäisellä ohjelmakaudella perinteisiä raken-
nelmia on hoidettu em. erityistukisopimusten avulla, 
mutta toimenpiteiden toteutuksesta ei ole tarkempaa 
tallennettua tietoa. Toisella ohjelmakaudella perin-
teisiä rakennelmia hoidettiin perinnebiotooppisopi-
muksien avulla vuonna 2000 149 ha (20 sopimusta), 
vuonna 2001 1 184 ha (143 sopimusta) ja vuonna 
2002 1 253 ha (174 sopimusta). Luonnon monimuo-
toisuuden edistämissopimusten avulla rakennelmia 
on hoidettu 3,5 ha vuonna 2001, 5 sopimusta (4 sopi-
musta) vuonna 2002 10 ha (5 sopimusta). Maiseman 
kehittämisen ja hoidon tuen avulla kunnostettiin ajan-
jaksolla 2000-2002 yhteensä 16 ha rakennelma-alaa 
(taulukko 7.2 kohdassa 7.2.A; Tike). Yhteensä em. so-
pimuskohteissa on kunnostettu 1 272 ha rakennelmiin 
tai rakenteisiin liittyviä aloja.

Toisella ohjelmakaudella visuaalisen maiseman 
avoimuutta lisättiin perinnebiotooppisopimuksen edel-
lyttämin hoitokeinoin vuonna 2000 noin 3 940 ha, 
vuonna 2001 14 308 ha ja vuonna 2002 16 880 ha. 
Luonnon monimuotoisuuden edistämissopimuksen 
avulla vuonna 2000 447 ha, vuonna 2001 2 044 ha 
ja vuonna 2002 2 792 ha. Maiseman kehittäminen ja 
hoito –sopimusaloilla ajanjaksolla 2000-2002 raivat-
tiin 673 ha, laidunnettiin 479 ha ja niitettiin 321 ha 
(taulukko 7.2 kohdassa 7.1.2.; Tike). Näiden tietojen 
mukaan maisemanäkymien avaaminen kasvillisuuden 
hoidon avulla on kasvanut jatkuvasti toisella ohjelma-
kaudella ollen siis vuonna 2002 jopa 21 145 ha.

Tulosten perusteella voidaan arvioida ympäristötu-
kijärjestelmän mahdollistaneen tukitoimin kunnostaa 
toisella kaudella yli 1 200 ha alalla perinteisen maata-
louden rakennelmia, joiden tarkemmasta laadusta ei ole 
tallennettua tietoa. Visuaalisen maisemakuvan kannal-
ta on avattu perinnebiotooppisopimusten avulla sekä 
luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja maiseman 
kehittäminen ja hoito -tukitoimin kasvillisuuden sulke-
mia näkymiä jopa yli 21 000 ha, joilta voidaan tarkas-
tella viljelymaisemaa. Tulos on varsin myönteinen ja ke-
hityksen toivotaan olevan vielä kasvusuuntainen.

Kuvio 7.6. Maatilan monimuotoisuuskohteet -lisä-
toimenpiteen valinneet tilat (ha/kunta) vuonna 2000. 
(Tike).
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7.1.3. Viljelysmaan kulttuuri-identiteetti

Viljelysmaan kulttuuri-identiteetti on säilynyt tai 
sitä on parannettu (VI.3-3.), josta sellaisten 
perinteisten viljelykasvien tai kotieläinten 
hyödyntämisestä johtuen, joihin on vaikutettu 
tuetuilla toimilla (3-2.1.a)

Vastauksessa tarkastellaan ympäristötukijärjestelmän 
erityistukitoimenpiteiden: alkuperäisrotujen kasvatta-
minen ja alkuperäiskasvien viljely, vaikuttavuutta. 

Alkuperäisrotujen kasvattaminen –erityistoimenpi-
teen tavoitteena on turvata taloudellisesti, tieteellisesti 
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden paikallisten ro-
tujen (esim. paikalliset lehmärodut, suomenhevonen, 
suomenlammas, maatiaiskana) ominaisuuksien säily-
minen (ks. kohta 6.3.: Kotieläinten ja viljelykasvien ge-
neettinen monimuotoisuus; kysymys VI.2.C.) Ensim-
mäisen ohjelmakauden 1995-1999 aikana tehtiin noin 
2 100 sopimusta alkuperäisrotujen kasvattamisesta  (n. 
7 300 ey). Vuonna 2002 voimassa olevia alkuperäisro-
tujen kasvattamissopimuksia oli noin 3 750 ey. 

Alkuperäiskasvien viljelysopimuksia (viljakasvien 
ja nurmikasvien maatiaislajikkeet sekä vanhat kaup-
palajikkeet) on ollut mahdollista tehdä vain toisena 
ohjelmakautena viljelysopimusten määrien kattaessa 
vuonna 2002 vain 8 ha (8 sopimusta). Alkuperäiskas-
vien viljelystä tehtävän erityistukisopimuksen mukaan 
viljelijä sitoutuu viljelemään lajiketta yhden hehtaarin 
tukialalla viideksi vuodeksi. Alkuperäiskasvien sopi-
musmenettelyssä on toivottavasti myönteisempää ke-
hitystä odotettavissa.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että alkupe-
räisten rotujen kasvattaminen- ja alkuperäiskasvien 
viljelysopimuksien tekoa olisi erittäin tärkeätä myös 
jatkossa pyrkiä edistämään. Alkuperäisten rotujen lai-
duntaminen ja vanhojen alkuperäiskasvilajien viljely 
ovat merkityksellisiä myös paikalliseen kulttuuri-iden-
titeettiin ja visuaaliseen maisemaan myönteisesti vai-
kuttavina tekijöinä. 

Viljelysmaan kulttuuri-identiteetti on säilynyt tai 
sitä on parannettu (VI.3-3.), josta tuettujen toimien 
avulla käyttöönotetuista/säilytetyistä ihmisen 
rakentamista lineaarisista piirteistä (aidat, ojat, tiet) 
johtuen (3-3.1.b)

Vastauksessa tarkastellaan viljelymaiseman perintei-
siin lineaarisiin kohteisiin kohdistuvia ympäristötuen 
toimenpiteitä: maiseman kehittämisen ja hoidon –eri-
tyistoimenpiteenä hoidettavien puukujanteiden perus-
tus- ja hoitoalojen ja reunavyöhykkeiden hoitoalojen 

kehitystä, luonnon monimuotoisuuden edistämisen –
erityistukitoimenpiteenä hoidettavien reunavyöhyk-
keiden ja ennallistettujen avo-ojien alojen kehitystä. 
Tarkastelu voidaan suorittaa vain toisen ohjelmakau-
den osalta, koska maiseman kehittämisen ja luonnon 
monimuotoisuuden erityistuista ei ole tallennettu tar-
kempia kohdetietoja ohjelmakaudelta 1995-1999.

Maiseman kehittäminen ja hoito –erityistuen so-
pimusten avulla on perustettu ja kunnostettu 14 ha 
puukujanteita ajanjaksolla 2000-2002 (taulukko 7.2) 
seitsemän TE-keskuksen alueella ja eniten niistä Poh-
jois-Savon alueella (4,7 ha). Pellon ja metsän välisen 
reunavyöhykkeen hoidon aloja on selvitetty vastauk-
sessa 7.1.B. Toisella ohjelmakaudella luonnon moni-
muotoisuuden –erityistukimuodon toimenpiteenä on 
ilmoitettu hoidetun pellon ja metsän välisiä reunavyö-
hykkeitä vuonna 2000 80 ha (10 sopimusta), vuonna 
2001 326 ha (116 sopimusta) ja vuonna 2002 666 ha 
(160 sopimusta) (vertaa kappale 6.2. taulukko 6.12). 
Maiseman kehittämisen ja hoidon erityistuen avulla 
on avattu reunavyöhykkeitä yhteensä 414 ha ajanjak-
solla 2000-2002 ja eniten Satakunnan ja Pohjois- ja 
Etelä-Savon TE-keskusten alueilla (taulukko 7.2, koh-
dassa 7.1.2.; Tike). Lisäksi luonnon monimuotoisuu-
den edistämissopimuksen alaisia avo-ojien ennallista-
misia tehtiin vuonna 2001 3 tilalla yht. 3,5 ha alalla ja 
vuonna 2002 4 tilalla 5 ha alalla.  

Tulosten perusteella voidaan arvioida ympäristö-
tuen edistäneen erityisesti lineaaristen suojavyöhyke-
alojen kasvua suomalaisessa viljelymaisemassa. Perin-
teisistä lineaarisista elementeistä avo-ojista on ennallis-
tettu vain vähän, noin 4 ha vuonna 2002, lisäksi puu-
kujanteita, on kunnostettu noin 14 ha toisella ohjelma-
kaudella. Toisaalta pellon ja metsän välisiä reuna-aloja 
on hoidettu luonnon monimuotoisuuden edistämisen 
ja maiseman kehittäminen ja hoito –sopimusten avulla 
yli 1 000 ha, mikä on myönteistä myös maisemakuvan 
yhtenäistymiskehityksen kannalta. 

Viljelysmaan kulttuuri-identiteetti on säilynyt tai 
sitä on parannettu, josta tuettujen toimien avulla 
käyttöönotetuista/säilytetyistä ihmisen 
rakentamista erillisistä / yksittäisistä piirteistä 
johtuen (3-3.1.c)

Vastauksessa tarkastellaan ympäristötukitoimenpitei-
den avulla (niitto, raivaus, puuston harvennus ja lai-
dunnus) avattuja maisematilojen määrää, johon on 
osaltaan vastattu kohdassa 7.1.2.: toisella ohjelmakau-
della visuaalisen maiseman avoimuutta lisättiin perin-
nebiotooppisopimuksen edellyttämin hoitokeinoin 
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vuonna 2000 noin 3 940 ha, vuonna 2001 14 308 ha 
ja vuonna 2002 16 880 ha. Lisäksi maisemaa avattiin 
luonnon monimuotoisuuden edistämissopimuksien to-
teuttamisen avulla vuonna 2000 447 ha, vuonna 2001 
2 044 ha ja vuonna 2002 2 792 ha. Maiseman kehittä-
minen ja hoito –sopimusaloilla ajanjaksolla 2000-
2002 raivattiin 673 ha, laidunnettiin 479 ha ja niitet-
tiin 321 ha (taulukko 7.2, kohdassa 7.1.2.; Tike). Näi-
den tietojen mukaan maisemanäkymien avaaminen 
kasvillisuuden hoidon avulla on kasvanut jatkuvasti 
toisella ohjelmakaudella ollen siis vuonna 2002 jopa 
21 145 ha. Muita ympäristötukijärjestelmän mukaisia 
toimenpiteitä, joissa säilytettäisiin tai otettaisiin käyt-
töön ihmisen rakentamia yksittäisiä piirteitä, ei ole, 
mutta voidaan todeta, että em. kasviston hoidon avul-
la toteutettu maisemanäkymien avaaminen onkin var-
sin kattavasti toteutunut toisen ohjelmakauden alussa. 
Tallennussyistä tiedot koskevat vain toisella ohjelma-
kaudella tehtyjen sopimusten toimenpidealoja.

Viljelysmaan kulttuuri-identiteetti on säilynyt tai 
sitä on parannettu, josta tuettujen toimien avulla 
käyttöönotettujen/säilytettyjen perinteisten 
maatilatoimintojen kokemismahdollisuuksien 
johdosta (3-3.1.d)

Vastauksessa tarkastellaan perinteisten työtapojen 
käyttöä ja perinteistä karjanhoitoa: viikatteella niiton 
aloja ympäristötuen erityissopimuksen mukaisten pe-
rinnebiotooppien hoidossa sekä niiden laidunnusalo-
ja. Lisäksi tarkastellaan muita perinteisiä perinnebio-
tooppien hoitomuotoja kuten lehdestyksen ja kulo-
tuksen alojen kehitystä.

Perinteisesti viikatteella niitto tapahtuu usein niit-
totalkoiden avulla joko viljelijän ja hänen perheensä 
tai esim. kotiseutu- tai luonnonsuojelujärjestön jär-
jestämän tempauksen kautta. Niittotalkoot keräävät 
yleensä joukon eri tahojen ja eri alojen edustajia koke-
maan perinteisen maatalouden mukaisen hoitotavan 
toteuttamista käytännössä. Ensimmäisen ohjelmakau-
den ajalta 1995-1999 ei ole koottu tietoa perinnebio-
tooppien hoitotavoista, mutta toisella ohjelmakaudel-
la on v. 2000 niitetty viikatteella perinnebiotooppeja 
59 ha alalla (15 perinnebiotoopilla), vuonna 2001 jo 
199 ha (73 perinnebiotoopilla) ja vuonna 2002 231 
ha (94 perinnebiotoopilla). 

Perinnebiotooppien laiduntaminen on myös pe-
rinteisen maatalouden toimintaa ja tuottaa sekä vi-
suaalisia elämyksiä laiduntavista eläimistä että myös 
haju- ja äänikokemuksia. Lisäksi jo pelkästään myös 
tieto siitä, että perinnebiotooppien laidunnus edesaut-

taa niitä pysymään avoimina ja luomaan perinnebio-
toopille ominaisen lajiston säilymiselle hyvät olosuh-
teet antaa viljelijälle, alueen asukkaalle tai vierailijalle 
myönteisen kokemuksen perinnebiotooppien laidun-
tamisesta, vaikka sitä henkilö ei itse näkisikään. Perin-
nebiotooppeja laidunsivat naudat, hevoset ja lampaat 
vuonna 2000 yhteensä 3 160 ha (226 perinnebiotoo-
pilla), vuonna 2001 10 220 ha (1 050 perinnebiotoo-
pilla) ja vuonna 2002 11 950 ha (1 230 perinnebio-
toopilla). Lisäksi maiseman kehittäminen ja hoito –so-
pimusaloilla on laidunnettu 479 ha alalla ajanjaksolla 
2000-2002 (taulukko 7.2, kohdassa 7.1.2.A; Tike).

Perinnebiotooppeja oli kulotettu vuonna 2000 6 
ha alalla (5 perinnebiotoopilla), vuonna 2001 75 ha 
(12 perinnebiotoopilla) ja vuonna 2002 80 ha (17 pe-
rinnebiotoopilla). Lehdestystä oli tehty vuonna 2001 
yhdellä perinnebiotoopilla 9 ha ja vuonna 2002 kah-
della perinnebiotoopilla 10 ha (Tike).

Tulosten perusteella voidaan arvioida perinteisten 
maatilatoimintojen, perinnebiotooppien hoidon, niin 
viikatteella niittämällä kuin laiduntamalla ja kulot-
tamalla kasvaneen toisen ohjelmakauden alun ajan 
2000-2002. Perinteisten hoitotapojen kunnioitus, ao. 
työperinteen jatkaminen ja näiden toimintojen koke-
minen em. tukitoimenpitein on lisännyt todennäköi-
sesti myös yleistä myönteisyyttä maaseudun maise-
manhoitoa kohtaan.

7.1.4. Viljelysmaan virkistyskäyttö

Viljelysmaahan liittyvien maisemarakenteiden ja 
toimintojen suojelu/parannus on tuottanut 
yhteisöllistä hyötyä/arvoa (virkistyskäyttö) (VI.3-4.)

Vastauksessa tarkastellaan viljelymaiseman tuottamaa 
aineetonta, julkishyödykkeellistä hyötyä ja sen kehi-
tystä ensinnäkin maaseutumatkailutilojen yöpymisti-
lastojen avulla ajanjaksolla 1999-2002 sekä vuonna 
2000 Maatalouslaskennan tuottaman tiedon avulla 
monialaisten yritysten määrää ja  toisaalta ympäristö-
tukitoimenpiteiden (suojakaista, -vyöhyke ja kosteik-
ko) ja suojakaistan hoidon ja leveyden vaikutuksia 
selvittäneen maisema-arvottamis-tutkimuksen avulla. 
Lisäksi tarkastellaan em. tutkimuksen tuloksia siitä 
miten ihmiset mieltävät viljelymaiseman muutoksen 
toisenlaista käyttöä ilmentävään maisemaan. 

Maaseutumatkailutilojen (alle 10 mökkiä tai ma-
joitushuonetta) majoituskapasiteetin kuukausittaisen 
käyttöasteseurannan (%) kehityksen oletetaan ku-
vaavan epäsuorasti maaseutuympäristön tarjoaman 
virkistyksen ja elämysten määrää vierailijoille. Maa-
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seutumatkailun teemaryhmän keräämän kyselyn mu-
kaan (2002) ajanjaksolla 1999-2002 majoitustilojen 
käyttöaste oli suurimmillaan heinäkuussa 1999 eli 65 
% (kuvio 7.7) kokonaiskapasiteetista, kun heinäkuus-
sa 2002 vastaava luku oli 53 %. Huomioitavaa on, 
että maaseutumatkailun majoitustilojen käytön suosio 
on siirtynyt selvästi kaudella 2000-2002 maalis- tou-
kokuulle ja syys-joulukuulle. Tämä viittaa retkeily- ja 
metsästysvirkistyksen sekä leirikoulujen tarpeiden 
kasvuun maaseutumatkailutiloilla esim. maaliskuus-
sa v. 1999 oli majoituskapasiteettia käytössä 21 %, 
vuonna 2000 20 %, vuonna 2001 19 % ja vuonna 
2002 24 % maaseutumatkailutiloilla (Maaseutumat-
kailun teemaryhmä 2003). 

Maatalouslaskennan (2000) aikana selvitettiin 
myös monialaisten maatilojen määrät, jotka tuottavat 
palveluista matkailu-, majoitus- ja virkistyspalveluja. 
Tämän mukaan monialaisia em. palveluja tuottavia 
maatiloja oli vuonna 2000 Manner-Suomessa 2 182 
tilaa. Eniten maatilamatkailu ja –elämyspalveluita 
tuottavia monialaisia tiloja oli vuonna 2000 Varsi-
nais-Suomen (304 tilaa), Pirkanmaan (267 tilaa) sekä 
Uudenmaan (234 tilaa) TE-keskusten alueilla. Vähi-
ten tällaisia tiloja oli vuonna 2000 Kainuun (45 tilaa) 
TE-keskuksen alueella. Yli puolet monialaisten tilojen 
tuottamista palveluista oli lomamökkien vuokrausta 
(52 %), toiseksi suosituinta oli virkistyskalastuksen, 
ratsastuksen tai retkeilyn tarjoaminen asiakkaille (25 
%) ja majoituspalvelut, pitopalvelut sekä ravintola-
kahvilatoiminta muodostivat kukin alle kymmenen 

prosenttia tilojen tuottamista palveluista (Maatalous-
laskenta 2000). Monialaisten tilojen tuottamat palve-
lut ovat tärkeitä viljelymaiseman julkishyödykkeelli-
sen arvon kannalta.

MYTVAKSEN osahankkeena olleessa Visuaalinen 
maisemaseuranta tutkimuksessa muokattiin panoraa-
makuvia maatalouden ympäristöohjelman toimen-
piteillä (suojakaistan, suojavyöhykkeen ja kosteikon 
perustaminen) ja selvitettiin miten em. toimenpiteiden 
vaikutus maisemassa koetaan verrattuna alkuperäi-
seen viljelymaisemakuvaan, jossa ei ollut havaittavissa 
ympäristöohjelmatoimenpiteiden vaikutusta (Hietala-
Koivu ym. 1999; Tahvanainen ym. 2002). Tämän tut-
kimuksen mukaan kaikki em. ympäristötuen toimen-
piteet lisäsivät viljelymaiseman miellyttävyyttä  ver-
rattuna alkuperäiseen tilanteeseen tehden näkymästä 
vaihtelevamman (kuvio 7.8).

Lisäksi tarkasteltiin neljän erilaisen suojakaistan 
leveyden ja hoidon yhdistelmän (3 m leveä hoidettu 
suojakaista, 3 m hoitamaton, 5 m hoidettu ja 5 m hoi-
tamaton) vaikutuksia maiseman kauneuteen suhteessa 
alkuperäiseen maisemaan, jossa ei ollut suojakaistaa. 
Maisemallisesti kauneimpana haastatellut pitivät vii-
den metrin levyistä hoidettua (niitetty, korjuujäte vie-
ty pois) suojakaistaa ja toiseksi kauneimpana kolmen 
metrin hoidettua suojakaistaa (kuvio 7.9).

Em. tutkimuksessa tarkasteltiin myös miten haas-
tatellut suhtautuvat, jos viljelymaisema muuttuu py-
syvästi toisen luonteiseksi kuten peltoa metsittämällä, 
taajamarakentamisella tai alueen ottamisella täysin 
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Kuvio 7.7. Maaseudun matkailuyritysten majoitustilojen käyttöasteet vuosina 1999-2002. (Maaseutumatkailun 
teemaryhmä, Sisäasiainministeriö 2003).
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virkistyskäyttöön (golf-kenttä, hevoslaidun) voi käy-
dä. Tulosten mukaan alkuperäistä viljelymaisemaku-
vaa pidettiin miellyttävämpänä kuin pysyvänluontei-
sesti muuttuneita näkymiä (kuvio 7.10).

Tulosten perusteella voidaan arvioida suomalaisen 
maaseutuympäristön tuottavan selvästi julkishyödyk-
keellistä maisema-arvoa. Maaseutumatkailutilojen 
yöpymistilastojen mukaan majoituskapasiteetin kasvu 
on suuntautunut kaudella 1999-2002 selvemmin ke-
vät- ja syksykaudelle. Monialaisia matkailu-, majoi-
tus- ja virkistyspalveluita tuottavia maatiloja oli vuon-
na 2000 Manner-Suomessa yli 2000 tilaa ja eniten 
tällaisia maatiloja oli eteläisemmässä Suomessa. Mo-
nialaisten tilojen tuottamat palvelut ovat tärkeitä vil-
jelymaiseman julkishyödykkeellisen arvon kannalta.

Lisäksi visuaalisen maiseman arvottamistutkimuk-
sen mukaan (Hietala-Koivu ym. 1999; Tahvanainen 
ym. 2002) ympäristötuen toimenpiteiden vaikutukseen 
maisemassa suhtauduttiin myönteisesti kun verrattiin 
tilanteeseen, jossa ympäristötuen toimenpiteiden vai-
kutuksia ei ollut nähtävissä. Myös hoidetut (niitetty) ja 
leveämmät (5m) suojakaistat miellyttivät eniten haasta-
teltuja. Yleensä ottaen viljelymaisemaa pidettiin säilyt-
tämisen arvoisena kun vaihtoehdoiksi esitettiin maan-
käyttöä pysyvästi muuttavaa muuta maankäyttöä. 

7.2. Ohjelmakohtainen kysymys

Missä määrin ympäristötuki on vaikuttanut asuin- 
ja tuotantorakennusten ympäristöjen siistinä 
ja hoidettuina pitämiseen sekä koneiden ja työ-
välineiden säilyttämiseen asianmukaisesti?

Ympäristötuen perustoimenpiteen luonnon monimuo-
toisuuden ja maiseman ylläpitäminen kohdassa edellyte-
tään tukeen sitoutunutta tilaa säilyttämään viljelymaise-
ma avoimena sekä asuin- ja tuotantorakennusten ympä-
ristöt siisteinä ja hoidettuina. Lisäksi koneet ja työväli-
neet tulee säilyttää asianmukaisesti ja viljelemättömiä 
peltoalueita on hoidettava esimerkiksi niittämällä.

Vastauksessa tarkastellaan kuntien ja TE-keskus-
ten maaseutuviranomaisille sekä alueellisten ympäris-
tökeskusten viranomaisille 2002-2003 talvella suun-
natun kyselyn vastauksia siihen, miten he kokevat 
maatalouden ympäristötukijärjestelmän luonnon mo-
nimuotoisuuden ja maiseman ylläpitämisen perustoi-
menpiteen onnistuneen käytännössä sekä onko asuin- 
ja tilan muiden rakennusten ympäristön siisteydessä 
tapahtunut muutoksia ohjelmakautena.

 Kyselyssä ‘Onko mielestänne ympäristötuen pe-
rustoimenpiteen ‘Luonnon monimuotoisuuden ja mai-
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Kuvio 7.8. Ympäristöohjelman toimenpiteiden (suoja-
kaistan, suojavyöhykkeen ja kosteikon perustaminen) 
vaikutus verrattuna alkuperäiseen viljelymaisemaku-
vaan ilman nähtäviä tukitoimenpiteitä haastattelutut-
kimuksessa. (Hietala-Koivu ym. 1999; Tahvanainen 
ym. 2002).

Kuvio 7.9. Suojakaistan leveyden ja hoidon yhdistel-
män (1 = 3 m leveä hoidettu suojakaista, 2 =  3 m hoi-
tamaton suojakaista, 3 = 5 m hoidettu suojakaista, 4 = 
5 m hoitamaton suojakaista) sekä alkuperäisen tilan-
teen ilman suojakaistaa (käsittely 5) vaikutukset mai-
seman miellyttävyyteen haastateltujen joukossa. (Hie-
tala-Koivu ym. 1999; Tahvanainen ym. 2002).
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seman ylläpitäminen’ liittyvällä velvoitteella: ”asuin- 
ja tuotantorakennusten ympäristöt tulee säilyttää siis-
teinä ja hoidettuina” ollut vaikutusta’ -kysymykseen 
vastattiin yleensä melko neutraalisti. Sekä kuntien että 
TE-keskusten viranomaisten mielestä ympäristön siis-
teyteen kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota, 

mutta vielä on paljon tehtävää (17 henkilöä) ja me-
talliromun ja muiden jätteiden keräyskampanjat ovat 
edistäneet siisteyttä. Viiden henkilön mukaan ehtoa ei 
ole huomioitu eikä markkinoitu tarpeeksi ja kahdek-
san mielestä tukivalvojien pitäisi puuttua ainakin räi-
keimpiin tapauksiin teiden varsilla ja muilla näkyvillä 
paikoilla. Ympäristöviranomaisten mielestä asuinym-
päristöjen siisteyteen tällä perustoimenpiteen kohdalla 
on ollut kohtalaisesti vaikutusta - jonkin verran pa-
rannusta tilojen ympäristön siisteydessä on ehkä ta-
pahtunut. 

Kyselyn tulosten perusteella voidaan arvioida, että 
tilaympäristön siisteydessä ei ole todettavissa selvää 
kiistatonta myönteistä kehitystä ympäristötukijärjes-
telmän alkukautena. Kuitenkin tuloksellisuuden ar-
viointia hankaloittaa siisteyden mittaamisen vaikeus 
ja sen arvottaminen. Ympäristön siisteys ja kauneus 
koetaan hyvin vaihtelevasti ja eri tavoin yksilötasolla. 
Samoin oman tilan pihapiirin arviointi voidaan kokea 
yksityisyyttä koskettavaksi, jolloin riittävän neutraa-
lien, mutta toimivien ja selkeiden ohjeiden antaminen 
voi olla vaikea tehtävä. Kuntien viranomaiset suosit-
telivat ympäristötukijärjestelmän edellyttämän mai-
semanhoidon yleisen arvostuksen lisäämistä mm. tie-
dottamalla yhä lisää asiasta, jotta viljelijät mieltäisivät 
sen osaksi ympäristötukijärjestelmäkokonaisuutta. 
Lisäksi he ehdottivat selkeämpää määrittelyä pihapii-
rin hoitamiselle (joutomaat, romut, koneiden säilytys, 
vanhojen rakennusten kunto) ja esim. tila- ja aluekoh-
taiset pihapiirin- ja maisemanhoitosuunnitelmat voisi-
vat olla tarpeellisia.

Kuvio 7.10. Yhteiskunnallisten muutosten (taajama-
rakentaminen, pellon metsitys ja peltoalueen käytön 
muuttuminen virkistyskäyttöön) miellyttävyyden arvi-
ointi verrattuna alkuperäiseen viljelymaisemakuvaan 
haastateltujen joukossa. (Hietala-Koivu ym. 1999; 
Tahvanainen ym. 2002).
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M
onialaiset kysymykset koskevat maaseu-
tualueiden väestörakenteen muutosta, 
työpaikkojen määrää ja taloudellisia olo-

ja ja horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman 
välillisiä vaikutuksia väestömuutoksiin. Kysymyksillä 
pyritään hahmottamaan myös ohjelman vaikutuksia 
elintarviketuotannon ketjuissa alkutuotannosta jalos-
tukseen ja kauppaan asti. Monialaisissa kysymyksissä 
tarkastellaan ympäristönsuojelun näkökulmasta luku-
kohtaisten ja ohjelmakohtaisten kysymysten yhteydes-
sä tarkasteltujen eri toimenpiteiden yhdistelmistä joh-
tuvia myönteisiä vaikutuksia. Monialaisissa kysymyk-
sissä tarkastellaan myös ohjelmassa tuettujen toimien 
toisiaan täydentäviä vaikutuksia ja vuorovaikutusta 
maaseudun kehittämisessä sekä ohjelman täytäntöön-
panojärjestelyjä, tukitoimenpiteistä viljelijöille aiheu-
tuvia kustannuksia suhteessa tuen määrään, mahdol-
lista tuen ylikompensaatiota suhteessa tavoitteena ole-
vaan tuen vaikutukseen sekä suotuisia tuen välillisiä 
vaikutuksia.    

8.1. Maaseudun väestömuutokset (X.1.)

Missä määrin ohjelma on auttanut 
maaseutuväestön määrän vakauttamisessa?
Tukea saavan väestön ikäjakauma ja sukupuoli-
jakauma vaikuttavat osaltaan tasapainoisen väestö-
rakenteen säilyttämiseen /edistämiseen (X.1-1,1-2.)
Maaseudun autioituminen on vähentynyt (X.1-3.)

Luonnonhaittakorvauksella ja ympäristötuella on ollut 
merkittävä vaikutus viljelijäväestön mahdollisuuksiin 
jatkaa maataloustuotantoa ja asumista tiloillaan. No-
pean maatalouden rakennemuutoksen huomioon otta-
en pääasiassa pienimmillä tiloilla on luovuttu tuotan-
nosta, mutta luopumistuki- ja eläkejärjestelyjen myötä 
viljelijäperheet ovat voineet jäädä asumaan tiloilleen ja 
siten osaksi maaseutuyhteisöä. Kuten edellä kohdassa 
4.1.3. on todettu, viljelijäväestön määrän suhteellinen 
väheneminen on ollut nopeinta pohjoisilla ja harvaan 
asutuilla alueilla, joilla syrjäisen maaseudun ongelmat, 
elinkeinopohjan kapea-alaisuus, työttömyys, alhainen 
tulotaso ja väestön ikääntyminen, ovat muita maaseu-
tualueita yleisempiä. Näitä maaseudun ongelmia ku-
vastavat myös edellisen ohjelmakauden aikana laaditut 
uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismit-

tarit, joissa on tarkasteltu maaseudun elinvoimaisuut-
ta, elinkeinojen taloudellista kannattavuutta sekä maa-
seudun sosiaalista merkitystä seurannan kohteeksi va-
littujen maaseutu- ja taajama-alueita edustavien seutu-
kuntien osalta (MMM 1999). 

Maatiloilla työskentelevä väestö 

Viljelijöiden ikärakenne vaikuttaa osaltaan tasapai-
noisen väestörakenteen säilymiseen maaseudulla. 
Manner-Suomessa luonnonhaittakorvausta tai ympä-
ristötukea saaneista viljelijöistä vuonna 2002 oli noin 
77 % yli 40-vuotiaita. Vuosina 1999-2002 yli 40-vuo-
tiaiden osuus tuensaajista on kasvanut noin 7 %-yk-
sikköä. Vastaavasti nuorten, alle 30-vuotiaiden, osuus 
on pienentynyt noin 3 %-yksikköä. Sekä luonnonhait-
takorvauksen että ympäristötuen saajien kohdalla 
muutos on ollut yhtä suuri (taulukko 8.1). Viljelijävä-
estön ikärakenne poikkeaa huomattavasti väestön 
keskiarvoista. Manner-Suomen väestöstä yli 40-vuoti-
aita oli noin 50 %. Vuosina 1999-2002 yli 40-vuotiai-
den osuus väestöstä oli kasvanut noin 2 %-yksikköä, 
kun 18-30 vuotiaiden osuus Manner-Suomen väestös-
tä laski noin 1 %-yksikön. 

Vuonna 2000 luonnonhaittakorvausta tai ympä-
ristötukea saaneiden viljelijöiden ikäjakauma oli sama 
kuin kaikilla viljelijöillä ja yhtymien osakkailla. Viljeli-
jäväestön ja vakinaisesti palkatun henkilöstön yhteinen 
ikärakenne on kuitenkin painottunut vanhempiin hen-
kilöihin kuin koko väestöä koskeva ikärakenne. Koko 
väestössä alle 30-vuotiaiden osuus oli vajaat 20 % ja 
yli 40-vuotiaiden osuus runsaat 60 % vuonna 2000. 
Viljelijäväestöön kuuluvat viljelijät sekä maataloustöi-
tä tekevät viljelijöiden puolisot, muut viljelijäperheen 
jäsenet, maatalousyhtymien osakkaat sekä osakkaiden 
perheenjäsenet. Vakinaisesti palkatut ovat viljelijäper-
heen ulkopuolisia työntekijöitä. Vakinaisesti palkattu-
ja henkilöitä ovat vähintään 6 kuukautta vakituisesti 
maatilalla maataloustöissä työskennelleet tai kasvinvil-
jelytiloilla kasvukauden ajan työskennelleet (mikä voi 
olla alle 6 kuukautta). (Maatalouslaskenta 2000).

Naisten osuus maatalousväestöstä

Tasapainoinen väestörakenne edellyttää paitsi väestön 
ikäjakauman painottumista riittävästi nuoriin myös 
naisten ja miesten tasapainoista jakaumaa eri ikäluo-
kissa. Naisten osuus koko väestöstä on 51,1 % vuonna 

8. Monialaiset kysymykset 
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2002. Väestön ikääntyessä naisten osuus kasvaa; vuon-
na 2002 työikäisestä (15-64-vuotiaat) väestöstä 49,5 % 
on naisia, eläkeikäisestä väestöstä naisia on 60,9 % (Ti-
lastokeskus 2003; Nivalainen & Volk 2002). 

Maatiloilla työskentelevästä väestä naisia oli maa-
talouslaskennan mukaan vuonna 2000 noin    36 % 
eli 62 950 henkilöä. Heistä AB-tukialueella oli 41 % 
ja C-alueella 69 %. AB-tukialueella tiloilla työskente-
levistä naisista asui kaupunkikunnissa tai kaupunkien 
läheisellä maaseudulla   39 %, ydinmaaseudulla 54 % 
ja harvaan asutulla maaseudulla 7 %. C-tukialueella 
maatiloilla työskentelevistä naisista asui kaupungeissa 
ja kaupunkien läheisellä maaseudulla 13 %, ydinmaa-
seudulla 52 % ja harvaan asutulla maaseudulla 35 %. 
Maatiloilla työskentelevästä väestä naisten osuus AB-
tukialueella oli 35,5 %, kun C1-C4-tukialueen maati-
lojen väestöstä 36,5 % oli naisia. Saariston tukialueita 
lukuunottamatta suhteellisesti suurin naisten osuus oli 
C3P3-tukialueella ja pienin C4P5-tukialueella. Väes-
töltään suuremmista tukialueista, A-tukialueen nais-
ten osuus ei jäänyt paljoakaan C4P5-tukialueesta.

Vuonna 2002 naisia oli maa-, riista- ja kalatalou-
den työllisestä väestöstä 37,3 %. Vastaavasti kaikilla 
toimialoilla naisten osuus oli 48 % työllisestä väes-
töstä. Ajanjaksolla 2000-2002 maa-, riista- tai kalata-
loudessa työskentelevien naisten osuus työllisestä vä-
estöstä kasvoi 3,0 %-yksikköä ja vastaavasti kaikilla 
toimialoilla yhden prosenttiyksikön.(Tilastokeskus, 
työvoimatilastot). 

Tiken tukisovelluksesta ilmenevät tilan maatalou-
desta ensisijaisesti vastaavat naisviljelijät, joita viljeli-
jöistä on vain 10 %. Yleensä tuen saajaksi on merkitty 
tilan maataloudesta ensisijaisesti vastaava miesvilje-
lijä. Naisviljelijöiden osuus on vähentynyt ohjelma-

kauden ensimmäisenä vuonna lievästi, mutta vuosina 
2001-2002 tuensaajien sukupuolijakauma on pysynyt 
samana. Luonnonhaittakorvausta saaneiden ja ympä-
ristötukea saaneiden tiloilla sukupuolijakaumat ovat 
lähes samat (taulukko 8.1). Luonnonhaittakorvauk-
sen ja ympäristötuen saajista valtaosa, noin   60 %, 
asuu C-tukialueilla ja loput runsas 40 % Etelä-Suo-
men tukialueilla A ja B. Tuensaajien suhde on pysynyt 
samana eri tukialueiden välillä koko ohjelmakauden 
alun 2000-2002 ajan. Myös tuensaajien ikärakenne 
on muuttunut samassa suhteessa kaikilla tukialueilla.

Maaseudun autioituminen

Väkiluvun väheneminen maaseutualueilla nuorten ja 
työikäisten muuttaessa väestökeskuksiin on yleiseu-
rooppalainen ilmiö. Myös Suomen laajoilla maaseu-
tualueilla väestötappiot ovat yleisiä varsinkin jo en-
nestään erittäin harvaanasutuilla alueilla. Paitsi että 
väkeä muuttaa maaseudulta suuriin väestökeskuksiin 
muuttoliikettä tapahtuu myös paikallisesti maaseu-
dulta kirkonkyliin ja muihin taajamiin. Vuosille 
2001-2006 tehty väestöennuste viittaa käynnissä ole-
van kehityksen voimistumiseen siten, että viime vuo-
sina väestömääränsä niukasti säilyttäneissäkin maa-
kunnissa väestö alkaa vähentyä. Väestön ikärakenne 
on jo lähtökohtaisesti heikoin väestötappioalueilla. 
Väestötappioita kärsivissä maakunnissa tappiot joh-
tuvat pääosin muuttoliikkeestä, joskin niissä myös 
luonnollinen väestön poistuma on syntyvyyttä suu-
rempi. Tukialueittain tarkasteltuna AB-alueella väes-
tömäärän on ennakoitu vuosina 2001-2006 kasvavan 
2,4 %, mutta muualla maassa väestö vähenee 2,1 % 
keskimääräisen muutoksen ollessa 0,7 % (Nivalainen 
& Volk 2002).

Taulukko 8.1. Luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea saaneiden viljelijöiden ikä- ja sukupuolijakauma (%) 
vuosina 1997–2002. (Tike).

     1999 2000 2001 2002
Ikäluokka Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht.

LFA-korvausta saaneet:            
Alle 30 vuotta 6,2 0,8 7,0 5,2 0,7 5,9 4,4 0,6 5,0 3,6 0,6 4,2
30 – 39 vuotta 21,1 2,2 23,4 19,9 2,2 22,1 18,6 2,1 20,7 17,1 2,0 19,1
Yli 40 vuotta 61,9 7,8 69,6 64,3 7,6 72,0 66,6 7,7 74,3 68,9 7,8 76,6
Yhteensä 89,2 10,8 100,0 89,4 10,6 100,0 89,6 10,4 100,0 89,6 10,4 100,0
Ympäristötukea saaneet:            
Alle 30 vuotta 6,2 0,8 7,0 5,3 0,7 6,1 4,4 0,6 5,1 3,7 0,6 4,3
30 – 39 vuotta 21,2 2,3 23,5 20,2 2,3 22,5 18,9 2,1 21,0 17,5 2,0 19,5
Yli 40 vuotta 61,9 7,6 69,5 63,9 7,5 71,4 66,3 7,5 73,9 68,6 7,7 76,2
Yhteensä 89,2 10,8 100 89,5 10,5 100 89,7 10,3 100 89,7 10,3 100
Alle 30 vuotta 6,2 0,8 7,0 5,3 0,7 6,1 4,4 0,6 5,1 3,7 0,6 4,3
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Vuosina 1999-2002 Manner-Suomen väkiluvun 
lisäys oli keskimäärin 0,22 % vuodessa. Maaseututyy-
peittäin väkiluvun kasvu on kohdistunut kaupunkei-
hin ja kaupunkien läheiseen maaseutuun. Tarkastelu-
jaksolla 1997-2002 on kaupunkien väkiluvun kasvu 
laantunut ja vastaavasti koko maaseudun väkiluvun 
väheneminen on hidastunut. Maaseudun kolmijaon 
mukaisessa tarkastelussa kaupunkien läheisen maa-
seudun väkiluku on kasvanut koko tarkastelujakson 
ajan ja alueen väkiluvun suhteellinen kasvu on ollut 
suurinta tarkastelujakson lopussa. Ydinmaaseudun ja 
harvaan asutun maaseudun väkiluku on vähentynyt, 
joskin väkiluvun väheneminen on hidastunut vuon-
na 2002 Suomen maatalouspolitiikassa vakiintuneen 
maaseutumäärityksen seurauksena. (Maaseutu EU-
ohjelmakauden 2000-2006 alussa) (taulukko 8.2).

Väkiluvun kasvu on keskittynyt pääosin Etelä-
Suomeen ja siten tukialueille A ja B, joilla asuu vajaa 
62 % väestöstä. Alueen väkiluvun kasvu on valtaosin 
seurausta muuttoliikkeestä, mikä on hidastunut vuon-
na 2002. Tarkastelu (taulukko 8.3).

Maaseudun väestökehitystä leimaavat samat piir-
teet kuin kaupunkialueita: työelämästä pois siirtyvien 
lukumäärä kasvaa ja nuorten ikäluokkien koko pie-
nenee. Varsinkin harvaan asutulla maaseudulla ikä-
rakenne on muuttumassa lähivuosikymmeninä yhä 
epätasaisemmaksi suuren vanhusväestön ja vähäisen 
lasten määrän vuoksi. Taajamiin ja suuriin väestökes-

kuksiin suuntautuva muuttoliike osaltaan voimistaa 
tätä maaseudun autioitumista lisäävää kehitystä.

Viljelijäväestön osuus koko väestöstä on 3,5 % 
(maatalousyrittäjäkotitalouksien henkilöluku 183 
200, Tulonjakotilasto 2001), joten näin pienellä väes-
tönosalla ei ole kovin merkittävää painoarvoa koko 
väestön muutoksiin, vaikka harvaan asutuilla maata-
lousvaltaisilla alueilla viljelijäväestön osuus väestössä 
korostuukin. Väestöstä 1,4 milj. asuu ydinmaaseu-
dulla tai harvaan asutulla maaseudulla (Keränen ym. 
2000; Tilastokeskus). Tästä maaseutuväestöstä vilje-
lijäväestön osuus on noin 9 % vuonna 2000. Viljelijä-
väestöön kuuluvat maatilayrityksissä työskentelevät 
henkilöt eli viljelijät ja osakkaat, puolisot sekä muut 
perheenjäsenet, mutta ei vakituista palkattua työvoi-
maa. (Maatilarekisteri 2000).

Ydinmaaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla vil-
jelijäväestön osuus on merkittävästi suurempi kuin 
koko maassa keskimäärin (vrt. kohta 4.1.3). Useissa 
kohdin tässä raportissa on voitu todeta luonnonhait-
takorvauksen ja ympäristötuen merkitys maatalouden 
tuloissa ja siten viljelijäväestön toimeentulon lähteenä 
(vrt. mm. kohdat 1.3 ja 8.3). Näiden tuki- ja korvaus-
muotojen voidaan siten katsoa merkittävästi tukevan 
viljelijäväestön toimeentuloedellytyksiä ja merkittä-
vyyttä osana maaseutuyhteisöä sekä samalla osaltaan 
välillisesti ehkäisevän maaseudun autioitumista. 

Taulukko 8.2. Manner-Suomen maaseututyypeittäinen kuntamäärä (kpl), väkiluvun vuosimuutos (%) keskimää-
rin vuosina 1995-1999 ja väkiluvun vuosimuutokset (%) vuosina 1999-2002 sekä väkiluku (henkilöä) vuonna 
2002. (Tilastokeskus 2003, Maaseutu EU-ohjelmakauden 2000-2006 alussa,  StatFin 2003)

Maaseututyyppi  Kuntia, kpl 1995-1999 1999 2000 2001 2002 Väkiluku,
     kpl %  % % % % 1 000 henk.

Kaupungit 55 0,8 0,7 0,6 0,7 0,5 2 935
Maaseutu, jossa: 375 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,1 2 245
- kaupunkien läheinen maaseutu 79 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 845
 - ydinmaaseutu 173 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 -0,5 880
- harvaan asuttu maaseutu 123 -1,4 -1,5 -1,5 -1,4 -1,3 520
Manner-Suomi yhteensä 430 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 5 180

Taulukko 8.3. Manner-Suomen tukialueittainen kuntamäärä (kpl), väkiluvun vuosimuutos (%) keskimäärin 
1995-1999 ja vuosina 1999-2002 sekä väkiluku vuonna 2002. (Tilastokeskus). 

Tukialue Kuntia, kpl 1995-1999 1999 2000 2001 2002 Väkiluku,
     kpl %  % % % % 1 000 henk.

AB-alue 189 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 3 196
C-alueet. 241 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 1 984
Koko maa 430 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 5 180
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8.2. Maaseudun työllisyyden turvaaminen (X.2.)

Syrjäisille harvaan asutuille maaseutualueille on tyy-
pillistä elinkeinopohjan kapea-alaisuus, pitkät väli-
matkat ja taajama-alueita suurempi työttömyys. Tilas-
tokeskuksen työvoimatutkimusten mukaan vuonna 
2002 työttömyysaste oli koko maassa keskimäärin 9,1 
%, kaupunkikunnissa ja kaupunkien läheisillä maa-
seutualueilla sekä ydinmaaseudulla 8-9 %, mutta har-
vaan asutulla maaseudulla yli 14 % (taulukko 8.4). 
Harvaan asutun maaseudun elinkeinorakenteessa pai-
nottuvat työllisyyden kannalta ongelmalliset alat ku-
ten elintarvikkeiden valmistus, rakentaminen sekä 
majoitus- ja ravitsemistalouden alat, joilla työttömyys 
on maan muissa osissakin usein keskimääräistä suu-
rempi. Tosin elintarvikkeiden valmistuksessa työlli-
syys maan muissa osissa oli vuonna 2002 keskimää-
räistä parempi. Maa- ja riistatalouden aloilla työttö-
myys on kaikilla alueilla keskimääräistä vähäisempää, 
mutta tällöin tulee huomioida, että mahdollisesta va-
jaatyöllisyydestä huolimatta viljelijäväestö ja pienyrit-
täjät eivät yrittäjinä tule yleensä työnhakijoina työvoi-
matilastointiin mukaan. 

8.2.1. Maatiloilla maataloustöissä 
työskentelevien työpaikat (X.2-1.)

Missä määrin ohjelma on vaikuttanut työpaikkojen 
turvaamiseen tiloilla ja niiden ulkopuolella (X.1.)
Ohjelmalla on luotu tai ylläpidetty suoraan tai epä
suoraan työpaikkoja maa- tai metsätiloilla (X.2-1.)

Tilanpitäjien osuus työpaikoista

 Maatiloilla tai maatalouden toimialalla olevista työ-
paikoista saadaan tietoja Tilastokeskuksen työvoima-
tutkimuksesta ja työssäkäyntitilastosta sekä Tiken ti-
lastoista muutaman vuoden välein tehtävistä maata-
louden rakennetutkimuksista ja vuoden 2000 maata-
louslaskennasta. Maatilayrityksissä työskentelevät 
henkilöt ilman vakituista työvoimaa sisältää maatila-

rekisterissä viljelijät ja osakkaat, puolisot sekä muut 
perheenjäsenet. Maatalouden työpaikkojen muutosta 
selittää erityisesti maatilojen lukumäärän muutos. 
Manner-Suomessa oli maatilarekisterin mukaan vuon-
na 2002 yhteensä noin 74 800 maatilaa ja tilojen mää-
rä on ollut jatkuvasti aleneva. Koko edellisen ohjelma-
kauden aikana vuosina 1995-1999 maatilojen luku-
määrä aleni 16 %. Vuosina 1997-1999 tilamäärän 
alenema oli 10 420 tilaa eli 11,5 %. Vuoden 1999 lu-
vut puuttuvat tilastoista, joten tässä ne on interpoloitu 
vuosien 1998 ja 2000 keskiarvoina. Ohjelmakauden 
aikana 2000-2002 maatilojen lukumäärä on vähenty-
nyt runsaalla 4 000 tilalla eli noin 5 %.Tilamäärän vä-
heneminen on ollut suhteessa hieman suurempi A-tu-
kialueella kuin maan muissa osissa. Toisaalta C4-tuki-
alueella tilamäärä ei juurikaan ole muuttunut tarkas-
teltavan jakson aikana. Tämä on osittain johtunut pa-
remmista työnsaantimahdollisuuksista maan etelä-
osissa, kun taas pohjoisessa maatalouden harjoittami-
selle on niukasti muita vaihtoehtoisia toimeentulon 
lähteitä (taulukko 8.5). 

Maaseutualueittain tarkasteltuna tilojen lukumää-
rä on vähentynyt kaikilla maaseutualueilla suunnil-
leen samaan tahtiin. Vuosina 2000-2002 tilojen luku-
määrä on vähentynyt 5-6 %. Koska lähinnä pienimpiä 

         Tiloja  Tilajakauma
      1997-2000 2000-2001 2001-2002 2000-2002 v. 2002, kpl  v. 2002, %

A-alue -10,6 -3,2 -2,8 -5,8 9 496 12,7
B-alue -11,0 -3,1 -2,5 -5,6 21 750 29,1
C1-alue -12,8 -3,1 -2,4 -5,4 17 720 23,7
C2-alue -8,8 -3,1 -2,1 -5,2 21 936 29,3
C3-alue -12,9 -3,0 -2,5 -5,4 3 163 4,2
C4-alue 0,3 -1,3 -0,4 -1,7 731 1,0
Manner-Suomi -11,6 -3,1 -2,4 -5,4 74 796 100,0

Taulukko 8.5. Maatilojen lu-
kumäärä vuonna 2002 ja ti-
laluvun muutos (%) tukialu-
eittain vuosina 1997-2002. 
(Maatilarekisteri, Tike).

Taulukko 8.4. Työvoima, työttömät ja työttömyysaste 
maaseutualueittain Manner-Suomessa maan eri osissa 
vuosina 2000-2002. (Tilastokeskus, työvoimatutki-
mukset).

     Työvoima Työttömät Työttömyysaste %  
      (100 hlöä) maaseutualueittain
     2002 2002 2000 2001 2002

Koko maa  25 958 2 368 9,8 9,2 9,1
  -kaupunkikunnat 15 444 1 360 9,5 8,8 8,8
  -kaupunkien läheinen 
   maaseutu  4 066 317 9,0 7,9 7,8
  -ydinmaaseutu 4 142 361 9,0 9,0 8,7
  -harvaan asuttu maaseutu 2 305 330 14,6 14,3 14,3
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tiloja jää pois tuotannosta, maatiloilla työskentelevän 
väen vähentyminen on alle 5 % kyseisenä ajanjakso-
na.  Maatiloista sijaitsee kaupunkikunnissa tai kau-
punkien läheisillä maaseutualueilla AB-tukialueella 
noin 17 % ja C-tukialueella 8 %. Ydinmaaseudulla 
AB-alueen tiloista sijaitsee runsas viidennes ja C-alu-
eella yli puolet. Harvaan asutulla alueella maan etelä-
osien tiloista sijaitsee vain pari prosenttia. Pohjoisem-
milla alueilla yli viidennes on harvaan asutuilla alueil-
la (taulukko 8.6).  

Omistusmuodoltaan valtaosa maatiloista on yk-
sityisiä ja yksityisen omistuksen osuus on lisääntynyt 
vuosina 2000-2002 (taulukko 8.7). Yksityisomistuk-
sessa olevat maatilat ovat pääosin perheviljelmätyyp-
pisiä, jotka suurimpia tiloja lukuun ottamatta eivät 
työllistä perheen ulkopuolista vakituisesti palkattua 
työvoimaa. Myös yhtymämuotoisilla maatiloilla osak-
kaat tekevät pääosan tilan töistä. 

Viljelijäperheen ulkopuolisen 
työvoiman osuus työpaikoista

Maatilayrityksissä työskentelevistä henkilöistä lähes 
puolet on viljelijöitä, vajaa neljännes heidän puolisoi-
taan ja runsas neljännes muita perheen jäseniä. Per-
heen ulkopuolisen työvoiman (vakituisesti palkatut) 
osuus oli vuonna 2000 maatiloilla vain 2 % (taulukko 
8.8). Maaseutualueittain tarkasteltuna kaupunkien lä-
heisillä alueilla asui vuonna 2000 AB-tukialueella yli 
12 % ja C-tukialueella alle 7 % maatiloilla työskente-
levästä väestä. Harvaan asutuilla alueilla asui AB-alu-
eella alle 3 % maatilojen väestä, kun vastaava osuus 
C-tukialueella oli 20 %. Maatilan henkilöstön koos-
tumuksessa ei ole kovin suuria eroja maan etelä- ja 
pohjoisosien kesken; eteläisimmissä osissa yksinäisvil-
jelijöiden ja maatalousyhtymien osakkaiden sekä pal-
kattujen henkilöiden lukumäärä tilaa kohti on hieman 
suurempi kuin pohjoisemmilla kotieläinvaltaisilla alu-
eilla, joilla tyypillisesti viljelijä ja puoliso yhdessä työs-
kentelevät tiloilla ja perheet ovat hieman suurempia 
kuin maan eteläisimmissä osissa (taulukko 8.9). 

Maatilayrityksissä työskentelevien henkilöiden 
osuus kaikista alueen työllisistä oli vuonna 2000 kes-
kimäärin koko maassa 7,6 %. Kaupunkimaisissa kun-
nissa maatiloilla työskentelevien henkilöiden osuus oli 
vastaavasti 0,8 %, kaupunkien läheisellä maaseudulla 
8,5 %, ydinmaaseudulla 24,8 % ja harvaan asutulla 
maaseudulla 20,1 % (Maatalouslaskenta 2000, Ti-
lastokeskuksen työvoimatilastot). Maatilayrityksissä 
työskentelevien suuri osuus ydinmaaseudun ja har-
vaan asutun maaseudun työllisistä osoittaa maatilojen 

Taulukko 8.6. Maatilojen lukumäärä vuonna 2002 ja tilaluvun muutos (%) maaseutualueluokituksen mukaan 
vuosina 1997-2002. (Maatilarekisteri; Tike; Keränen ym. 2000).

             Tiloja  Tilajakauma
     1997-2000 2000-2001 2001-2002 2000-2002 v. 2002, kpl  v. 2002, %

AB-alue yhteensä -10,9 -3,1 -2,6 -5,6 31 246 41,8
  - kaupungit -11,5 -2,4 -2,8 -5,2 3 292 4,4
  - kaupunkien läheinen maaseutu -11,0 -3,2 -2,6 -5,7 9 272 12,4
  - ydinmaaseutu -10,6 -3,2 -2,6 -5,7 16 721 22,4
  - harvaan asuttu maaseutu -11,5 -3,0 -2,6 -5,5 1 961 2,6
C-alueet yhteensä -12,0 -3,1 -2,2 -5,2 43 550 58,2
  - kaupungit -11,3 -2,2 -2,8 -4,9 1 503 2,0
   - kaupunkien läheinen maaseutu -13,3 -3,2 -2,1 -5,3 4 192 5,6
  - ydinmaaseutu -11,8 -2,7 -2,3 -4,9 22 685 30,3
  - harvaan asuttu maaseutu -12,2 -3,6 -2,2 -5,7 15 170 20,3
Manner-Suomi yhteensä -11,6 -3,1 -2,4 -5,4 74 796 100,0
  - kaupungit -11,4 -2,4 -2,8 -5,1 4 795 6,4
  - kaupunkien läheinen maaseutu -11,7 -3,2 -2,5 -5,6 13 464 18,0
  - ydinmaaseutu -11,3 -2,9 -2,4 -5,3 39 406 52,7
  - harvaan asuttu maaseutu -12,1 -3,5 -2,2 -5,7 17 131 22,9

Taulukko 8.7. Maatilojen osuus (%) omistusmuodoit-
tain Manner-Suomessa vuosina 1998-2002. (Tike).

Muutos % 1998 1999 2000 2001 2002

Yksityinen 87,6  87,9 87,8  88,1  88,2 
Yhtymä 5,6  5,8 5,7  5,9  5,9 
Muu 6,7  6,3 6,5  6,0  5,8 
Yhteensä 100,0  100,0 100,0  100,0  100,0

Maatalouslaskenta 2000.
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keskeistä merkitystä näiden alueiden työllisyyden tur-
vaamisen kannalta.   

 Naisten osuus maatilojen työpaikoista 

Naisten osuus maatilayrityksissä työskentelevistä hen-
kilöistä oli vuonna 2000 runsas kolmannes. Samoin 
naisten osuus maatilayritysten henkilötyövuosista on 
noin kolmannes. Naispuolisten viljelijöiden tai yhty-
mien osakkaiden osuus maatilayrityksissä työskente-

levistä naisista on 12 %. Suurin osa, lähes 90 %, maa-
tilayrityksissä työskentelevistä naisista on viljelijöiden 
puolisoja (taulukko 8.10). 

Maatiloilla työskentelevistä naisista vuonna 2000 
oli 16 % viljelijöitä tai maatalousyhtymän osakkaita, 
59 % oli viljelijöiden puolisoita, 23 % muita perheen 
jäseniä ja 2 % vakituisesti tilalle palkattuja henkilöi-
tä. AB-tukialueella naisista hieman useampi oli yksi-
näisviljelijä tai yhtymän osakas tai palkattu työntekijä 

Taulukko 8.8. Maatilayrityksissä työskentelevien henkilöiden lukumäärä ja tilojen henkilörakenne (%) Manner-
Suomessa vuonna 2000. (Maatalouslaskenta 2000).

 Viljelijät ja maatalous-  Viljelijöiden puolisot Muut perheenjäsenet Vakituisesti palkatut Yhteensä
 yhtymien osakkaat

Tukialue Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Henk. %
AB –alue 35 138 48 16 804 23 19 325 26 2 419 3 73 686 100
C-alueet 48 839 47 24 821 24 27 891 27 1900 2 103 451 100
Manner-Suomi 83 977 47 41 625 23 47 216 27 4319 2 177137 100

Taulukko 8.9. Maatilayrityksissä työskentelevien henkilöiden lukumäärä ja tilojen henkilörakenne (%) maaseu-
tualueluokituksen mukaan Manner-Suomessa vuonna 2000. (Maatalouslaskenta 2000).

 Viljelijät ja maatalous-  Viljelijöiden puolisot Muut perheen-  Vakituisesti Yhteensä
 yhtymien osakkaat  jäsenet palkatut
Tukialue Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Henk. %

AB-tukialue yht. 35 138 48 16 804 23 19 325 26 2 419 3 73 686 42
- kaupungit 3 755 49 1 572 21 2 003 26 326 4 7 656 4
- kaupunkien läheinen  maaseutu 10 465 48 4 875 22 5 621 26 852 4 21 813 12
- ydinmaaseutu 18 717 47 9 232 23 10 473 26 1 158 3 39 580 22
- harvaan asuttu maaseutu 2 201 47 1 125 24 1 228 26 83 2 4 637 3
C-alueet yht. 48 839 47 24 821 24 27 891 27 1 900 2 103 451 58
- kaupungit 1 663 49 783 23 875 26 103 3 3 424 2
- kaupunkien läheinen maaseutu 4 646 47 2 362 24 2 648 27 197 2 9 853 6
- ydinmaaseutu 25 442 47 12 843 24 14 905 27 1 042 2 54 232 31
- harvaan asuttu maaseutu 17 088 48 8 833 25 9 463 26 558 2 35 942 20
Manner-Suomi yht. 83 977 47 41 625 23 47 216 27 4 319 2 177 137 100
- kaupungit 5 418 49 2 355 21 2 878 26 429 4 11 080 6
- kaupunkien läheinen maaseutu 15 111 48 7 237 23 8 269 26 1 049 3 31 666 18
- ydinmaaseutu 44 159 47 22 075 24 25 378 27 2 200 2 93 812 53
- harvaan asuttu maaseutu 19 289 48 9 958 25,0 10 691 26 641 2 40 579 23 

Taulukko 8.10. Maatilayrityksissä työskentelevien naisten lukumäärä (kpl) ja osuus viljelijäväestöstä sekä palka-
tuista työntekijöistä (%) vuonna 2000. (Maatalouslaskenta 2000).

 Viljelijät ja maatalous-  Viljelijöiden puolisot Muut perheen-  Vakituisesti Yhteensä
 yhtymien osakkaat  jäsenet palkatut
Tukialue Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Henk. %

A+B -alue 4 711 13 14 743 88 5 773 30 757 31 25 984 35
C-alueet 5 521 11 22 222 90 8 667 31 558 29 36 968 36
Manner-Suomi 10 232 12 36 965 89 14 440 31 1315 30 62 952 36
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kuin C-tukialueella, missä taas naisista suurempi osa 
oli viljelijöiden puolisoina ja muina perheenjäseni-
nä. Naisten osuudet tiloilla työskentelevistä yhteensä 
eivät juuri eronneet kaikkien tiloilla työskentelevien 
jakaumasta tukialueittain. Verrattuna kaikkien maati-
loilla työskentelevien jakaumaan (taulukko 8.9 edellä) 
vakituisesti palkattuja naisia työskenteli tiloilla suh-
teessa hieman enemmän kaupunkikunnissa ja kau-
punkien läheisillä maaseutualueilla. Naisten suhteel-
linen osuus eri tyyppisillä maaseutualueilla ei kuiten-
kaan poikennut kaikkien maatiloilla työskentelevien 
jakaumasta AB-tukialueella ja C-tukialueella (tauluk-
ko 8.11). 

Kokopäiväiset  työpaikat

Manner-Suomen maatiloilla tehtiin 93 632 henkilö-
työvuotta (AWU) vuonna 2000, josta naisten osuus oli 
runsas kolmannes (34 %). Huomattavin osa työ-
vuosista muodostuu viljelijöiden tai yhtymien osak-

kaiden työpanoksesta (taulukko 8.12). Henkilötyö-
vuodella (Annual Work Unit) tarkoitetaan yhden 
työntekijän vuodessa tekemiä maataloustöihin käytet-
tyjä työtunteja. Yksi henkilötyövuosi on 1 800 työ-
tuntia vuodessa, mikä vastaa viittä kahdeksantuntista 
työpäivää viikossa 11 kuukauden aikana vuodessa. 
Työpanoksen tilastoinnissa maatalouden rakennetut-
kimuksissa ja maatalouslaskennan tuloksissa yhtä 
henkilöä kohti lasketaan korkeintaan yksi henkilötyö-
vuosi vuodessa, vaikka tehty tuntimäärä ylittäisi 
1 800 tuntia.

Maaseutuyritysten työpaikkojen kehitys on seu-
rannut yleistä talouskehitystä. Maaseudun pienyri-
tykset työllistivät vuonna 2000 noin 7 % enemmän 
työntekijöitä kuin kolme vuotta aiemmin. Man-
ner-Suomessa työpaikkojen lukumäärä on kasvanut 
1990-luvun puolivälistä lähtien. Vuosina 1999-2000 
kaikkien toimialojen työpaikkojen lukumäärä lisään-
tyi runsaalla 60 000 paikalla eli vajaa 3 %. Sen sijaan 

Taulukko 8.11. Maatilayrityksissä työskentelevien naisten lukumäärä ja tilojen naisten henkilörakenne (%) maa-
seutualueluokituksen mukaan Manner-Suomessa vuonna 2000.

 Viljelijät ja maatalous-  Viljelijöiden puolisot Muut perheen-  Vakituisesti Yhteensä
 yhtymien osakkaat  jäsenet palkatut
  Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Henk. %-jak.

AB-tukialue yhteensä 4 711 18 14 743 57 5 773 22 757 3 25 984 41,3
- kaupungit 550 21 1 358 52 606 23 99 4 2 613 4,2
- kaupunkien läheinen maaseutu 1 404 18 4 291 56 1 643 22 285 4 7 623 12,1
- ydinmaaseutu 2 431 17 8 121 58 3 109 22 346 2 14 007 22,3
- harvaan asuttu maaseutu 326 19 973 56 415 24 27 2 1 741 2,8
C-tukialue yht. 5 521 15 22 222 60 8 667 23 558 2 36 968 58,7
- kaupungit 226 19 669 56 257 21 50 4 1 202 1,9
- kaupunkien läheinen maaseutu 552 16 2 068 59 837 24 61 2 3 518 5,6
- ydinmaaseutu 2 549 13 11 734 62 4 513 24 282 1 19 078 30,3
- harvaan asuttu maaseutu 2 194 17 7 751 59 3 060 23 165 1 13 170 20,9
Manner-Suomi 10 232 16 36 965 59 14 440 23 1 315 2 62 952 100,0
- kaupungit 776 20 2 027 53 863 23 149 4 3 815 6,1
- kaupunkien läheinen maaseutu 1 956 18 6 359 57 2 480 22 346 3 11 141 17,7
-  ydinmaaseutu 4 980 15 19 855 60 7 622 23 628 2 33 085 52,6
-  harvaan asuttu maaseutu 2 520 17 8 724 59 3 475 23 192 1 14 911 23,7

Taulukko 8.12. Maatilayrityksissä työskentelevien henkilöiden henkilötyövuodet (AWU) ja eri henkilöiden 
osuus työajankäytöstä (%) Manner-Suomessa vuonna 2000. (Maatalouslaskenta 2000).

 Viljelijät ja maatalous-  Viljelijöiden puolisot Muut perheen-  Vakituisesti Yhteensä
 yhtymien osakkaat  jäsenet palkatut
ALUE AWU % AWU % AWU % AWU % AWU %

A+B -alue 21 523 59 8 369 23 5 058 14 1 770 5 36 720 100
C-alueet 32 758 58 14 975 26 7 902 14 1 276 2 56 911 100
Manner-Suomi 54 281 58 23 345 25 12 960 14 3 046 3 93 632 100
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maa- ja metsätaloudessa vastaavana aikana työpaikat 
vähenivät noin 11 000 paikalla eli lähes 10 %. 
Maa- ja metsätalouden työpaikkojen osuus kaikista 
työpaikoista on vähentynyt vuosina 1997-2000 noin 
6,1 %:sta alle 5 %:iin (taulukko 8.13). 

Maaseutualueittain tarkasteltuna maa- ja metsäta-
louden työpaikat jakautuivat suunnilleen vastaavasti 
kuin maatiloilla työskentelevä väki; vakituisesti pal-
kattuja on parin prosenttiyksikön verran enemmän ja 
työpaikat ovat metsätalouden mukana olosta johtu-
en painottuneet vajaan parin prosenttiyksikön verran 
enemmän C-tukialueille ja harvaan asutuille alueille. 
Puunkorjuun teknologian kehityksestä johtuen met-
sätalouden työllistävä vaikutus on nykyisin melko vä-
häinen.  

Maa- ja metsätalouden ulkopuolisen toiminnan 
osuus työpaikoista

Maatilan yhteydessä toimivat pienyritykset

Maatiloilla tapahtuva muun yritystoiminnan harjoitta-
minen nähdään osana maaseudun elinkeinojen moni-
puolistamista. Tiloilla harjoitettava maatilatalouden 
ulkopuolinen yritystoiminta turvaa myös osaltaan vil-
jelijäväestön toimeentuloa ja työllisyyttä. Maaseudulla 
tapahtuva pienyritystoiminta voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään: perustuotantotiloihin, monitoimitiloihin ja 
maatilaan liittymättömiin pienyrityksiin. Maaseudun 
yritystoimintaa on tarkasteltu seuraavassa maaseudun 
pienyritysrekisterin perusteella. Siihen sisältyvissä yri-
tyksissä on yritystoiminnan liikevaihto vähintään ar-
vonlisäverovelvollisuuden alarajalla (8 409 €/vuosi) ja 
yritys työllistää 0,5-20 henkilöä ja sijaitsee maaseutu-
alueilla, joiden asukasmäärä on alle 50 henkilöä neliö-
kilometrillä (Rantamäki-Lahtinen 2000).

Vuonna 2000 koko Suomen maaseudulla oli kaik-
ki maatilat mukaan lukien yhteensä 136 000 pien-
yritystä, joista 58 200 kpl (43 %) pelkästään maa- ja 
metsätaloutta harjoittavia tiloja, 21 600 kpl (16 %) 
sellaisia tiloja, joilla oli lisäksi jotain muuta yritystoi-
mintaa, sekä 56 200 kpl (41 %) ilman maatilataustaa 
toimivia muita pienyrityksiä. Maatilataustaisista yri-
tyksistä vuonna 2000 oli 8 000 kpl niin suuria, että 
niiden liikevaihto ylsi arvonlisäverovelvollisuuden ala-
rajalle. Seuraavassa on tarkasteltu arvonlisäverovel-

Taulukko 8.13. Työpaikat (kpl) kaikilla toimialoil-
la sekä maa- ja metsätaloudessa Manner-Suomessa 
1997-2000. (Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto).

Toimiala 1997 1998 1999 2000

Kaikki 2 024 010 2 118 095 2 159 134 2 221 462
Maa- ja metsätalous 123 154 118 024 115 087 104 045
-  maa- ja metsä-
    talouden osuus, % 6,1  5,6  5,3  4,7 
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Kuvio 8.1. Maaseudun pienyritysten lukumäärän ja niiden henkilöstön määrän kehitys maaseutualueilla vuosina 
1990, 1993, 1997 ja 2000. (Suhdeluvut, vuosi 1990=1,0) (Rantamäki-Lahtinen 2002). 
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vollista maaseudun pienyritystoimintaa, jossa on mu-
kana kaikki ilman maatilataustaa toimivat yritykset 
sekä edellä mainitut maatilojen arvonlisäverovelvolli-
set yritykset (vuonna 2000 yhteensä noin 64 200 kpl).

Maaseudun pienyrityksistä sijaitsi 20 % kaupun-
kien läheisellä maaseudulla, 57 % ydinmaaseudulla ja 
24 % syrjäisellä maaseudulla. 1990-luvun alun lama 
Suomessa aiheutti maaseudun pienyritysten lukumää-
rän alenemista 5-10 % ja henkilöstön määrän vähe-
nemistä peräti viidenneksellä. Vuosina 1997-2000 
näiden maaseudun pienyritysten määrä oli noussut 
hieman kaupunkien läheisillä alueilla ja ydinmaaseu-
dulla, mutta syrjäisellä maaseudulla niiden määrä oli 
hieman vähentynyt. Henkilöstön määrä vuonna 2000 
oli yhteensä 101 130 henkilöä, mikä on keskimää-
rin 1,63 henkeä/ yritys. Kaupunkien läheisillä alueilla 
yritysten henkilömäärä oli 1,63 henkilöä ja syrjäisillä 
alueilla 1,65 henkilöä. Vaikka yritysten määrä syrjäi-
sillä alueilla hieman aleni vuosina 1997-2000, niiden 
henkilöstön määrä kasvoi noin 4,4 %. Muilla alueilla 
maaseudun pienyritysten henkilöstön määrä kasvoi 
5,6-6,5 % (kuvio 8.1).

Vuosina 1997-2000 maatilan yhteydessä toimivien 
yritysten määrä on lisääntynyt noin 9 % ollen vuon-
na 2000 noin 8 000 yritystä. Kyse on tällöin nimen-
omaan tiloista, joilla maatilatalouden lisäksi harjoi-
tettavan muun yritystoiminnan liikevaihto ylittää ar-
vonlisäverovelvollisuuden rajan. Näiden pienyritysten 
toiminnasta on runsas puolet sidoksissa alkutuotan-
toon. Vuonna 2000 yritykset työllistivät 8 900 henki-
lötyövuotta, mikä on noin 43 % enemmän kuin vuon-

na 1997. Maatilatalouden ulkopuolisen yritystoimin-
nan liikevaihto niissä oli vuonna 2000 noin 148 milj. 
euroa. Vuoden 2000 hinnoin laskettuna liikevaihto oli 
lisääntynyt vuodesta 1997 noin 31 %. (Rantamäki-
Lahtinen 2003).   

  
Monialaiset tilat maatalouslaskennan 
tulosten mukaan

Vuonna 2000 maatalouslaskennan mukaan Manner-
Suomen maatiloilla harjoitettiin maatilatalouden eli 
maa- ja metsätalouden lisäksi muuta yritystoimintaa 
vajaalla 21 600 monialatilalla eli runsaalla 27 %:lla 
aktiivitiloista. Maatalouslaskennassa viljelijä määritti 
itse, onko tilalla tai sen ulkopuolella harjoitettava yri-
tystoiminta merkittävää, ja näin ollen luetaanko tila 
monialaisiin maatiloihin. Maatalouslaskennan mukai-
sissa luvuissa on siten mukana myös sellaisia moniala-
tiloja, joilla maatilatalouden ulkopuolisen yritystoi-
minnan liikevaihto on jäänyt alle arvonlisäverovelvol-
lisuuden rajan. Noin 69 % maatilojen yhteydessä ole-
vasta muusta tuotannosta on palvelualalla, 22 % teol-
lisuuden aloilla ja 5 % kaupan aloilla. 

Monialatiloista sijaitsi 44 % AB-tukialueella ja 56 
% C-tukialueella. AB-alueella monialatiloista suhtees-
sa suurempi osuus sijaitsi kaupunkikunnissa ja kau-
punkien läheisellä maaseudulla (yhteensä 40 %), kun 
taas C-alueella kaupungeissa tai niiden läheisillä maa-
seutualueilla sijaitsi vain 13 % monialatiloista. Ydin-
maaseudulla sijaitsi suhteessa sama määrä monialati-
loista molemmilla tukialueilla. Harvaan asutulla alu-
eella oli AB-alueella 6 % monialatiloista ja C-alueella 

Taulukko 8.14. Monialaiset maatilat muun yritystoiminnan päätoimialan mukaan (kpl) ja niiden %-jakauma tu-
kialueittain Manner-Suomen alueella vuonna 2000. (Maatalouslaskenta 2000).

    
 Teollisuus Kauppa Palvelut Muu alku-  Toimiala  Yhteensä Maatila- Maatila-, 
    tuotanto tuntematon  yrityksiä yrityksistä %

AB-tukialue yhteensä, kpl 2 015 526 6 800 49 104 9 494 33 116 28,7
 - kaupungit, % 9 12 12 10 9 12 10 31,5
 - kaupunkien läheinen maaseutu, % 30 37 30 18 21 30 30 29,3
 - ydinmaaseutu, % 54 48 49 59 64 50 54 26,9
 - harvaan asuttu maaseutu, % 7 3 9 12 6 8 6 36,4
C-tukialue yhteensä, kpl 2 744 524 8 029 687 110 12 094 45 954 26,3
 - kaupungit, % 3 3 4 1 4 3 3 26,2
 - kaupunkien läheinen maaseutu, % 9 11 10 6 15 10 10 27,3
 - ydinmaaseutu, % 57 60 51 83 57 55 52 27,8
 - harvaan asuttu maaseutu, % 30 26 35 10 25 32 35 23,9
Manner-Suomi yht., kpl 4 759 1 050 14 829 736 214 21 588 79 070 27,3
 - kaupungit, % 6 8 8 2 6 7 6 29,8
 - kaupunkien läheinen maaseutu, % 18 24 20 7 18 19 18 28,6
 - ydinmaaseutu, % 56 54 50 81 61 53 53 27,4
 - harvaan asuttu maaseutu, % 21 14 23 10 15 21 23 25,3
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peräti 35 % monialatiloista. Teollisuuden ja kaupan 
aloilla toimivia monialaisia maatiloja oli suunnilleen 
yhtä paljon, mutta palveluiden ja muun alkutuotan-
non aloilla monialatiloja oli C-alueella huomattavasti 
enemmän (taulukko 8.14). 

Maatalouslaskennasta ilmenee, että elintarvikkeita 
jatkojalostavia maatiloja oli vuonna 2000 noin 1 060 
kappaletta. Toimialoittain nämä maatilayritykset ja-
kautuivat seuraavasti: 
- vihannesten ja marjojen jalostus 25,3 %
- teurastus ja lihan jatkojalostus  20,6 %
- leipomotuotteet 17,0 %
- muu elintarvikkeiden jalostus 14,7 %
- myllytuotteet 10,7 %
- meijerituotteet    8,4 %
- juomat   3,4 %

Maatilatalouden ulkopuolista toimintaa harjoittavat 
monialaiset maatilat (21 600 tilaa) työllistivät vuonna 
2000 noin 42 700 henkilöä. AB-tukialueella kolman-
nes ja C-tukialueella neljännes työvoimasta tuli maati-
lan ulkopuolelta. Koko maassa monialatilojen työnte-
kijöiden lukumäärät painottuivat hieman enemmän 
kaupunkikuntiin ja kaupunkien läheisille alueille kuin 
monialatilojen lukumäärät. Myös ulkopuolisia työn-
tekijöitä oli AB-tukialueella puolta vähemmän ja 
myös C-tukialueella muutaman prosenttiyksikön ver-
ran vähemmän kuin monialatiloja (taulukko 8.15).

Monialatilojen maatalouden ulkopuolisen liike-
vaihdon mukaan tarkasteltuna suhteessa suurempi 
osa harvaan asuttujen alueiden monialatiloista sijoit-

tui liikevaihdoltaan pienimpien yritysten joukkoon; 
alle arvonlisäverovelvollisuuden liikevaihto oli monia-
latilojen muussa yritystoiminnassa AB-tukialueella 9 
%:lla yrityksistä ja C-tukialueella 41 %:lla yrityksistä. 
Liikevaihdoltaan suurimmat monialatilojen yritykset 
sijaitsevat AB-tukialueella kaupungeissa ja kaupunki-
en läheisillä alueilla, kun taas C-tukialueella liikevaih-
doltaan suurimmat monialatilat sijaitsevat ydinmaa-
seudulla ja harvaan asutuilla alueilla. Yli 168 000 eu-
ron liikevaihdon yritysryhmään kuuluvista yrityksistä 
sijaitsi harvaan asutuilla alueilla AB-tukialueella 5 % 
yrityksistä ja C-tukialueella 26 %:lla yrityksistä (tau-
lukko 8.16).

Välilliset tarjontavaikutukset

Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman kaut-
ta tulevat tuet ja korvaukset ovat merkittävä osa maa-
talouden tulonmuodostusta ja siten tukevat maatiloil-
la olevien työpaikkojen säilymistä. Tilan elinkaaren 
huomioon ottaen pitkällä ajanjaksolla tuet ja korva-
ukset vaikuttavat myös sukupolvenvaihdosten mää-
rään ja siten maaseudun elinvoimaisuuteen. Tilaluvun 
vähenemisen myötä myös maatalouden työpaikat vä-
henevät. Koska maataloustuotanto ei kuitenkaan ole 
vähentynyt, vaan tiloista on tullut aiempaa suurempia 
yksiköitä, maataloudessa tarvittava työvoima ei ole 
vähentynyt aivan yhtä nopeasti kuin tilaluku. Tämä 
koskee erityisesti suuria ja osakeyhtiömuotoisia maa-
tilayrityksiä, joissa tarvitaan jatkuvasti aputyövoimaa 
perheenjäsenten tai omistajien työpanoksen lisäksi. 
Samoin välillinen työpaikkatarjonta ilmenee kausi-

Taulukko 8.15. Monialaisilla maatiloilla työskentelevien henkilöiden lukumäärä % -jakauma tukialueittain ja 
maaseututyypeittäin Manner-Suomen alueella vuonna 2000. (Maatalouslaskenta 2000).

     Viljelijä Viljelijän  Muut  Ulkopuoliset  Yhteensä
      puoliso perheenjäsenet työntekijät

AB-tukialue yhteensä, henk. 8 434 2 580 2 417 5 857 19 288
    - kaupungit, % 12 11 12 10 11
    - kaupunkien läheinen maaseutu, % 31 30 32 33 32
    - ydinmaaseutu, % 50 51 49 53 51
    - harvaan asuttu maaseutu, % 8 8 7 4 6
C-tukialue yhteensä, henk. 10 671 3 108 4 084 5 549 23 412
    - kaupungit, % 4 3 4 4 4
    - kaupunkien läheinen maaseutu, % 10 9 10 9 10
    - ydinmaaseutu, % 50 51 52 54 51
    - harvaan asuttu maaseutu, % 37 36 35 33 35
Manner-Suomi yhteensä, henk. 19 105 5 688 6 501 11 406 42 700
    - kaupungit, % 7 7 7 7 7
    - kaupunkien läheinen maaseutu, % 19 19 18 22 20
    - ydinmaaseutu, % 50 51 51 54 51
    - harvaan asuttu maaseutu, % 24 23 24 18 22



194

 

luonteisina työpaikkoina ja investointeihin liittyvänä 
ulkopuolisen työvoiman käyttönä. Myös töiden ul-
koistaminen erilaisin urakointi yms. sopimuksin on 
vähitellen yleistymässä varsinkin suurimmilla tiloilla 
(Kuorikoski & Sipiläinen 2003). Myös tämä edesaut-
taa osaltaan maaseutuväestön työllistymistä.

Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman 
vaikutukset maatiloilla varsinaisen maatalouden ja 
metsänhoidon lisäksi harjoitettavaan muuhun yritys-
toimintaan ovat osalla yrityksistä elintärkeitä. Tiloilla 
toimivista yrityksistä osa oli suoraan alkutuotantoon 
sidoksissa ja kaikilla monialatiloilla maatalous muo-
dostaa osan viljelijäperheen toimeentulosta. Monia-
latilojen muu yritystoiminta oli vuoden 2000 maata-
louslaskennan mukaan tarkasteltuna (21 340 tilaa) 
suhteellisen pienimuotoista. Monialatiloilta ei ole 
liikevaihtojen lisäksi tulotietoja käytettävissä, mutta 
jos edellisessä kohdassa tarkasteltujen liikevaihtojen 
pohjalta oletetaan peräti 25 % liikevaihdosta jäävän 
yrittäjän tuloksi, ainoastaan kahdessa suurimman lii-
kevaihdon tilaryhmässä (12 % monialatiloista) yksi 
yrittäjäperheen jäsen voisi saada niukan toimeentulon 
tilan muusta yritystoiminnasta. Luonnonhaittakor-
vauksella ja ympäristötuella on ratkaiseva merkitys 
maatalouden kannattavalle toiminnalle ja viljelijäper-
heen tulonmuodostukselle myös useimmilla monia-
latiloilla, sillä tilojen muu yritystoiminta ei yksin riitä 
antamaan toimeentuloa koko yrittäjäperheelle (vrt. 
kohta 4.1.3.b). 

8.2.2.  Maatilatalouden ulkopuolisen 
pienyritystoiminnan merkitys (X.2-2.)

Ohjelmalla on luotu tai ylläpidetty suoraan tai 
epäsuoraan työpaikkoja maaseudulla sijaitsevissa 
yrityksissä (muilla kuin tiloilla) tai maatalouteen 
liittyvillä toimialoilla (X.2-2.)

Vuonna 2000 maaseudulla sijaitsevia pienyrityksiä oli 
perustuotantotilat pois lukien 64 600 kpl, mikä oli 29 
% kaikista Manner-Suomen alueella Tilastokeskuksen 
yritys- ja toimipaikkarekisteriin kuuluvista pienyrityk-
sistä. Maaseudun pienyrityksistä noin 17 000 yritystä 
eli runsas neljännes on sidoksissa toimialansa puolesta 
alkutuotantoon. Vuonna 2000 maaseudun pienyritys-
ten yhteenlaskettu liikevaihto oli 11,7 mrd. euroa ja 
henkilöstö (työntekijät ja yrittäjät) 106 000 henkilöä 
eli 1,64 henkilöä/yritys.

Maaseudun työpaikat ovat painottuneet elinkei-
nollisesti tuotannolliseen toimintaan: maatalouteen, 
metsätalouteen ja kalastukseen. Teollisuustyöstä maa-
seudulle sijoittuvat tuotantoketjun alkuvaiheet, ali-
hankinta ja sopimusvalmistus, kun taas tuotekehitys 
ja markkinointi keskittyvät tällä hetkellä suurimpiin 
keskuksiin. Palvelutyö on kasvava ala myös maaseu-
dulla. Kehityksessä oli suuria eroja siten, että pienyri-
tysten määrä kasvoi kaupunkien läheisellä maaseudul-
la, mutta ei syrjäisillä maaseutualueilla, joilla yritysten 
lukumäärän, henkilöstön ja liikevaihdon kasvu on 
ollut hitaampaa kuin muualla. Nopeimmin kasvavia 

Taulukko 8.16. Monialaiset maatilat maatilatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan liikevaihdon mukaan (kpl) 
sekä niiden % -jakauma tukialueittain ja maaseututyypeittäin Manner-Suomen alueella vuonna 2000. (Maata-
louslaskenta 2000).

Alue  Maatilatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan liikevaihto, euroa/vuosi
     Alle 8 409 8 410 – 16 819 16 820 -41 046 42 047 -84 093 84 094 -168 188 Yli 168 188 Yhteensä

AB-tukialue yhteensä, henk. 4 059 1 641 1 835 774 527 544 9 380
    - kaupungit, % 11 11 12 12 9 11 11
    - kaupunkien läheinen maaseutu, % 29 30 31 33 33 30 30
    - ydinmaaseutu, % 50 51 49 48 51 54 50
    - harvaan asuttu maaseutu, % 9 8 8 6 6 5 8
C-tukialue yhteensä, henk. 5 064 2 007 2 454 981 722 732 11 960 
    - kaupungit, % 4 3 3 4 3 4 3 
    - kaupunkien läheinen maaseutu, % 10 10 9 10 10 10 10
    - ydinmaaseutu, % 45 47 54 56 60 60 50
    - harvaan asuttu maaseutu, % 41 40 34 30 27 26 37
Manner-Suomi yhteensä, henk. 9 123 3 648 4 289 1 755 1 249 1 276 21 340
    - kaupungit, % 7 6 7 8 6 7 7
    - kaupunkien läheinen maaseutu, % 19 19 19 20 20 18 19
    - ydinmaaseutu, % 47 49 52 53 56 57 50
    - harvaan asuttu maaseutu, % 27 26 23 19 18 17 24
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aloja ovat matkailu, elintarvikkeiden jalostus, kone-
urakointi sekä erityisesti yksityiset terveydenhoito- ja 
sosiaalipalvelut. Näille aloille voidaan ennustaa työl-
lisyyden paranemista myös tulevaisuudessa (Suomen 
maatalous 2003; Rantamäki-Lahtinen 2003).

Vuonna 2000 maatilojen ulkopuolisista pienyri-
tyksistä 38 % sijaitsi AB-tukialueella, 52 % C1-C2p-
alueilla ja 10 % pohjoisimmilla alueilla. Maaseudun 
pienyritysrekisteristä käy esille yritysten henkilöstön 
määrä, mutta indikaattorissa (2-2.1.) tarkoitettua 
henkilöstön määrää kokopäiväisinä työpaikkoina las-
kettuna ei siinä ole tilastoituna. (Maatiloilta työnkäyt-
tö on kysytty maatalouslaskennan yhteydessä.) Tau-
lukossa 8.17 on esitetty yritysten henkilöstön määrä, 
jonka jakauma oli suunnilleen samanlainen kuin yri-
tysten jakauma. A-tukialueella yritykset olivat henki-
löstön määrän osalta hieman muita suurempia. Liike-
vaihdoltaan maan keskiosissa sijaitsevat yritykset oli-
vat muita suurempia. 

Ilman maatilataustaa olevista maaseudun pienyri-
tyksistä sijaitsi 28 % kaupunkikunnissa tai kaupunkien 
läheisellä maaseutualueella, 42 % ydinmaaseudulla ja 
30 % harvaan asutulla maaseudulla. Kaupunkikuntien 
alueella sijaitsevat yritykset olivat muita suurempia ja 
harvaan asutuilla maaseutualueilla pienimpiä sekä hen-
kilöluvultaan että liikevaihdoltaan (taulukko 8.18). 

Indikaattorissa (X.2-2.1.) kysytyt (a) naisten 
osuus ja (b) nuorten alle 30-vuotiaiden osuus ei käy 
esille maaseudun pienyritysrekisterin tietosisällös-
tä. Indikaattorin (c) kohdassa kysyttyä osa-aikaisten 
viljelijöiden monimuotoisuuden toiminnan osuutta 
on kuvattu edellisessä kohdassa 8.2.1. Indikaattorin 
”välillisestä tarjontavaikutuksesta ja tulon kerran-
naisvaikutuksesta” johtuvaa osuutta voidaan arvioida 
horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman osal-
ta lähinnä erityyppisen pienyritystoiminnan toisiaan 
tukevan toiminnan kautta sekä maaseudun elinvoi-
maisuuden näkökulmasta. Aineistoista ei käy esille se, 

Taulukko 8.17. Maaseudun pienyritysten (maatilat ja niillä tapahtuva yritystoiminta pois lukien) lukumäärä 
(kpl), henkilöstön määrä (henkilöä yhteensä) ja liikevaihto (€/yritys) tukialueittain vuonna 2000. (Maaseudun 
pienyritysrekisteri, Tilastokeskus, Tike). 

Alue ja maaseututyyppi Yrityksiä kpl Henkilöstö Henkilöitä/ Liikevaihto   Liikevaihto Liikevaihto  
       yritys yhteensä, € €/yritys €/henkilö

A-tukialue 6 921 11 966 1,73 1 425 206 029 119 096
B-tukialue 14 813 25 127 1.70 2 728 184 142 108 558
C1-C2p-tukialueet 28 952 49 632 1,71 5 594 568 793 330 580
C3-C4-tukialueet 5 896 10 070 1,71 1 159 383 090 229 244
Koko maa 56 582 96 795 1,71 10 905 192 738 112 666

Alue ja maaseututyyppi Yrityksiä kpl Henkilöstö Henkilöitä/ Liikevaihto   Liikevaihto Liikevaihto  
       yritys yhteensä, € €/yritys €/henkilö

AB 21 734 37 092 1,71 4 152 191 055 111 948
    - kaupungit 2 545 4 695 1,84 669 263 401 142 539
    - kaupunkien läheinen maaseutu  7 033 11 681 1,66 1 217 173 082 104 208
    - ydinmaaseutu 9 929 17 108 1,72 1 891 190 403 110 507
    - harvaan asuttu maaseutu 2 227 3608 1,62 376 168 749 104 150 
C-alueet 34 848 59 703 1,71 6 753 193 788 113 111
    -kaupungit 2 238 3 922 1,75 515 234 151 133 842
    - kaupunkien läheinen maaseutu  4 434 7 292 1,64 714 161 280 98 058
    - ydinmaaseutu 13655 23 144 1,69 2 884 211 374 124 592
    - harvaan asuttu maaseutu 14 521 25 345 1,75 2 641 181 890 104 210
Koko maa 56 582 96 795 1,71 10 905 192 738 112 666
    - kaupungit 4 783 8 617 1,80 1 183 247 426 137 335
    - kaupunkien läheinen maaseutu  11 467 18 973 1,65 1 931 168 392 101 775
    - ydinmaaseutu 23 584 40 252 1,71 4 774 202 428 118 606
    - harvaan asuttu maaseutu 16 748 28 954 1,73 3 017 180 143 104 203

Taulukko 8.18. Maaseudun pienyritysten (maatilat ja niillä tapahtuva yritystoiminta pois lukien) lukumäärä, henki-
löstön määrä ja liikevaihto maaseutualueittain vuonna 2000. (Maaseudun pienyritysrekisteri; Tilastokeskus; Tike). 
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kuinka moni maaseudun pienyritys on suoranaisesti 
maatilojen ja niillä olevien yritysten asiakas tai päin-
vastoin. Varsinaisten asiakkuussuhteiden lisäksi maa-
seudun muut pienyrittäjät ovat osa maaseutuyhteisöä 
ja yhdessä viljelijöiden ja monialaisten tilojen yrittäji-
en kanssa muodostavat osaamisverkostoja syrjäisillä-
kin maaseutualueilla. Maaseudun muut pienyritykset 
tarjoavat työnsaantimahdollisuuksia ja tarvittavia li-
sätuloja alueen muulle väestölle sekä myös viljelijävä-
estölle. 

Välillisesti tarjontavaikutuksesta johtuva osuus

Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman maa-
taloutta tukeva vaikutus ulottuu maatilojen toiminta-
edellytysten lisäksi myös maatilojen yhteydessä toimi-
vaan muuhun yritystoimintaan ja maatalouteen sidok-
sissa olevaan toimintaan. Maaseudun elinvoimaisuu-
teen liittyvien vaikutusten kautta sillä on heijastuman-
sa myös maaseudun muuta yritystoimintaa edistävänä 
tekijänä. Näiden vaikutusten tarkka arviointi on on-
gelmallista, koska varsinkin maatalouden ulkopuolis-
ten yritysten menestymiseen maaseudulla vaikuttavat 
myös monet muut tekijät eikä vähiten tuotteiden ky-
syntä alueella ja sen ulkopuolella. Maatalouden luon-
nonhaittakorvaus ja ympäristötuki ovat kuitenkin 
osaltaan edistäneet sitä, että viimevuosina syrjäisim-
milläkin alueilla on ollut monialatilojen ja toisaalta 
maaseudun muiden yritysten määrän ja koon kasvun 
suhteen lievästi positiivinen kehitys.

Maatalouden harjoittamisen edellytykset vaikut-
tavat maatilatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan 
monialatiloilla erilaisten toiminnan synergiaetujen 
myötä ja työllisyysvaikutuksina. Maaseudun muuta 
pienyritystoimintaa maatalouden harjoittamisen edel-
lytykset tukevat alueen elinvoimaisuuden ja työllistä-
misvaikutusten kautta. Tilakoon kasvun myötä maa-
talous tarvitsee erilaisia palveluita tilan ulkopuolelta 
paikallista yrityksistä ja väestöltä (mm. urakointi- ja 
lomituspalvelut). Toisaalta viljelijät ja heidän perheen-
jäsenet voivat saada lisätuloja työskentelemällä muis-
sa maaseudun pienyrityksissä.  

8.3. Maaseutuyhteisön tulotaso (X.3.)

Missä määrin ohjelma on vaikuttanut maaseutu-
väestön tulotason säilyttämiseen tai parantamiseen 
(X.3)
Ohjelma on suoraan tai epäsuoraan vaikuttanut 
viljelijäväestön tulotason säilymiseen tai 
paranemiseen (X.3-1.)

8.3.1. Viljelijäväestön tulotaso

Suoraan tai epäsuoraan tuetun viljelijäväestön tuloja 
on seuraavassa tarkasteltu Tilastokeskuksen maatila-
talouden yritys- ja tulotilaston (MYTT) pohjalta, jo-
hon on maatilan ulkopuoliset tulot liitetty maatilata-
louden tulo- ja verotilastosta. Viimeisimmät MYTT:n 
tiedot ovat vuodelta 2000. Aineistot kattavat luonnol-
listen henkilöiden tilat ja viljelijäpuolisoiden tulot. 
Näin ollen viljelijäperheellä on seuraavassa tarkoitettu 
ainoastaan viljelijäpuolisoita. MYTT:n mukaan luon-
nollisten henkilöiden tiloilla viljelijän ja puolison hen-
kilöluku tiloilla on vähentynyt vuosina 1995-2000 
1,78 henkilöstä 1,68 henkilöön. Viljelijän ja puolison 
lisäksi tiloilla on melko vähän muuta työvoimaa. Tu-
lonjakotilaston mukaan henkilöiden lukumäärä maa-
talousyrittäjäkotitalouksissa oli seuraava:

Maatalousyrittäjäkotitaloudet 1995-1999 2000 2001
Henkilöitä/ kotitalous 3,46 3,35 3,47
Ammatissa toimivia henkilöitä 1,91 1,72 1,74

Palkatun työvoiman henkilömäärää ei saada kummas-
takaan edellä mainituista tilastoista. Vuoden 2000 
maatalouslaskennan mukaan viljelijäväestön ja vaki-
naisesti palkattujen henkilöiden lukumäärä aktiiviti-
loilla oli yhteensä 178 780 henkilöä, joista viljelijöitä 
47,4 %, puolisoita 23,5 %, muita perheen jäseniä 
26,5 % ja vakinaisesti palkattuja henkilöitä 2,3 %. 
Viljelijän ja puolison henkilöluku oli 1,59 henkilöä ti-
laa kohti, mikä on alempi kuin MYTT:n mukaisilla 
luonnollisten henkilöiden tiloilla, sillä maatalouslas-
kenta kattaa myös yhtymä- ja yhtiömuotoisen omis-
tuksen (6,6 % tiloista). Muuta työvoimaa tiloilla on 
keskimäärin 0,6 henkilöä viljelijäperheen jäseniä ja 
0,05 henkilöä vierasta työvoimaa (taulukko 8.19). 
Vierasta työvoimaa käytetään pääasiassa isoimmilla 
tiloilla.

Viljelijäpuolisoiden kokonaistulot sisältävät seu-
raavassa maa- ja metsätalouden tulot, muut yrittäjä-
tulot, palkkatulot sekä omaisuus- ja eläketulot. Indi-
kaattorissa ”perheviljelmän tuet” kysytyillä tuloilla 
on seuraavassa tarkoitettu tilalta saatuja maa- ja met-
sätalouden tuloja. Koska indikaattori ”perheen ulko-
puolisen tilalla työskentelevän työvoiman tulo” viittaa 
vieraan työvoiman palkkatuloilla laajennettuun vilje-
lijäperheen kokonaistulojen käsitteeseen, taulukossa 
8.20 perheviljelmän kokonaistuloihin on lisätty myös 
palkatulle työvoimalle maksetut palkat. Kokonaistu-
loista ei seuraavassa ole vähennetty välittömiä veroja, 
joiden osuus esimerkiksi vuonna 2000 oli 26,4 %.  
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Taulukko 8.19. Viljelijäperheen jäsenet ja tiloille vakinaisesti palkatut henkilöt vuonna 2000. (Maatalouslasken-
ta 2000).  

 Koko maa Viljelijät ja Viljelijöiden Muut viljelijä- Vakinaisesti Yhteensä
     yhtymänosakkaat puolisot, perheen palkatut       
     kaat, henk. henkilöä jäsenet henkilöt 
        
Tiloja, kpl 79 225 42 048 31 055 2 491 79 738
Henkilöitä 84 734 42 048 47 634 4 362 178 778
Henkilöitä/tila 1,07 1,00 1,53 1,75 2,24
Henkilöitä keskimäärin/tila 1,06 0,53 0,60 0,05 2,24
Viljelijä+puoliso/tila     1,59

Indikaattorissa ”perheviljelmän tulo” kysytyt maa- 
ja metsätalouden tulot olivat vuonna 1995 53 % ja 
vuonna 2000 47 % viljelijäperheen kokonaistulois-
ta, joihin siis tässä on lisätty myös vieraan työvoiman 
palkat. Maatilalta saatavien tulojen määrä ja osuus 
viljelijäperheen tulonmuodostuksessa ei ole kasvanut 
tilakoon kasvun myötä. Viljelijöiden keskimääräisten 
kokonaistulojen kasvu on tapahtunut pääasiassa tilan 
ulkopuolisten tulojen osuuden lisääntymisen myötä. 
Maa- ja metsätalouden tulojen määrä ei lisääntynyt 
vuosina 1995-1999 lainkaan, vaikka tilakoko kasvoi 
yli viidenneksellä kyseisenä aikana (Väre 2000) (tau-
lukko 8.20). Vuosi 2000 oli tuotanto-oloiltaan oleel-
lisesti kahta edellisvuotta parempi ja maatilatalouden 
tulot nousivat yli 10 %. Metsätalouden tulojen kasvu 
oli vähäisempää. 

Indikaattorissa ”perheen ulkopuolisen tilalla työs-
kentelevän työvoiman tulot” ilmenevät vieraalle työ-
voimalle maksettuina palkkoina. Vähäisestä vieraan 
työvoiman käytöstä johtuen palkkamenot ovat olleet 
suomalaisessa pientilavaltaisessa maataloudessa vä-
häiset, mutta tilakoon voimakkaan kasvun myötä ne 
ovat kasvaneet jokaisena tarkastelujakson vuotena. 
Niiden osuus viljelijäperheen kokonaistuloista (mu-
kaan lukien maksetut palkat) kasvoi vuosina 1995-
2000  2,4 %:sta 3,1 %:iin. Tilan ulkopuoliselle työ-
voimalle maksetut palkkamenot kasvoivat kyseisenä 
ajanjaksona lähes 60 %.   

Ulkopuolisen tilalla työskentelevän työvoiman tu-
lokehitystä kuvaa myös Tilastokeskuksen palkkati-
lastoista saatava maataloustyöntekijöiden tuntiansio, 
joka sisältää vakituisesti maataloudessa työskentele-
vien tiloilta kysytyt tuntiansiot. Kyselyssä oli vuonna 
1995 mukana 720 maatilojen työntekijää ja vuonna 
2001 noin 350 työntekijää, vuoden 2002 tietoa ei ol-
lut tilastointiongelmien takia vielä saatavilla. Maata-
loustyöntekijöiden tuntiansio vuosina 1995-2001 on 
muuttunut 7,04 eurosta 8,03 euroon eli nimellinen 
ansiotason kasvu on ollut 14 % (Palkkatilastot, Tilas-

tokeskus). Vuosimuutosprosentteina tuntiansion ni-
mellinen kasvu on ollut keskimäärin 2,7 % vuodessa. 
Vastaavana ajanjaksona esimerkiksi teollisuustyön-
tekijöiden keskituntiansio on noussut 12,84 eurosta 
15,76 euroon eli 23 %, vuosimuutosprosentteina ni-
mellisen kasvun ollessa keskimäärin 4,1 % vuodessa 
(Teollisuustilasto, Tilastokeskus).    

Indikaattorissa ”osa-aikaisten viljelijöiden moni-
muotoiseen toimintaan tai muuhun tuottavaan toi-
mintaan kuin maa- tai metsätalouden perustuotteiden 
tuotantoon liittyvää tulo-osuutta” on kuvattu maa-
tilatalouden ulkopuolisilla viljelijäperheen tuloilla 
(palkkatulot, muut yrittäjätulot ja eläketulot) ja toi-
saalta muilla yrittäjätuloilla. Muita yrittäjätuloja ovat 
mm. maatilamatkailusta, koneurakoinnista, tai mink-
kien tarhauksesta saadut tulot. Nämä on suhteutet-
tu viljelijäperheen kokonaistuloihin, joihin on luettu 
mukaan myös maksetut palkat. Maatilatalouden ul-
kopuolisten tulojen osuus viljelijäperheen tuloista on 
kasvanut vuosina 1995-2000 45 %:sta runsaaseen 50 
%:iin (Väre 2000). Viljelijäperheen kokonaistulojen 
kasvu on tapahtunut pääasiassa tilan ulkopuolisten 
tulolähteiden kautta, joista viljelijäperheen jäsenten ti-
lan ulkopuolelta hankkimilla palkkatuloilla on suurin 
merkitys. Maa- ja metsätalouden tulojen lisäksi muut 
yrittäjätulot ovat edelleen melko pienet, vaikka ne 
ovat kasvaneet vuosina 1995-2000 yli puolitoistaker-
taisiksi. Muiden yrittäjätulojen osuus viljelijäperheen 
kokonaistuloista (mukaan lukien maksetut palkat) on 
lisääntynyt 1,9 %:sta 2,6 %:iin (taulukko 8.20). 

Indikaattorissa ”välillisesti tarjontavaikutukses-
ta johtuvaa osuutta” viljelijäväestön tuloista on ym-
märretty luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen 
osuutta viljelijäväestön kokonaistuloista mukaan luki-
en maksetut palkat. Vuonna 2000 luonnonhaittakor-
vaus ja ympäristötuki yhdessä muodostivat yhteensä 
24 % ja luonnonhaittakorvaus yksistään    15 % vil-
jelijäperheen tulokertymästä, joka viljelijäperheellä 
on ollut käytettävissään omaan kulutukseensa välit-
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tömät verot ja maatalouden ym. velkojen lyhennykset 
mukaan lukien sekä maatalouden vieraan työvoiman 
palkkoihin (taulukko 8.20). Näin ollen luonnonhait-
takorvauksella ja ympäristötuella on ollut varsin suu-
ri painoarvo paitsi viljelijäperheen omassa taloudessa 
myös viljelijäperheen mahdollisuuksissa tarjota työtä 
ja toimeentuloa tilalla työskentelevälle ulkopuoliselle 
työvoimalle.     

8.3.2. Muun väestön tulotaso (X.3-2.)

Ohjelma on suoraan tai epäsuoraan vaikuttanut 
muun kuin viljelijäväestön tulotason säilymiseen tai 
paranemiseen (X.3-2.)

Maatilojen ulkopuolisen väestön tulotasoa on seuraa-
vassa tarkasteltu Tilastokeskuksen tulonjakotilaston 
avulla vähentämällä maatalousyrittäjäkotitalouksien 
tulokset kaikkien kotitalouksien tuloksista. Koska tu-
lonjakotilasto sisältää koko kotitalouden tulot ja hen-
kilöt, edellä tarkasteltuihin viljelijöiden tuloihin par-
haiten verrannolliset luvut saadaan laskemalla ne ku-
lutusyksikköä kohti. Vuosina 1995-1999 maatilojen 
ulkopuolisen väestön kulutusyksikköä kohti lasketut 
palkka- ja yrittäjätulot kuten myös bruttotulot ja käy-
tettävissä olevat tulot  kasvoivat kauden aikana yh-

teensä 21 % vuosimuutosprosenttien keskimäärän ol-
lessa noin 5,0 % vuodessa. Vuosina 2000-2001 palk-
ka- ja yrittäjätulot kulutusyksikköä kohti kasvoivat 
5,8 %, bruttotulot 2,7 % ja käytettävissä olevat tulot 
4,0 %. Vertailuna todettakoon, että saman tilaston 
mukaan vuosina 2000-2001 maatalousyrittäjien palk-
ka- ja yrittäjätulot kulutusyksikköä kohti alenivat 8,4 
%, bruttotulot alenivat 5,4 % ja käytettävissä olevat 
tulot alenivat 4,0 %. Vastaavasti edellisen ohjelma-
kauden aikana maatalousyrittäjien palkka- ja yrittäjä-
tulot sekä bruttotulot kasvoivat keskimäärin pari pro-
senttia vuodessa (vuoden 1999 tilastovirhe korjattu-
na) ja käytettävissä olevat tulot 4 % vuodessa (tauluk-
ko 8.21).  

Maaseutumatkailun osuus 

Maaseudun pienyritysrekisterin mukaan maaseutu-
matkailuyrityksiä oli Manner-Suomessa 3 162 kappa-
letta vuonna 2000. Luvussa on mukana sekä ilman 
maatilataustaa toimivat yritykset, että yritys- ja toimi-
paikkarekisteriin tilastoidut maatiloilla toimivat yri-
tykset. Yrityksistä moni toimii joko harvaan asutulla - 
tai ydinmaaseudulla sekä C-tukialueilla. Yritys työllis-
tää keskimäärin 1,8 henkilöä eli Manner-Suomessa 
yhteensä noin 5 600 henkilöä. Yritysten keskimääräi-
nen liikevaihto on noin 127 400 euroa ja suurimmat 

Taulukko 8.20. Perheviljelmien tulot tilaa ja henkilöä kohti vuosina 1995-2000. (Maatilatalouden yritys- ja tulo-
tilasto, Tilastokeskus; MTT, Väre 2000).

     1995 1996 1997 1998 1999 2000

Kaikki luonnollisten henkilöiden tilat:            
Viljelijän ja puolison henkilöluku/tila 1,78 1,76 1,76 1,75 1,69 1,68
Tilakoko, peltoa ha/tila 22,12 23,18 24,16 25,44 27,04 28,65
Kokonaistulot,  €/tila 29 251 28 807 30 937 31 871 32 894 35 414
Kokonaistulot+ maksetut palkat,  €/tila 29 967 29 579 31 800 32 788 33 906 36 537
Maa- ja metsätaloustulo,   €/tila 15 771 14 547 15 651 14 888 15 297 17 070
                                         €/henkilö 8 860 8 265 8 892 8 489 9 035 10 161
    (kokonaistulot+maksetut palkat):sta, % 52,6 49,2 49,2 45,4 45,1 46,7
Maksetut palkat,  €/tila 715 772 863 917 1 012 1 123
    (kokonaistulot+maksetut palkat):sta, % 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1
Viljelijän ja puolison muut tulot,  €/tila 13 480 14 259 15 286 16 983 17 597 18 344
                                             €/henkilö 7 573 8 102 8 685 9 684 10 393 10 919
    (kokonaistulot+maksetut palkat):sta, % 45,0 48,2 48,1 51,8 51,9 50,2
       muut yrittäjätulot,  €/tila 1 038 1 232 1 337 1 557 1 491 1 582
                                    €/henkilö 583 700 760 888 881 942
       muut yrittäjätulot
    (kokonaistulot+maksetut palkat):sta, % 1,9 2,4 2,4 2,7 2,6 2,6
LFA-korvaus ja ympäristötuki,  €/tila 5 202 5 655 6 048 6 047 6 636 8 809
LFA-korvaus ja ympäristötuki/
    (kokonaistulot+maksetut palkat), % 17,4 19,1 19,0 18,4 19,6 24,1
LFA-korvaus/(kokonaistulot+m.palkat),% 9,7 10,2 10,0 10,0 11,1 15,1



199

 

liikevaihdot ovat kaupunkialueille sijoittuvissa yrityk-
sissä. Maaseutumatkailuyrityksistä sijaitsee maatiloil-
la runsas 300 kappaletta ja niiden keskimääräinen lii-
kevaihto on runsas puolet pienempi kuin kaikkien re-
kisteriin kuuluvien maaseutumatkailuyritysten liike-
vaihto (taulukko 8.22).

Maatalouslaskennan mukaan vuonna 2000 oli 
matkailu-, majoitus- ja virkistyspalveluja tarjoavia 
maatiloja yhteensä 2 272 kappaletta, jotka jakautui-
vat toiminnan laadun mukaan seuraavasti:

- lomamökkien vuokraus  52,5 %
- virkistyskalastus, ratsastus, retkeily yms. 25,4 %
- majoituspalvelut   8,5 %
- pitopalvelu ja muut ateriapalvelut    7,8 %

Maaseutumatkailuyritysten tulotasosta ja kannatta-
vuudesta ei ole vastaavalla tavoin tilastoitua tietoa 
kuin perusmaataloutta harjoittavien viljelijöiden osal-
ta. Puurusen tutkimuksessa (2001) maaseutumatkai-
luyrityksien kannattavuutta on selvitetty vuonna 2000 

     Keskimäärin
     1995-99 2000 2001

Kaikki kotitaloudet pois luettuna maatalousyrittäjä:   
Kotitalouksia otoksessa, kpl 9 378,6 10 423 10 736
Kotitalouksia perusjoukossa, kpl 2 330 540 2 373 000 2 382 000
Kotitalouden koko, henkilöä/kotitalous 2,18 2,15 2,15
                  kulutusyksiköitä/ kotitalous                               1,72 1,71 1,71
Palkka- ja yrittäjätulot, €/kotitalous 19 725 22 912 24 125
Bruttotulot, €/kotitalous 32 413 37 429 38 343
Käytettävissä olevat tulot, €/k.talous 23 708 27 608 28 643
Palkka- ja yrittäjätulot, €/henkilö 9 048 10 656 11 221
Bruttotulot, €/henkilö 14 868 17 409 17 834
Käytettävissä olevat tulot, €/henkilö 10 875 12 840 13 322
Palkka- ja yrittäjätulot, €/ky 11 455 13 399 14 108
Bruttotulot, €/ky 18 823 21 888 22 423
Käytettävissä olevat tulot, €/ky 13768 16 145 16 750

Taulukko 8.21. Kotitalouksi-
en keskimääräiset tulot (pois 
luettuna maatalousyrittäjäko-
titaloudet) kotitaloutta kohti 
ja kulutusyksikköä kohti koko 
maassa vuosina 1995-1999 
keskimäärin ja vuosina 2000 ja 
2001. (Tulonjakotilasto, Tilas-
tokeskus).

Manner-Suomi, matkailualan pienyritykset 2000 *) 

     Yrityksiä, kpl Henkilöstö, kpl  Liikevaihto/yritys, euroa

AB-tukialueet   
Kaupungit 148 271 129 766
Kaupunkien läheinen maaseutu 315 553 121 846
Ydinmaaseutu 529 969 127 868
Harvaan asuttu maaseutu 168 274 110 982
Yhteensä  1 160 2 067 123 994
C-tukialueet   
Kaupungit 133 260 142 288
Kaupunkien läheinen maaseutu  231 471 144 426
Ydinmaaseutu  592 988 130 099
Harvaan asuttu maaseutu 1 046 1 802 124 209
Yhteensä 2 002 3 521 129 407
Manner-Suomi   
Kaupungit 281 531 135 700
Kaupunkien läheinen maaseutu 546 1 024 131 279
Ydinmaaseutu 1 121 1 958 129 042
Harvaan asuttu maaseutu 1 214 2 076 122 378
Yhteensä 3 162 5 588 127 419

*) Matkailu- ja virkistyspalvelut eli terminä laajempi kuin maaseutumatkailu. Keskimääräisen liikevaihdon 
laskennassa 3 140 yritystä

Taulukko 8.22. Maaseutumat-
kailuyritykset (kpl), henkilöstö 
ja keskimääräinen liikevaihto 
(euroa) maaseudun pienyri-
tysrekisterin mukaan Manner-
Suomessa vuonna 2000. 
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tehdyllä postikyselyllä 36 päätoimisesta majoitus- ja 
ateriapalveluita tarjoavasta maaseudun matkailuyri-
tyksestä. Kyselyn yritykset vastasivat noin 190 yrityk-
sen perusjoukkoa. Vuodepaikkojen lukumäärä tutki-
musyrityksissä oli keskimäärin 48 ja asiakaspaikkojen 
lukumäärä 114. Yritykset olivat vakiintuneita, keski-
määrin niissä oli harjoitettu matkailutoimintaa 17 
vuotta. Yritysten liikevaihto oli keskimäärin 121 000 
€. Parhaiten kannattaneessa neljänneksessä tutkimus-
yrityksistä liikevaihto oli noin 175 000 € ja heikoim-
min kannattaneissa 27 000 €. 

 Maaseutumatkailuyritykset osoittautuivat Puuru-
sen tutkimuksen mukaan keskimäärin melko heikosti 
kannattaviksi. Kun yrittäjän palkaksi laskettiin noin 
13 500 € työvuotta kohti, käyttökate-% oli -2 (eli 
muuttuvia ja kiinteitä kuluja ei saatu täysin katettua), 
liiketulos-% -22 (käyttöomaisuuden poistoja ei saatu 
lainkaan katettua) ja nettotulos-% -28 (vieraan pää-
oman korkomenoja ei saatu katettua eikä oman pää-
oman koroksi jäänyt mitään). Kun maaseutumatkai-
luyritykset jaettiin kannattavuuden mukaan neljään 
ryhmään, ainoastaan parhaiten kannattaneiden yritys-
ten ryhmässä myös nettotulosta koskeva tunnusluku 
oli positiivinen. Parhaiten kannattavat olivat vakiintu-
neita yrittäjiä, jotka käyttivät enemmän vierasta työ-

voimaa. Heikoimmin kannattavien ryhmässä oli eni-
ten vasta-alkaneita ja suhteellisen paljon investoineita 
velkaisia yrittäjiä, jotka pyrkivät käyttämään mahdol-
lisimman paljon omaa työvoimaa yrityksessään.

Paikalliseen käsityöhön/tuotteisiin liittyvä osuus 

Maaseudun pienyritysrekisterin mukaan Manner-Suo-
messa toimi käsityöalalla noin 880 yritystä vuonna 
2000. Luvut sisältävät sekä ilman maatilataustaa toi-
mivat yritykset, että yritys- ja toimipaikkarekisteriin 
tilastoidut maatiloilla toimivat yritykset. Yritykset 
ovat sijoittuneet matkailuyrityksiä enemmän ydin-
maaseudulle. Yritys työllistää keskimäärin 1,3 henki-
löä eli Manner-Suomessa yhteensä noin 1 100 henki-
löä. Yritysten keskimääräinen liikevaihto on noin 88 
900 euroa ja suurimmat liikevaihdot ovat C-tukialu-
een kaupunkialueille tai niiden läheiselle maaseudulle 
sijoittuvissa yrityksissä. Käsityöalan yrityksistä sijait-
see maatiloilla noin 100 (taulukko 8.23).

Maatalouslaskennan mukaan vuonna 2000 mo-
nialaisista tiloista (21 840 kpl) käsityöt oli toimiala-
lana 274 tilalla, eli 1,3 %:lla monialaisista tiloista. 
Eniten käsityöntekijöitä oli Etelä-Pohjanmaan ja Poh-
janmaan työvoima- ja elinkeinokeskusten alueella, 
mitkä sijoittuvat lähinnä läntiselle C1-C2 -tukialueil-
le. Näiden TE-keskusten alueella oli yli 40 % koko 
maan monialaisista tiloista, joilla harjoitetaan käsitöi-
tä myyntitarkoituksessa. Sitä vastoin alueen monia-
latiloista käsityötä harjoittavia näillä alueilla oli vain 
2,8 %, sillä näiden alueiden tiloilla harjoitetaan myös 
monenlaista muuta yritystoimintaa. Kaikista moniala-
tiloista näillä alueilla oli viidennes.

Paikallisten tuotteiden tai palvelujen tuottajia mo-
nialatiloista voidaan maatalouslaskennan tulosten 
mukaan katsoa toimivan em. käsityötoimialan lisäksi 
eniten seuraavilla toimialoilla: 
-  elintarvikkeiden ja muiden maataloustuotteiden jat-

kojalostus  (1 200 tilaa, 5,5 % monialatiloista) 
-  energian tuotanto (pääosin hakkeen ja polttopuiden 

tuottamista) (960 tilaa, 4,4 %)
-  maatilan tuotteiden kauppa (mm. suoramyyntitilat) 

(475 tilaa, 2,2 %)
-  urakointi (mm. urakointi maatalouskoneilla) (8 880 

tilaa, 40,7 %)
-  hoito- ja hoivapalvelut (263 tilaa, 1,2 %)
-  muut palvelut (2 550 tilaa, 11,7 %)

Yhteensä näillä muita enemmän paikallisesti vaikutta-
villa toimialoilla oli noin 14 600 tilaa, mikä on noin 
kaksi kolmannesta monialatiloista. Muut monialatilo-
jen toimialat ovat enemmän suurten yritysten alihan-

Manner-Suomi, käsityöalan maaseudun pienyritykset 2000
     Yrityksiä Henkilöstö  Liikevaihto/
       yritys

AB-alue    
Kaupungit 15 29 48 270
Kaupunkien läheinen maaseutu 87 74 51 848
Ydinmaaseutu 124 158 95 125
Harvaan asuttu maaseutu 35 51 81 282
Yhteensä 261 312 76 529
C-alue    
Kaupungit 49 78 120 601
Kaupunkien läheinen maaseutu 70 94 116 440
Ydinmaaseutu 302 382 94 162
Harvaan asuttu maaseutu 195 232 81 698
Yhteensä 616 786 94 134
Koko maa      
Kaupungit 64 107 81 271
Kaupunkien läheinen maaseutu 157 168 80 185
Ydinmaaseutu 426 540 94 443
Harvaan asuttu maaseutu 230 283 81 639
Yhteensä 877 1 098 88 867

Taulukko 8.23. Käsityöalan yritykset (kpl), henkilös-
tö ja keskimääräinen liikevaihto (euroa) maaseudun 
pienyritysrekisterin mukaan Manner-Suomessa vuon-
na 2000. 
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kintoihin viittaavia tai muualta tulleille palveluita 
tuottavia kuten maaseutumatkailu.  

Viljelijöiden maatalouden lomitukseen liittyvä osuus

Maatalouden lomitustoiminta työllistää maaseudulla 
Suomessa merkittävässä määrin maatilojen ulkopuolis-
ta väkeä. Seuraavassa on tarkasteltu myös maatalou-
den lomitustoiminnan merkitystä, vaikka sitä ei ole 
erikseen monialaisten kysymysten indikaattoreissa mai-
nittuna. Vuosina 2000-2002 päätoimisten lomittajien 
lukumäärä oli noin 4 900-5 000 henkilöä. Päätoimisten 
lomittajien lisäksi on myös sivutoimisia lomittajia, joi-
den lukumäärä on arvioitu suunnilleen 9 000 henkilök-
si (Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA). Maatilojen 
lukumäärän vähenemisen myötä myös lomittajatarve 
on vähentynyt. Päätoimisten lomittajien lukumäärä 
aleni vuosina 1995-1999 noin 6 400 henkilöstä 5 250 
henkilöön, eli 18 %. Suurin lomittajamäärän pudotus 
tapahtui vuonna 1996. Lomittajat ovat työsuhteessa 
kuntiin, mutta viljelijät voivat muodostaa myös lomi-
tusrenkaan ja palkata siihen oman lomittajan. 

Maatalouslomituspalveluja voivat käyttää pakol-
lisesti MYEL -vakuutetut maatalousyrittäjät. Lomi-
tuksesta on säädetty maatalousyrittäjien lomituslaissa 
(SA1231/1996). Päätoimisilla karjatalousyrittäjillä on 
mahdollisuus saada maksutonta vuosilomaa 24 päi-
vää vuodessa. Maatalousyrittäjä voi valita, toteuttaa-
ko hän lomituspalveluoikeutensa paikallisyksikön toi-
mesta vai järjestääkö hän lomituksen itse. Maatalous-
yrittäjien eläkelaitos (MELA) huolehtii lomituspalve-
lujen paikallishallinnon järjestämisestä. Järjestämises-
tä vastaavana paikallisyksikkönä toimii joko kunta tai 
eläkelaitoksen oma paikallisyksikkö. Paikallisyksikkö 
voi järjestää lomituspalvelut käyttämällä palvelukses-
saan olevia maatalouslomittajia tai ostamalla palve-
luja julkiselta tai yksityiseltä palveluiden tuottajalta. 
Paikallisyksiköllä on velvollisuus palkata riittävä ja 
tarkoituksenmukainen määrä maatalouslomittajia. 
Paikallisyksikkö kontrolloi myös maatalousyrittäjien 
itse järjestämää lomitusta. Vuosiloma- ja sijaisapulo-
mitusta varten maatalousyrittäjä voi ottaa lomittajan 
myös työsopimussuhteeseen.

Sijaisapua myönnetään maatalousyrittäjille, kun 
maatalousyrityksen töistä säännöllisesti huolehtinut 
yrittäjä ei tilapäisesti pysty huolehtimaan tilan töistä. 
Sijaisapua voidaan myöntää myös kasvinviljelytiloille 
sekä sivutoimisille viljelijöille. Sijaisapu on maksul-
lista. Maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua 
sairauden tai tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttö-
myyden perusteella ilman lääkärintodistusta enintään 
seitsemäksi päiväksi tai lääkäristodistuksen perus-

teella enintään osoitetun työkyvyttömyyden keston 
mukaisesti, kuitenkin enintään 300 päivän ajaksi. Si-
jaisapua myönnetään mm. äitiys- ja isyyslomaa varten 
enintään sairausvakuutuslain mukaisen korvausajan 
mukaisesti. 

Maatalousyrittäjien vuosilomatoiminnan alkaes-
sa vuonna 1974 lomaoikeus oli kuusi päivää ja etusija 
lomittajan saannissa oli lypsykarjatilallisilla. Vuon-
na 1975 lypsykarjatilallisten etuoikeus poistettiin ja 
vuosiloman enimmäispituus säädettiin kymmeneksi 
päiväksi. 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella lo-
mapäivien määrää lisättiin niin, että 1990-luvun alus-
sa vuosiloma oli enintään 22 päivää (Lehmusvuori 
1999), ja vuoteen 2003 mennessä sitä oli lisätty 24 
päivään vuodessa (MELA:n tiedostot).

Vaikka viljelijöiden lomaoikeutta on lisätty, koti-
eläintilojen lukumäärän vähenemisen johdosta lomi-
tuspalveluiden käyttöä kuvaava lomitettujen päivien 
lukumäärä on laskenut. Taulukossa 8.24 lomitettujen 
päivien lukumäärä on muutettu henkilötyövuosik-
si 225 vuotuisen työpäivän mukaan. Tarkasteltaviin 
lomituspalveluiden käyttöön sisältyy tässä molem-
pien yrittäjä-puolisoiden lakisääteiset vuosilomat, 
sijaisavut sekä lisäksi myös yrittäjien itse maksamat 
lomituspalvelut. Maatalousyrittäjien käyttämien lo-
mituspalveluiden määrä on vähentynyt vuosina 1995-
1999 yhteensä 23 %. Vuosina 2000-2002 lomituspal-
veluiden käyttö on kuitenkin hiukan lisääntynyt jo 
siitäkin syystä, että yrittäjäpuolisoille tuli yksi lakisää-
teinen vuosilomapäivä lisää. Yrittäjää kohti pidettyjen 
lomapäivien lukumäärä on lisääntynyt 1990-luvun lo-
pulta seitsemällä päivällä.   

Maatalouteen täysin kytköksissä oleva viljeli-
jöiden lomituspalvelu merkitsee kaikkiaan lähes 
200 000 euron palkkatulovirtaa maaseudun lomit-
tajille. Yleensä kyse on tällöin palkkatyöntekijöistä, 
jotka ovat työsuhteessa kuntaan, ja ainoastaan har-
vemmin lomituspalveluja tarjoavista ammatinhar-
joittajista tai yrittäjistä. Lomittajan henkilötyövuotta 
kohti laskettuna kyse on noin 28 000 euron palkka-
tulokertymästä. Eniten lomittajia on kotieläinvaltai-
silla alueilla maan keski- ja pohjoisosissa. Useimmat 
lomittajat asuvat maaseudulla tai kirkonkylissä ja 
siten osaltaan vaikuttavat maaseutuyhteisöjen jäse-
ninä maaseudun elinvoimaisuutta edistävällä tavoin. 
Maatalouden lomitustoiminnan laajuus alueella 
riippuu maatilojen lukumäärästä ja tuotannon laa-
juudesta. Syrjäisten alueiden autioituminen on vas-
taavanlainen uhka maatalouden lomitustoiminnalle 
kuin se on itse maatalousyrittäjillekin (vrt. kohdat 
4.1.2. ja 4.1.3.).  
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Välillisesti tarjonta- ja kerrannaisvaikutuksesta 
johtuva osuus

Edellä tarkastellut maatiloilla harjoitettavat liitännäi-
selinkeinot sekä maatalouden lomitustoiminta edellyt-
tävät aktiivista maatalouden harjoittamista tilalla. 
Maaseutumatkailun ja käsityön yritysten liikevaihdot 
viittaavat siihen, että varsin harvoissa tapauksissa ne 
yksistään riittävät tuottamaan koko yrittäjäperheelle 
toimeentulon, vaan ne on nähtävä maataloutta täy-
dentävinä toimeentulon lähteinä. Näin ollen luonnon-
haittakorvauksella ja ympäristötuella on maatalouden 
tulojen ja kannattavuuden kautta suuri merkitys myös 
maaseutumatkailun ja käsityön yritystoiminnan mah-
dollistajana maatiloilla. Maatalouden lomituspalve-
luita tuottavien toimeentulo on suoraan sidoksissa 
maatilojen työvoimatarpeeseen alueella. Elinvoimai-
nen maatalous mahdollistaa siten suoraan tai välilli-
sesti lukuisien muiden maaseudun yrittäjien ja toimi-
joiden olemassa olon ja myös tätä kautta estää maa-
seudun autioitumista. 

8.4. Markkinatilanteen paraneminen (X.4.)

Missä määrin ohjelma on parantanut maa- ja 
metsätalouden perustuotteiden markkinatilannetta 
(X.4)
Ohjelman ansiosta tuottavuus on parantunut ja/tai 
kustannukset alentuneet merkittävimmissä 
tuotantoketjuissa (X.4-1.)

Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman toi-
menpiteet ja vaikutukset kohdistuvat maatalouden pe-
rustoimintaan pääosin peltokasvituotantoon ja pinta-
alaan perustuvien tukien kautta. Näin ollen ohjelman 
vaikutukset perustuotteiden (maito, vilja ja sianliha) 
markkinatilanteeseen ilmenevät parantuneina tuotan-
tomahdollisuuksina ja maataloustuotannon positiivi-
sena julkisuuskuvana sekä lyhyellä että pitkällä aika-
välillä. Luonnonhaittakorvaus ja osin myös ympäris-
tötuki korvaavat ohjelmaan sitoutuneille viljelijöille 
hyvästä maatalouskäytännöstä tai ympäristöä turvaa-
vasta tuotannosta aiheutuvia korkeita tuotantokus-
tannuksia, joka mahdollistaa osaltaan tuotannon ke-
hittämisen ja kilpailukyvyn. Samalla molempien tuki-
muotojen toimenpiteet pyrkivät parantamaan suoraan 
tai epäsuoraan tuotteiden laatua. Näillä toimenpiteillä 
on kuluttajanäkökulma, jossa luodaan kuvaa laaduk-
kaasta ja ympäristöä huomioivasta tuotannosta.

8.4.1. Tuottavuuden sekä tuottojen ja 
kustannusten muutos 

Kysymyksen 4-1. perusteessa mainittua tuottavuuden 
muutosta on seuraavassa tarkasteltu maatalouden 
tuottavuuden muutoksina Myyrän ja Pietolan (1999) 
tutkimuksen ja sen päivitysten (2002) pohjalta. Koh-
dassa 4-1.1. kysyttyä liikevaihdon suhdetta kustan-
nuksiin tärkeimmissä tukea saavissa tuotantoketjuissa 
on selvitetty alkutuotannon ja elintarviketuotannon 
osalta. Alkutuotannon lukuja on tarkasteltu paitsi 
MTT:n laatiman maatalouden kokonaislaskelman 
myös Tilastokeskuksen laatiman kansantalouden 
aluetilinpidon lukujen pohjalta maa- ja riistataloudes-
sa sekä toisaalta elintarviketalouden toimialoilta.

Maatalouden tuottavuuskehitys

Maataloudessa tuottavuuden parantamista on pidetty 
eräänä keskeisimmistä tavoitteista. Myyrä & Pietola 
(1999) ovat määrittäneet suomalaisen maatalouden 
tuottavuuskehityksen koko maan tasolla maatalouden 
kokonaislaskelmasta ja eri tilaryhmissä FADN-kirjan-
pitotilojen tietojen pohjalta niin sanotuilla Divisia-in-

Taulukko 8.24. Maatalouden lomituspalveluiden 
käyttö, lomittajien lukumäärät ja toiminnan kustan-
nukset tukialueittain1) vuosina 1995-1999 keskimää-
rin ja vuosina 2000, 2001 ja 2002. (Maatalousyrittäji-
en eläkelaitos, MELA).

     vv. 1995- 2000 2001 2002
     1999
 
Koko lomitustoiminta, htv2) 8 237 7 080 7 142 7 133
Lomituspalveluja käyttäneet         
     yritykset, kpl 37 480 32 800 30 000 28 300
     yrittäjät, henkilöä 57 600 45 000 43 000 41 000
Lomituspäiviä/yrittäjä/v. 32 35 37 39
Päätoimisia lomittajia, henkilöä 5 550 4 890 5 060 5 000
     AB-tukialuetta vast. alueella, %  23 23 25
     C-tukialuetta vast. alueella, %  77 77 75
Sivutoimisia lomittajia (arvio), henk. 14 100 9 000 9 100 9 000
     AB-tukialuetta vast. alueella, %  25 25 27
     C-tukialuetta vast. alueella, %  75 75 73
Lomituskustannus3), milj. €    175,9 197,3 211,6 
     1 000 €/lomittajavuosi    24,8 27,6  29,7

1)  Lomittajien tukialuejakaumat laskettu paikallisyksikön sijainnin 
 perusteella.
2)  Henkilötyövuodet, sisältää viljelijöiden vuosilomien, sijaisapujen ja 
 vuoteen 1996 asti viikkovapaapäivät ja v:sta 1997 alkaen 100 tunnin 

maksullisen lomittaja-avun päivät
3)  Vuosilomista ja sijaisavusta johtuvat menot ja viljelijöiden omat rahoitus-

osuudet ja maksut
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dekseillä (vrt. kohta 2.1.). 1990-luvun alkupuoliskolla 
tuottavuuskehitys oli erittäin hidasta silloisista tuo-
tannonrajoituksista johtuen. Myös epävarmuus tule-
vasta maatalouspolitiikasta ja tuottajahinnoista siirsi 
investointipäätöksiä ja heikensi tuottavuuden kehitys-
tä. Tulosten mukaan Suomen maatalouden tuotta-
vuuskehitys on ollut selvästi hitaampaa kuin Pohjois-
Euroopan johtavissa maatalousmaissa. 

Vuosina 1995-2001 maatalouden tuottavuuskehitys 
on ollut Suomessa keskimäärin 0,90 % vuodessa. Tuot-
tavuuskehitys merkitsee sitä, että samalla määrällä tuo-
tantopanoksia on saatu vuonna 2001 noin 5,4 % kor-
keampi tuotos kuin vuonna 1995. Maatalouden työpa-
nosta on Suomessa korvattu voimakkaasti pääomalla. 
Maatalouden kokonaistyöpanosta mitataan täystyöl-
lisen henkilön laskennallisena työaikana vuodessa, eli 
vuosittaisina työpanosyksikköinä (Annual Work Unit). 
Vuosina 1995-2000 maatalouden kokonaistyöpanos 
on vähentynyt 140 000 yksiköstä 108 500 yksikköön 
eli runsaan 22 %. Sitä vastoin maatalouden työpanos 
keskimäärin tilaa kohti on vähentynyt vain noin 5 %. 
Maatalouden pääomien lisääminen ei Suomessa ole 
johtanut vastaavaan tuottavuuden kehitykseen kuin 
Keski-Euroopan maissa (Myyrä & Pietola 2002). 

Vaikeiden luonnonolosuhteiden takia Suomes-
sa koneistuksen ja muun tekniikan lisäämisellä ei ole 
saatu aikaan vastaavaa tehokkuuden nousua kuin pa-
remmissa tuotanto-olosuhteissa toimittaessa. Lyhyen 
kasvukauden takia ja kotieläintaloudessa pitkän sisä-
ruokintakauden takia Suomessa tarvitaan Keski-Eu-
rooppaan verrattuna tehokkaampi tuotantotekniikka, 
jonka käyttö jää töiden sesonkiluontoisuudesta joh-
tuen suhteellisen vähäiseksi. Pohjoisista olosuhteista 
johtuvan luonnonhaitan lisäksi Suomessa maatalous-
yrittäjät kohtaavat muitakin viljelyhaittoja kuten pel-
tojen pienestä lohkokoosta ja sirpaleisesta sijainnista 
johtuva heikon tilusrakenteen aiheuttama haitta. 

Koko maatalouden tuottavuuskehitys on ollut kui-
tenkin nopeampaa kuin yksittäisten tuotantosuuntien 
tuottavuuskehitys keskimäärin. Tämä johtuu raken-
nekehityksen aikaansaamasta tuottavuuden noususta. 
Rakennekehityksen myötä toimialalta poistuu kor-
keiden tuotantokustannusten tiloja ja niiden tuotan-
to siirtyy tuotantoa jatkaville matalampien tuotanto-
kustannusten tiloille. Vuosina 1995-2001 viljatilojen 
tuottavuus laski keskimäärin 2,4 % vuodessa. Sikati-
loilla tuottavuus pysyi lähes ennallaan, mutta maito-
tilojen tuottavuus parani lähes 2 % vuodessa (kuvio 
8.2). Maitotilojen tuottavuus on noussut, vaikkakin 
hitaasti. Maitokiintiöiden kaupan vapautumisen myö-
tä tiloilla on pystytty hyödyntämään lehmien keski-

tuotosten nousun lisäämää tuotantopotentiaalia. Sika-
taloudessa havaituista selvistä suurtuotannon eduista 
huolimatta nopea tilakoon kasvu ei kuitenkaan ole 
realisoitunut vielä tuottavuuden nousuksi. Vuosina 
1997-1998 sikatiloilla alhaiset markkinahinnat ovat 
vaikuttaneet tuotannon määriin. Viljatilojen tuotta-
vuus on laskenut 1990-luvun loppupuolella voimak-
kaasti, sillä vuodet 1998 ja 1999 olivat sääoloiltaan 
erittäin heikkoja viljantuotannon pääalueilla. Tuotan-
to-oloiltaan paremmat vuodet 2000 ja 2001 nostivat 
viljatilojen tuottavuuskehitystä. 

Maa- ja elintarviketalouden liikevaihdon suhde 
kustannuksiin

Liikevaihdon suhdetta kustannuksiin on alkutuotan-
non osalta tarkasteltu seuraavassa maa- ja puutarha-
talouden kokonaislaskelman mukaisilla kassaperus-
teisilla tuotto- ja kustannuskäsitteillä. Maatalouden 
tuotto sisältää verottomat myyntitulot sekä tuet ja 
korvaukset. Kustannuksiin on luettu kaikki tuotan-
nosta aiheutuvat kustannukset lukuun ottamatta vilje-
lijäperheen työlle ja omalle maatalouspääomalle osoi-
tettavaa korvausta. Toisaalta alkutuotannon tuotto- ja 
kustannussuhdetta on tarkasteltu myös aluetilinpidon 
lukujen valossa, jossa maatalous on määritelty perus-
maataloutta laajemmin ja siihen sisältyy muun muassa 
riistatalous. Elintarviketalouden osalta aluetilinpidos-
sa on mukana myös elintarviketalouteen luetut juo-
ma- ja tupakkateollisuus (Aluetilinpito 1999-2000). 

Kuvio 8.2. Maatalouden tuottavuuskehitys keskeisim-
missä tuotantosuunnissa vuosina 1995-2001. (Suhde-
luvut, vuosi 1995=1,0). (Myyrä & Pietola 2002).
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Maatalouden kokonaislaskelman mukaan perus-

maataloudessa mukaan lukien puutarhatalous tuot-
tojen ja kustannusten suhde oli vuosina 1995-1999 
keskimäärin 1,41  ja vuosina 2000-2002 keskimää-
rin 1,39 (taulukko 8.23). Näin ollen tuottojen ja kus-
tannusten suhde on pysynyt keskimäärin suunnilleen 
samana varsin pitkä ajan. Paras tuottojen ja kustan-
nusten suhde oli vuosina 1995-1996 ja heikoin maa-
talouden katovuosina 1998-1999. Luonnonhaitta-
korvauksen ja ympäristötuen osuus kokonaistuotosta 
oli edellisellä ohjelmakaudella 15 % ja vuosina 2000-
2002 18 %, joten niillä on erittäin suuri merkitys 
maa- ja puutarhatalouden kokonaistuoton muodostu-
miseen ja samalla myös liikevaihdon ja kustannusten 
suhteeseen.(Suomen maatalous 2003).

Aluetilinpidon avulla voidaan tarkastella tuottojen 
ja kustannusten suhdetta maakuntajaolla ja siitä muo-
dostetuilla lähinnä maatalouden tukialueita vastaaval-
la aluejaotuksella. Liikevaihtoa ja kustannuksia lähin-

nä vastaavina käsitteinä aluetilinpidossa ovat tuotos 
ja välituotekäyttö eli tuotannossa käytetyt tavarat ja 
palvelut. Aluetilinpidon mukaiset maa- ja riistata-
louden tuotoksen ja välituotekäytön suhdeluvut ovat 
suuremmat kuin MTT:n kokonaislaskelman mukaiset 
maatalouden suhdeluvut johtuen käsite-eroista sekä 
riistatalouden mukana olosta. Aluetilinpidon mukai-
nen maa- ja riistatalouden tuotos alentui edellisellä 
ohjelmakaudella 8 % ja välituotekäyttö kasvoi va-
jaalla 4 %:lla. Kokonaislaskelman mukaiset muutok-
set ovat tuoton väheneminen 6 %:lla ja kustannusten 
kasvu 2,5 %:lla. Nykyisellä ohjelmakaudella muutok-
set ovat olleet vähäisiä. Aluetilinpidon mukaiset suh-
deluvut alenivat 1990-luvun loppupuolella ja nousivat 
vuonna 2000, minkä jälkeen ne eivät ole muuttuneet 
merkittävässä määrin. Aluetilinpidon mukaan maa- ja 
riistatalouden tuotoksen ja välituotekäytön suhtees-
sa ei ole kovin merkittäviä alueellisia eroja (taulukko 
8.25). 

     1995-99
     keskimäärin 2000 2001 2002

Maa- ja puutarhatalouden kokonaislaskelma:        
    Myyntitulot, milj. € 2 005  2 055 2 145 2 140
    Luonnonhaittakorvaus, milj. € 277 415 418 422
    Ympäristötuki, milj. € 256 267 275 277
    Muut tuet, milj. € 1 007 952 998 1 028
Kokonaistuotto yhteensä, milj. € 3 606 3 753 3 901 3 933
Kustannukset, milj. € 2 557 2 722 2 801 2 797
Maataloustulo, milj. € 1 049 1 031 1 100 1 136
Kokonaistuotto/ kustannukset, suhdeluvut 1,41 1,38 1,39 1,41
Aluetilinpito/ Maatalous1):        
Tuotos, milj. € 3 993 4 369 4 389  
Välituotekäyttö, milj. € 2 487 2 632 2 671  
Arvonlisäys, milj. € 1 506 1 737 1 718 
Tuotos/ välituotekäyttö, suhdeluvut:        
    AB-tukialuetta vastaava alue 1,64 1,64 1,63  
    C1-C2pohj.-aluetta vastaava alue 1,58 1,67 1,65  
    C3-C4-aluetta vastaava alue 1,58 1,69 1,67  
    Koko maa 1,61 1,66 1,64  
Aluetilinpito/Elintarviketalous2):        
Tuotos, milj. € 8 315 8 079 8 629  
Välituotekäyttö, milj. € 6 267 6 300 6 690  
Arvonlisäys, milj. € 2 048 1 779 1 939 
Tuotos/ välituotekäyttö, suhdeluvut:        
    AB-tukialuetta vastaava alue 1,36 1,31 1,32  
    C1-C2pohj.-aluetta vastaava alue 1,26 1,23 1,24  
    C3-C4-aluetta vastaava alue 1,31 1,25 1,24  
    Koko maa 1,33 1,28 1,29  

1) Sisältää myös riistatalouden
2) Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus

Taulukko 8.25. Maa- ja puu-
tarhatalouden tuottojen ja 
kustannusten suhde ja maa-
taloustulo sekä aluetilinpidon 
mukainen tuotoksen ja välituo-
tekäytön suhde ja arvonlisäys 
maa- ja riistataloudessa sekä 
elintarvikkeiden valmistuk-
sessa tukialueita lähinnä vas-
taavissa maakunnissa vuosina 
1995-1999 keskimäärin ja vuo-
sina 2000, 2001 ja 2002. (Suo-
men maatalous 2003). 
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Elintarviketalouden osalta, johon tässä kuuluu 

myös juomien ja tupakan valmistus, tuotoksen ja vä-
lituotekäytön suhde on suurin maan eteläisimmissä 
osissa, missä sijaitsevat maan suurimmat ruokatehtaat 
ja useimmat suurimmista muista elintarvikkeiden ja-
lostuslaitoksista. Edelliseen ohjelmakauteen verrattu-
na vuosina 2000-2002 tuotoksen ja välituotekäytön 
suhde on alentunut sekä maan eteläisimmissä osissa 
että pohjoisimmissa osissa. Edellisellä ohjelmakaudel-
la tuotokset kasvoivat pari prosenttia, mutta vuotta 
1995 lukuun ottamatta kustannukset pysyivät lähes 
ennallaan. Vuonna 2000 tuotos muodostui poikkeuk-
sellisen alhaiseksi (johtuen edellisvuonna kotimaista 
viljantuotantoa kohdanneesta kadosta), mutta kus-
tannukset pysyivät edellisvuoden tasossa ja sen jäl-
keen ne ovat nousseet kuten tuotoskin.

8.4.2. Tuotantoketjujen markkinatilanteen 
paraneminen

Merkittävimpien tuotantoketjujen markkinatilanne 
(laatu jne.) on parantunut (X.4-2.)

Lisäarvon muutos elintarvikeketjussa

Lisäarvon muutos maa- ja metsätalouden perus-
tuoteyksikköä kohti tukea saavissa tuotantoketjuissa 
(%) (X.4-2.1.)

Kysymys on seuraavassa ymmärretty siten, että siinä 
haetaan maatilaa kohti laskettuna (= maa- ja metsäta-
louden perustuoteyksikkö) maataloustuotteiden arvon 
lisäystä elintarvikeketjussa, toisin sanoen elintarvikkei-
den valmistuksen maataloustuotteille tuottamaa lisäar-
voa. Lähes kaikki suomalaiset maatilat saavat luonnon-
haittakorvausta ja suurin osa myös ympäristötukea, jo-
ten kaikki elintarvikkeiden jalostajat, jotka käyttävät 
kotimaisia raaka-aineita, on seuraavassa katsottu tukea 
saavaan tuotantoketjuun kuuluvaksi. Kysymystä on 
seuraavassa tarkasteltu kokonaistasolla Tilastokeskuk-
sen aluetilinpidon perusteella maatalouden arvonlisän 
ja toisaalta elintarviketalouden arvonlisän avulla.  

Tilastokeskuksen panos-tuotos-taulukkojen (Alu-
eellinen panos-tuotos 1995) perusteella on mahdol-
lista tarkastella varsinaisen maatalouden ja elintarvi-
ketalouden välisiä yhteyksiä, mutta viimeisimmät pa-
nos-tuotos-taulukointiin perustuvat kansantalouden 
tilinpidon luvut ovat Suomessa vuodelta 1995. Varsi-
naisen maatalouden lisäksi mukaan on luettu tällöin 
myös turkiseläinten hoito, puutarhatalous, porotalous 
ja mehiläisten hoito, ja elintarviketalous puolestaan si-

sältää myös maataloustuotteiden lisäksi myös kalanja-
lostuksen. Elintarviketalous käytti vuonna 1995 noin 
46 % kotimaisia maa-, riista- ja kalatalouden tuot-
teita. Tuonnin osuus elintarviketalouden välituote-
käytöstä oli 10 %. Varsinainen maatalous käytti elin-
tarviketalouden tuotoksia 16 % ja toi ulkoa noin 21 
% ostajahintaisesta välituotekäytöstä. Maatalouden 
arvonlisäys oli 44 % ja elintarviketalouden arvonlisä-
ys oli 21 % tuotoksesta vuonna 1995. Myöhemmissä 
aluetilinpidon luvuissa maatalouden yhteyteen on lii-
tetty puutarhatalous, turkiseläinten hoito, porotalous 
ja mehiläisten hoito yms. Näiden maatalouden liitän-
näisten osuus vuonna 1995 oli 18 % maatalouden ja 
liitännäisten välituotekäytöstä yhteensä sekä 13 % 
tuonnista ja 20 % tuotoksesta. 

Vuodelta 2001 ei ole käytettävissä varsinaisen 
maatalouden lukuja, vaan niihin sisältyy myös riista-
talous. Maa- ja riistatalouden keskimääräinen arvon-
lisäys vuonna 2001 oli 39 % ja elintarviketalouden, 
johon vuonna 2001 on luettu myös juomat ja tupak-
ka, 23 % tuotoksesta (Aluetilinpito 1999-2001; Tilas-
tokeskus). Koska kansantalouden tilinpidon tulokset 
lasketaan yleensä toimialan työllisiä henkilöitä kohti, 
myös nämä luvut on esitetty työllistä kohti indikaatto-
rissa kysytyn maatalouden perustuoteyksikön lisäksi. 
Perustuoteyksiköllä on seuraavassa ymmärretty ak-
tiivituotannossa olevaa maatilaa ja käytössä olevan 
maatalousmaan hehtaarimäärää. Maa- ja elintarvike-
talouden työllistä kohti näiden toimialojen arvonlisä-
ys yhteensä kasvoi edellisen ohjelmakauden reaalisesti 
lähes muuttumattomasta tilanteesta (keskimäärin 52 
000 €) vuonna 2001 noin 62 000 euroon/ työllinen eli 
18 prosentilla (kuvio 8.3).

Maa- ja riistatalouden oma arvonlisäys aktiivitilaa 
kohti laskettuna aleni reaalisesti vuosina 1995-1999 
noin 5 % (elinkustannusindeksillä vuoden 2001 ta-
soon muutetut luvut), mutta kasvoi katovuosien jäl-
keen vuonna 2000 lähes kolmanneksen ja yhteensä 
vuosina 1995-2001 kasvu oli lähes 40 %. Kun elintar-
viketalouden arvonlisäys (tässä myös mukaan luettu-
na juomien ja tupakan valmistus) suhteutetaan maati-
lojen lukumäärään, voidaan todeta, että siinä kasvua 
oli vuosina 1995-2001 vajaa kolmannes ja yhteensä 
maa- ja elintarviketaloudella niihin em. muut toimi-
alat mukaan lukien 35 %. Vuosina 2000-2001 vastaa-
va muutos oli 10 %. Yhteensä tässä tarkasteltu maa- 
ja elintarviketalouden arvonlisäys oli vuonna 2001 
noin 46 800  aktiivitilaa kohti ja siitä 47 % oli maa- 
ja riistataloutta. Tällöin tulee kuitenkin ottaa huomi-
oon, että osalla tässä määritetystä elintarviketalouden 
arvonlisäyksestä (juomat, tupakka ja tuonti) ei ole te-
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Kuvio 8.3. Maa- ja elintarviketalouden reaalinen arvonlisäys yhteensä (milj. €), työllistä kohti (€/henkilö) sekä 
aktiivimaatilaa kohti (€/tila) ja peltohehtaaria kohti (€/ha) vuosina 1995-2001. (Elinkustannusindeksillä vuoden 
2001 tasoon muutetut luvut). (Aluetilinpito 1995-2001, Tilastokeskus).

kemistä kotimaisen maataloustuotannon kanssa. 
Peltohehtaaria kohti laskettuna kuviossa 8.3 mää-

ritetyn maa- ja elintarviketalouden arvonlisäyksen 
osuus aleni vuosina 1995-1999 maatalouden arvon-
lisäyksen alenemisesta johtuen 13 % ja vuonna 2000 
nousi 10 % sekä vuonna 2001 edelleen 6 %. Koska 
käytettävissä olevan maatalousmaan määrä ei ole 
merkittävästi muuttunut tarkastelujakson aikana, ar-
vonlisäyksen kasvuluvut ovat suunnilleen samaa tasoa 
kuin kokonaisluvut.

Laadun lisääntyminen elintarvikeketjussa ohjelman 
ansiosta

Sellaisten maatalouden perustuotteiden osuus, 
joiden laatu on parantunut jossakin tukea saavan 
tuotantoketjun vaiheessa ohjelman ansiosta (%) 
(X.4-2.2.).

Koska pääpiirteissään koko suomalainen maatalous-
tuotanto ja kotimaisia raaka-aineita hyödyntävä elin-
tarviketeollisuus kuuluvat tukea saavaan tuotantoket-
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juun, seuraavassa on tarkasteltu laadun paranemista 
yksittäisten elintarvikkeiden tuotantoketjujen sijasta 
koko elintarvikeketjun osalta. Ongelmana tällöin on 
tuontiraaka-aineiden erottaminen kotimaisiin raaka-
aineisiin perustuvasta elintarviketeollisuudesta. Elin-
tarviketeollisuusliiton arvion mukaan suomalaisen 
elintarviketeollisuuden käyttämistä raaka-aineista 
noin 15 % maahan tuotuja, mutta EU-sisä-markki-
noilla toisesta jäsenmaasta tuotavien tavaroiden alim-
mat ilmoitusrajat tullitilastoihin ovat melko korkeita, 
joten tuonnin määrä on aiempaa vaikeampaa arvioida. 
Elintarviketeollisuus ei kuitenkaan ole kaikilta osin ti-
lastoinut kotimaisten tuotteiden myynnin määriä ja ar-
voa. Tilastokeskuksen aluetilinpidon mukaan tuonnin 
ja alueella tuotettujen tuotteiden käyttö oli vuonna 
2001 yli 91 %. Suomessa valmistetut tuotteet, joiden 
kotimaisuusaste on yli 75 % (lihatuotteiden lihan, ka-
latuotteiden kalan, kananmunatuotteiden kananmu-
nan sekä maitotuotteiden maidon tulee olla kokonaan 
suomalaista) voidaan erikseen merkitä tietyin tunnuk-
sin kauppaa ja kuluttajia varten (Finfood 2003). 

Vaihtelua kotimaisuusasteessa tapahtuu vuosit-
tain mm. viljasadon määrän ja laadun vaihdellessa. 
Maidon käyttö on kulutusmaitona ja elintarviketeol-
lisuuden raaka-aineena kokonaan kotimaista, sianli-
haa tuodaan noin 10 milj. kg eli runsas 5 % käytöstä, 
naudanlihaa 5-6 milj. kg eli 5 % ja siipikarjanlihaa 2-
3 milj. kg eli 7,5 % käytöstä. Leipäviljan osalta rukiin 
käytöstä tuodaan noin puolet ja vehnästä ja mallasoh-
rasta 20-30 % tarpeesta. (Leino 2003; Elintarviketeol-
lisuusliitto).  

Elintarvikkeiden laatuasiat varmistetaan Suomessa 
elintarviketeollisuuden omilla laatujärjestelmillä sekä 
elintarviketeollisuuden maatiloille asettamilla vaati-
muksilla. Näiden lisäksi toteutetaan kansallista elin-
tarvikkeiden laatustrategiaa, jossa tavoitteena on, että 
vuonna 2006 koko elintarvikeketju ”pellosta pöy-
tään” toimisi aukottoman ja läpinäkyvän laatujärjes-
telmän puitteissa. Maatilojen laatutyö on olennainen 
osa kansallista laatustrategian toteuttamista. Maatilo-
jen osalta tavoite merkitsee sitä, että kaikki maatilat, 
jotka toimittavat tuotteitaan teollisuuteen, kauppaan 
tai suoraan markkinoille, saadaan vuoteen 2006 men-
nessä järjestelmällisen laatutyön piiriin. Pellosta pöy-
tään -laatuketjun aukottomuudella tarkoitetaan sitä, 
että ketjun kaikki osapuolet ovat laatutyössä mukana. 
Läpinäkyvyys antaa kuluttajille varmuuden siitä, että 
heillä on niin halutessaan mahdollisuus saada tietää, 
mistä heidän ostamansa tuote on peräisin ja mitä sille 
on tuotannon eri vaiheissa tapahtunut. (Suomen elin-
tarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet. 1999). 

EU:n ja kansallisen lainsäädännön noudattami-
nen ja tähän liittyvä koulutus, tiedotus ja valvonta 
muodostavat elintarviketuotannon laatutyön perus-
tan. Esimerkiksi elintarvikkeiden alkuperämerkintöjä 
koskevat yleiset säännökset sisältyvät elintarvikelain-
säädäntöön. Kansallinen laatutyö muodostaa toisen 
tason. Sitä tehdään vapaaehtoisin, mutta osapuolia 
sitovin sopimuksin mm. kehittämällä viljelijöiden 
osaamista laatu- ja ympäristökysymyksissä.  Kulutta-
ja hyötyy tiedon avoimuudesta, elintarvikkeiden tur-
vallisuudesta ja jäljitettävyydestä. Kolmas taso muo-
dostuu yritysten omalla toiminnalla aikaansaamasta 
tuotteisiin tai palveluihin sisältyvästä erityislaadusta. 
Tähän liittyvä laatukehitystyö kuuluu pääosin yksi-
tyisten yritysten oman laatukilpailun puitteisiin.

Viljelijöiden näkökulmasta tuotteiden laadun ke-
hittämisen lisäksi myös yrityksen toiminnan kehit-
täminen on tärkeä osa laatutyötä. Tilan toimintojen 
kehittämisessä kiinnitetään huomiota asiakastyytyväi-
syyden ohella tuotannon tehokkuuteen ja ennen kaik-
kea kannattavuuteen. Yrityksen toiminnan kehittämi-
sen hyödyt ilmenevät kustannussäästöinä ja parempi-
na tuottoina. Vähäinen ei myöskään ole viljelijäper-
heen oman tehtävänkuvan selkiyttäminen toimintojen 
hallinnan kehittämisen myötä ja siitä saatava hyöty 
tilan töiden järjestelyssä ja henkisessä jaksamisessa.

Laatujärjestelmän kehittämisvaroja on käytetty 
maatiloille soveltuvan ISO 9000 -standardiin perustu-
van laatujärjestelmän ja laatukäsikirjan valmisteluun, 
viljelijöiden koulutuksen sisällön ja laadun kehittä-
miseen sekä viljelijöiden koulutuksen järjestämiseen. 
Koulutuksen tavoitteena on sertifi ointikelpoisen laa-
tujärjestelmän laatiminen tilalle, joskaan kustannuk-
siltaan kallista sertifi ointitoimitusta ei monillakaan 
tiloilla ole pidetty tarpeellisena. Vuoden 2002 lop-
puun mennessä viljelijöitä ja maaseudun pienyrittä-
jiä oli osallistunut koulutukseen kaikkiaan noin 12 
500. Laatujärjestelmäkoulutuksessa on ollut tiloja eri 
puolilta maata. Suurin osa niistä on ollut maitotiloja. 
Viljelijöiden sitoutuminen laatukoulutukseen on ollut 
varsin korkea, sillä koulutuksen keskeyttäjiä ei juuri 
ole ollut. Koulutusta tarjoavat pääasiassa alueelliset 
neuvontaorganisaatiot. Asiakaslähtöisyyden varmista-
miseksi teollisuus ja kauppa osallistuvat koulutuksen 
toteutukseen, sillä se liittyy myös viljelijöiden kanssa 
tehtäviin laatusopimuksiin. (Jokipii 2003; Pro Agria).

Luonnonhaittakorvauksen edellytyksenä olevalla 
tavanomaisen hyvän maatalouskäytännöllä ja toisaal-
ta ympäristötuen ehtoina olevilla lukuisilla ympäris-
töä suojelevan ja eettisen maataloustuotannon vaati-
muksilla on sellaisenaan maataloustuotteiden laatua 
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parantava vaikutus. Kiinnittäessään huomiota näihin 
tuki- ja korvausehtoihin viljelijä joutuu tarkastele-
maan lukuisia erilaisia tuotannon laatuun vaikutta-
via tekijöitä tilallaan. Näin ollen suomalaisten vilje-
lijöiden korkea sitoutuneisuus tukijärjestelmiin lisää 
merkittäviltä osin maataloustuotteiden laadukkuutta, 
joskaan laadun lisääntymisen todentaminen on ongel-
mallista. 

 
Markkinatilanteen paraneminen

Vuosina 2000-2001 maatalouden arvonlisäys kuten 
myös maataloustulo ovat pysyneet ennallaan vuoden 
2000 nousun jälkeen. Elintarviketeollisuuden arvon-
lisäys on vuosina 2000-2001 nimellisesti noussut 9 % 
vuosien 1995-2000 laskun jälkeen. Näin tarkasteltuna 
nykyisellä ohjelmakaudella voidaan maataloustuotan-
nossa ja elintarviketeollisuudessa todeta lievää mark-
kinatilanteen paranemista. Tilaa kohti tarkasteltuna 
markkinatilanteen paraneminen on ollut suurempi 
johtuen tilojen lukumäärän vähenemisestä. Kotimai-
nen maataloustuotanto on vaikuttanut merkittävällä 
tavoin elintarviketeollisuuden arvonlisäyksen mää-
rään, sillä kuten edellä on todettu, tuonnin osuudeksi 
on arvioitu 9-15 % tarkastelutavasta riippuen elintar-
viketeollisuuden raaka-aineista.

Uhkana markkinatilanteen paranemiselle koko 
elintarvikeketjussa on suomalaisen elintarviketeolli-
suuden osittainen siirtyminen halvemman työvoiman 
maihin, asiaan vaikuttavat palkansaajakorvausten 
korkea osuus elintarviketuotannon arvonlisästä ja ko-
timaisen maataloustuotannon määrä-, hinta- ja laa-
tuasiat. Maatalous voi vastata elintarviketeollisuuden 
määrävaatimuksiin tehokkaammalla tuotannolla. 
Kuitenkin tuotannon tehostumisen edellytyksenä on 
riittävä kannattavuus, mikä taas riippuu paljolti pit-
käjänteisistä tukiratkaisuista, koska tuottajahintata-
soon maataloudessa ei voida juurikaan vaikuttaa, sillä 
hinnat riippuvat elintarviketeollisuuden maksukyvys-
tä ja kuluttajahintojen kilpailusta. 

Kuluttajalle asti ulottuva tuotteiden laatu on maa-
talouden ja elintarviketeollisuuden sekä myös kaupan 
yhteinen asia. Siihen Suomessa pyritään vaikuttamaan 
laajalla kansallisella laatustrategialla, mihin liittyy 
elintarvikkeiden jäljitettävyys ja koko ketjun läpinä-
kyvyys, elintarviketeollisuus osallistuu laatustrategi-
aan omilla sopimustuotantoon liittyvillä laatukritee-
reillä ja laatuneuvonnalla, ja maatalouden neuvonta-
järjestöt muiden muassa kansallisen laatustrategian 
toteuttajina laatukoulutuksen avulla. Näin ollen laa-
dun osalta markkinatilanteen paranemiseen on kaikki 
edellytykset olemassa, ja korkeasta kotimaisten elin-

tarvikkeiden käyttöasteesta päätellen laatuasiat ovat 
osaltaan parantaneet markkinatilannetta, sillä Suoma-
lainen maatalous ja elintarviketeollisuus nojaa pää-
osin kotimaiseen kulutukseen. Maataloustuotteiden 
vienti on ollut noin 1 000 milj. euroa (Suomen maa-
talous 2003) suhteessa maa- ja riistatalouden ja elin-
tarviketalouden yhteensä arvonlisäykseen 3 300 milj. 
euroa (Aluetilinpito, Tilastokeskus).

Elintarviketeollisuuden tuotteiden vientiarvo oli 
yhteensä noin 880 milj. euroa vuonna 2002. Tästä 
alkoholijuomien ja kahvin osuus oli 80 milj. euroa. 
Vuonna 1995 elintarviketeollisuuden tuotteiden vien-
tiarvo oli yhteensä 609 milj. euroa. Maataloustuottei-
den vienti on lähinnä viljanvientiä, 72 % maatalous-
tuotteiden arvosta (111 milj. euroa) vuonna 2002. 
Maataloustuotteiden vienninarvo ei ole kasvanut pal-
joa vuodesta 1985, jolloin vienninarvo oli 98 milj. eu-
roa. Vuonna 1995 maataloustuotteiden viennin arvo 
oli 74 milj. euroa (Elintarviketeollisuusliitto 2003).

Maatalouden ja elintarviketeollisuuden välinen so-
pimustuotanto kattaa suurimman osan tuotannosta. 
Sopimustuotanto tarkoittaa esim. sitä, että eläinten 
terveys turvataan hyvän hoidon ja tarkkaan valvottu-
jen kasvatusolojen avulla. Monilla yrityksillä on esim. 
tietyllä tuotemerkillä myytäviä tuotteita, joiden laatu 
on varmistettu ja dokumentoitu ja kattaa koko tuo-
tantoketjun maatilalta kaupan tiskin kautta kulutta-
jalle. Teollisuus ja tuottajat toimivat yhteistyössä esim. 
laatusopimusten kautta. Laatusopimuksissa otetaan 
huomioon sekä laatu- että ympäristönäkökohdat.

Esimerkkejä laadusta 

Suomalaisen maidon bakteeripitoisuus on erittäin al-
hainen, keskimäärin noin 6000 pmy/ml (geometrinen 
keskiarvo). Lakisääteinen korkein sallittava bakteeri-
pitoisuus on 100 000 pmy/ml (2 kuukauden geometri-
nen keskiarvo) (taulukko 8.26, kuvio 8.4). Pohjois-
maista ainoastaan Norjassa bakteeripitoisuus lienee 
samaa luokkaa tai hiukan alempi, tosin vertailukel-
poisia tuloksia ei ole ollut saatavissa viime vuosilta 
(Maitohygienialiitto 2003).

Lihan rasvapitoisuutta on vähennetty järjestelmäl-
lisesti jo usean vuosikymmenen ajan. Kahden viimei-
sen vuosikymmenen kuluessa (1982-1997) sianlihan 
rasva on vähentynyt 25 % ja naudanlihan 10 %. Li-
säksi lihan rasvasta yli puolet on pehmeää, öljymäistä 
rasvaa (Finfood 2003). Suomalaisiin elintarvikkeisiin 
pohjautuvat elintarvikkeet ovat ravitsemuksellisen 
laadun osalta korkeatasoisia ja vierasainepitoisuuk-
siltaan joko yhtä turvallisia tai turvallisempia kuin 
vastaavat ulkomaiset tuotteet. Erityisesti raskasmetal-
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lien dietaarinen kokonaissaanti ja lihojen dioksiinipi-
toisuudet ovat Suomessa erittäin alhaisia verrattuna 
sekä toleranssirajoihin että muihin Euroopan maihin. 
Myös kotimaisten leipien ravintokuitu- ja välttämät-
tömien hivenaineiden pitoisuudet on osoitettu Keski-
Eurooppalaisiin tuotteisiin verrattuna korkeammiksi 
(Kumpulainen 2000).

 

8.4.3. Liikevaihdon ja hintojen muutos

Liikevaihto ja hinta ovat kohonneet 
merkittävimmissä tuotantoketjuissa (X.4-3)
Vuotuisen bruttomyynnin muutos merkittävimmissä 
tuotantoketjuissa (%) (X.4-3.1.)

Vuotuisen bruttomyynnin muutos merkittävimmissä 
tuotantoketjuissa

Maatalouden kokonaislaskelman mukaan brutto-
myyntiä lähinnä vastaava maa- ja puutarhatalouden 
kokonaistuotto on kasvanut reaalisesti edellisen ohjel-
makauden aikana 7,6 % (keskimäärin 1,8 % vuodes-
sa) ja vuosina 2000-2002 noin 9,9 % (keskimärin 4,8 
% vuodessa). Luvut on muutettu tässä vuoden 2002 
tasoon elinkustannusindeksin avulla. Edellisellä ohjel-
makaudella kasvituotannon markkinatuotto oli poik-
keuksellisen alhainen vuonna 1995, joten kasvituo-
tannon markkinatuoton muutosta kuvaa paremmin 
vuosimuutosprosenttien keskiarvo, jonka mukaan 
kasvituotannon markkinatuotto aleni 1,2 % vuodessa 
vastaavasti kuin kotieläintuotto, mutta puutarhatuot-
to aleni keskimäärin 2,8 % vuodessa. Puutarhatalou-
dessa tuen määrä nousi ja toisaalta kassaperusteisessa 
laskelmassa ajoittui vuodelle 1996, mistä johtuu tuki-
en ja korvausten suuri vuosimuutos; puutarhatalou-
den markkinatuotto nousi edellisellä ohjelmakaudella 
noin 7,5 %. Nykyisellä ohjelmakaudella kasvinvilje-
lyn markkinatuotto ei ole juurikaan muuttunut (2 %), 
mutta kotieläintalouden ja puutarhatalouden markki-

natuotto on kasvanut viisi prosenttia vuodessa. Kasvi-
tuotannon markkinatuoton kehitys heijastaa heikkoa 
hinta- ja satotason kehitystä. Tukien ja korvausten 
määrä on kasvanut vain maatalouden osalta, puutar-
hatalouden osalta tuet ja korvaukset ovat vähentyneet 
(taulukko 8.27). (Suomen maatalous 2003). 

Aluetilinpidon mukaan maa- ja riistatalouden re-
aalituotos on vähentynyt vastaavasti edellisellä ohjel-
makaudella keskimäärin 0,8 % vuodessa ja vuosina 
1999-2001 lisääntynyt keskimäärin 9,7 % vuodessa 
(Aluetilinpito 1999-2001, Tilastokeskus). Maatalou-
den kokonaislaskelman mukaiset maa- ja puutarhata-
louden vuosimuutosprosentit ovat suunnilleen samat. 
Aluetilinpidosta käytettävissä olevat viimeisimmät 
tiedot ovat vuodelta 2001, sillä siinä vuoden 2002 
luvut valmistuvat vasta myöhemmin syksyllä 2003. 
Elintarviketalouteen kansantalouden tilinpidon toimi-
alaluokituksessa on luettu myös juomat ja tupakka. 
Elintarviketalouden reaalituotos on lisääntynyt vuosi-
na 1995-1999 keskimäärin 1,4 % vuodessa ja vuosina 
1999-2001 lisääntynyt keskimäärin 5,4 % vuodessa. 
Maatalouden sekä elintarviketalouden kokonaistuo-
ton ja aluetilinpidon mukaisten tuotoslukujen muu-
tosta on tarkasteltu lähemmin markkinatilanteen yh-
teydessä kohdassa 8.4.1, jossa on selvitetty maa- ja 
elintarviketalouden liikevaihdon suhdetta kustannuk-
siin. 

Suomi Tanska Suomi Tanska

1996 4 900 7 522 12 100 18 042
1997 5 000 8 431 12 500 18 700
1998 4 900 9 200 11 800 18 100
1999 4 600 9 200 11 500 18 300
2000 5 300 8 200 11 700 16 400
2001 6 300 7 900 12 300 16 000

 AritmeettinenGeometrinen

Taulukko 8.26. Bakteerimäärä (pmy/ml) maidossa 
Suomessa ja Tanskassa vuosina 1996–2001 (Maito-
hygienialiitto 2003).
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Kuvio 8.4. Maidon bakteriologisen laadun (alle 50 
000 pmy/ml maidon osuus %) kehitys Suomessa vuo-
sina 1975–2001 (Maitohygienialiitto 2003).
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Hintakehitys standardoidun tuotteen yksikköä kohti

Hintakehitys standardoidun tuotteen yksikköä 
kohti tukea saavissa tuotantoketjuissa (%) 
(X.4-3.2.)

Maatalouden tuottajahintojen kehitys  

Suomen liityttyä Euroopan yhteisöön maataloustuot-
teiden hinnanmääräytyminen muuttui maatalousläh-
töisestä kuluttajalähtöiseksi. Muutos elintarvikeket-
jussa oli varsin perusteellinen. Suomella ei ollut mi-
tään siirtymäaikaa yhteisön hintatasoon sopeutumi-

selle, mikä merkitsi markkinahintojen ja myyntitulo-
jen välitöntä ja ennakoitua suurempaa pudotusta heti 
vuoden 1995 alussa. Keskimäärin maataloustuottei-
den tuottajahinnat laskivat EU-jäsenyyden seuraukse-
na maatalouden tuottajahintaindeksin mukaan 38 %. 
Tukien mitoitusta varten hintojen lasku oli arvioitu 
maitoa, leipäviljaa ja broilerinlihaa lukuun ottamatta 
kaikkien keskeisten maataloustuotteiden osalta toteu-
tunutta vähäisemmäksi (Puurunen 1998). Vuosina 
1995–2002 maatalouden tuottajahinnat ovat muuttu-
neet melko vähän, tuottajahintaindeksi (THI) on las-
kenut 0,5 % (taulukko 8.28 ja kuvio 8.5). Samana ai-

Taulukko 8.27. Maa- ja puutarhatalouden myyntitulot ja kokonaistuotto (milj. €) sekä niiden vuosimuutos (%) 
vuosina 1995-1999 ja 2000-2002. (Reaalinen kehitys, elinkustannusindeksin avulla, luvut vuoden 2002 tasos-
sa). (Suomen maatalous 2003).

     1995-1999     Muutos 
     Keskim. €   Muutos, % 2000 2001 2002e 2000-02, %

Kotieläintalouden markkinatuotto, milj.€ 1 221,4 4,7 1 320,9 1 426,9 1 464,6 10,9
Kasvinviljelyn markkinatuotto, milj. € 321,5 20,0 325,0 377,0 338,1 4,0
Puutarhatalouden markkinatuotto, milj. € 264,5 7,5 300,8 306,9 333,1 10,7
Maatalouden tuet ja korvaukset, milj. € 1 274,8 7,7 1 516,0 1 611,7 1 677,2 10,6
Puutarhatal. tuet ja korvaukset, milj. € 52,2 4,5 52,1 53,1 50,4e -3,3
Kokonaistuotto yhteensä, milj. € 3 134,4 7,6 3 514,8 3 775,6 3 863,4 9,9
Kotieläintalouden markkinatuotto, % 39,0 1,21) 37,6 37,8 37,9 5,31)

Kasvinviljelyn markkinatuotto, % 10,3 4,71) 9,2 10,0 8,8 2,01)

Puutarhatalouden markkinatuotto, % 8,4 1,81) 8,6 8,1 8,6 5,21)

Maatalouden tuet ja korvaukset, % 40,7 1,91) 43,1 42,7 43,4 5,21)

Puutarhatal. tuet ja korvaukset, % 1,7 1,11) 1,5 1,4 1,3e -1,71)

Kokonaistuotto yhteensä, % 100,0 1,81) 100,0 100,0 100,0 4,81)

             
1) Vuosimuutosprosenttien keskiarvot 

Kuvio 8.5. Maatalouden 
tuottajahintaindeksi 
(THI, kokonaisindeksi) 
ja sen osaindeksit sekä 
tuotantopanosten hin-
taindeksi (TPHI) ja ku-
luttajahintaindeksi (KHI) 
ja KHI elintarvikkeiden 
osalta vuosina 1995–
2002 ja 
alkuvuonna 2003 
(1995=100). 
(Tilastokeskus).
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Taulukko 8.28. Eräiden maataloustuotteiden EU-jäsenyyden aikaiset ja toteutuneet tuottajahinnat (euroa/l, 
euroa/kg) vuosina 1994–2002. (MMM, Tike).

       Hinta ennen Toteutuneet hinnat
      EU-jäsenyyttä  keskim.   
        1995 1995-1999 2000 2001 2002 
          
Maito e/l 0,49 0,34 0,34 0,35 0,36 0,37
Naudanliha, nuori1) e/kg 4,16 2,56 2,41 2,29 2,33 2,24
Naudanliha, sonni2)      ” 4,65 2,65 2,49 2,37 2,43 2,34
Lehmänliha      ” 3,46 2,07 1,74 1,48 1,45 1,15
Sianliha      ” 2,74 1,24 1,27 1,27 1,49 1,40
Lampaanliha      ” 4,07 1,69 1,55 1,68 1,89 2,05
Broilerinliha      ” 2,25 1,08 1,13 1,11 1,17 1,21
Kananmunat e/kg 1,48 0,48 0,64 0,82 0,69 0,76
Leipävehnä e/kg 0,37 0,14 0,14 0,12 0,12 0,13
Leipäruis      ” 0,38 0,14 0,14 0,12 0,12 0,12
Mallasohra      ” 0,31 0,13 0,14 0,12 0,12 0,12
Rehuohra      ” 0,27 0,11 0,12 0,11 0,10 0,10
Rehukaura      ” 0,26 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09
    
1) Naudanliha ilman lehmänlihaa     
2) Sonnit, teuraspaino yli 130 kg  

kana maatalouden tuotantopanosten hintaindeksi on 
kasvanut noin 9 %. 

Kotieläintuotteiden hinnat laskivat vuosina 1996–
1999, mutta nousivat lähinnä sianlihan hinnannousun 
myötä vuosina 2000–2001 kääntyen laskuun vuon-
na 2003. Kasvinviljelytuotteiden (pois lukien tuoreet 
vihannekset ja marjat) hinnat alenivat vuoden 1995 
hintapudotuksen lisäksi vuonna 1996 runsaan 15 %, 
ja vuonna 2000 edelleen 10 %. Vihannesten hintake-
hitys on ollut muita maatalouden tuottajahintoja pa-
rempi. Vuonna 1999 vihannesten hinnat laskivat 15 
%, minkä jälkeen niiden hinnat ovat nousseet.

Kuluttajahintojen ja maatalouden tuotantopanos-
ten hintamuutos ovat olleet samansuuntaisia vuosina 
2000–2003. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juo-
mien hintakehitys on ollut muuta kuluttajahintake-
hitystä maltillisempaa vuosina 1995-1999. Vuodesta 
2000 alkaen elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet 

keskimääräisiä kuluttajahintoja nopeammin, vaik-
ka tuottajahinnat ovat laskeneet vihanneksia lukuun 
ottamatta. Tilastokeskuksen arvion mukaan maata-
louden tuottajahinnat laskevat vuonna 2003 lähes 6 
% edellisvuodesta. Ilman turkistuotantoa arvio tuot-
tajahintojen alenemasta on 1,8 %. Sianlihan hinnan 
aleneminen jatkuu vuonna 2003 ja se on arvioitu -16 
%:ksi. Kasvituotteissa mm. kauran hinnan arvioidaan 
jäävän 13 % alhaisemmaksi kuin vuonna 2002 (tau-
lukko 8.29).

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintojen en-
nustetaan nousevan vuonna 2003 keskimäärin 1,4 %. 
Tuotantovälineiden hintojen nousu johtuu pääasiassa 
investointitarvikkeiden kallistumisesta, joiden hinta-
nousu on 2,5 %. Tuotantotarvikkeiden hintanousu-
arvio on noin prosentti. Eniten tuotantotarvikkeiden 
hintoja nostaa energian kallistuminen 7 %:lla (tauluk-
ko 8.30).

Taulukko 8.29. Maatalouden tuottajahintojen muuto-
sarviot Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2003.

     Pisteluku 2002 Ennustettu 
     (1995 = 100)  vuosimuutos, %
      2002 - 2003

Yhteensä 99,9 -5,9
Yhteensä (pois lukien turkikset)  99,5 -1,8
Kasvituotteet 95,7 -0,9
Eläintuotteet 102,0 -8,3
Eläintuotteet (poislukien turkikset)  101,9 -2,4

Taulukko 8.30. Maatalouden tuotantovälineiden os-
tohintojen muutosarviot Tilastokeskuksen mukaan 
vuonna 2003.

     Pisteluku 2002 Ennustettu 
     (1995 = 100)  vuosimuutos, %
      2002 - 2003

Yhteensä 109,2 1,4
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 107,7 1,0
Maatalouden investointeihin 
vaikuttavat tarvikkeet ja palvelut 114,3 2,5
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Maatalouden tuottajahinnat verrattuina EU-maiden 
tuottajahintoihin

EU-jäsenyyden aikana maatalouden tuotemarkkina-
hintojen kehitys on tasaantunut. Suomalaiset maidon-
tuottajat saavat suurin piirtein samaa markkinahintaa 
kuin useissa muissa EU-maissa. Sianlihan markkina-
hinnassa tapahtuvat vaihtelut ovat olleet yleensä vä-
häisempiä kuin monissa EU-maissa, mm. koska pää-
osa tuotannosta jää kotimarkkinoille. Toisaalta ka-
nanmunien ylituotanto ja lampaanlihan markkinaon-
gelmat ovat pitäneet näiden tuotteiden hinnat alhaisi-
na.  Myös viljojen hinnat laskivat välittömästi lähelle 
EU:n interventiohintaa, ja ovat vaihdelleet interven-
tiohinnan lähellä pääasiassa kotimaisista tarjonta- ja 
kysyntäolosuhteista riippuen. Vuonna 2002 leipäviljo-
jen hinnat olivat Suomessa noin 30-35 % ja ohran 7 
% interventiohinnan yläpuolella (taulukko 8.31) 
(Suomen maatalous 2003).

Maatalouden tuottajahintojen ja ostopanosten 
hintojen kehitystä on verrattu Suomen ja EU-mai-
den kesken vuosina 1995-2001 Eurostatin hintaseu-
rannan sekä tilastokeskuksen tuottajahintaindeksin 

perusteella. Eurostatin hintaseuranta sisältää EU:n 
alueella maatalouden tuotteiden ja tuotantopanosten 
hintamuutokset. Eurostatin tuottajahintojen hinta-
seurannassa maatalouden toimialaan sisältyy myös 
turkistuotanto. Turkistuotannossa hinnat vaihtelevat 
enemmän kuin perusmaataloudessa. Turkistuotannon 
painoarvo Suomen maataloustuotteiden tuottajahin-
taindeksissä on noin 12 %, joten alan hintavaihtelut 
voivat muuttaa kokonaisindeksin pistelukuja. Vertai-
lumaista myös Ruotsissa turkistuotannolla voi olla 
marginaalista vaikutusta kokonaisindeksiin. Eurosta-
tin hintaindeksi on reaalinen, eli siihen on tehty kulut-
tajahintaindeksillä infl aatiokorjaus. 

Maatalouden tuottajahinnat ovat laskeneet en-
simmäisinä jäsenyysvuosina hieman nopeammin kuin 
esim. Saksassa ja Tanskassa tai keskimäärin EU15:
ssa. Vuonna 1999 suomalaiset tuottajahinnat eivät ole 
laskeneet aivan yhtä paljon kuin vertailumaissa, ja sit-
temmin ne ovat nousseet, mutta vähemmän kuin esim. 
voimakkaasti maataloustuotteiden vientiin suuntautu-
neessa Tanskassa. Sen sijaan ilman turkiksia tilastoitu 
Suomen tuottajahintaindeksi on laskenut koko tarkas-
telujakson ajan ja muutos on ollut vakaampaa kuin 
muissa jäsenmaissa (kuvio 8.6).

Huolimatta EU:n maatalouspolitiikan pyrkimyk-
sestä vakaisiin ja yhtenäisiin markkinahintoihin, hin-
tavaihtelut ovat eräiden tuotteiden kohdalla olleet voi-
makkaita vanhojen jäsenmaidenkin välillä. Hintavaih-
telua aiheuttavat mm. kysynnän ja tarjonnan muu-
tokset, kulutustottumukset, tuotteen jalostajien (ja 
koko elintarvikeketjun) kilpailukykyisyys suhteessa 
tuontituotteiden valmistajiin, maataloustuotannon ja 
elintarviketeollisuuden keskinäisen sijoittumisen ke-
hittyminen sekä mahdolliset markkinahäiriöt. Lisäksi 
paikallisten markkinoiden kysyntä- ja tarjontatilanne 
voi vaikuttaa hintaan enemmän kuin mahdollinen ul-
koinen kilpailu edellyttäisi, kuten on käynyt ilmi mm. 
Suomen kananmuna-alan hintojen kehittymisessä jä-
senyyden alkuaikoina. (Niemi 1999).  
 
Elintarvikkeiden hintakehitys Suomessa 
ja vertailumaissa 

EU-jäsenyys toi Suomen vakaille elintarvikemarkki-
noille suuria muutoksia mm. lisääntyneen elintarvik-
keiden tuonnin myötä. Jäsenyyden seurauksena elin-
tarvikkeiden hinnat alenivat ennakoitua vähemmän, 
keskimäärin noin 9 %. Kulutusrakenteessa sinänsä ei 
tapahtunut suuria muutoksia (Tilastokeskus). Vertail-
taessa kahdeksan eri EU-maan elintarvikkeiden kulut-
tajahintatasojen kehitystä vuodesta 1996 heinäkuu-
hun 2002 voidaan havaita, ettei maiden kuluttajahin-

Taulukko 8.31. Viljojen ja tärkeimpien kotieläintuot-
teiden markkinahinnat Suomessa ja eräissä EU-maissa 
vuonna 2002. (Suomen maatalous 2003; Eurostat). 

Kotieläintuotteiden markkinahinnat, €/100 kg1)

 Maito Sianliha Broilerin liha Kanan-
    munat 2)

Suomi 33,51 145,22 120,22 78,89
Ruotsi 31,75 143,47  97,19
Tanska 32,43 129,18 116,02 
Saksa 29,48 138,56 136,00 104,18
Ranska 29,07 131,69 130,01 63,75

1)  Tammi-syyskuun keskimääräiset hinnat.
2) Kappalehinnat muunnettu kiloiksi 62 gramman keskipainon mukaan.

 Viljojen markkinahinnat, €/1 000 kg 1)

 Ruis Vehnä Ohra Kaura

Suomi 131,02 134,87 108,25 110,83
Ruotsi 105,43 112,00 102,13 103,88
Tanska 95,86 112,20 121,22 114,27
Saksa 94,77 109,88 96,72 103,18
Ranska 98,83 103,22 101,75 123,67
Englanti - 119,60 98,47 105,13
Espanja 134,37 144,20 131,37 142,67
Interventiohinta 101,31 101,31 101,31 – 
    
1) 1. vuosipuoliskon hinnat.
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tatasojen keskinäisissä suhteissa ole tapahtunut suuria 
muutoksia. Suomen hintataso oli Ruotsia ja Tanskaa 
alempi, mutta muita vertailumaita korkeampi sekä 
vuonna 1996 että vuonna 2002 (kuvio 8.7).  

EU-jäsenyysaikana elintarvikkeiden hinnat ovat ke-
hittyneet Suomessa muita hintoja maltillisemmin. Ruo-
an hinta on vuodesta 1995 kallistunut 9,4 %. Yleinen 
kuluttajahintaindeksi on samassa ajassa noussut 12,5 
%. Vuosina 1996-2000 elintarvikkeiden kuluttajahin-
takehitys oli EU:n alueella poikkeuksellisen maltillis-
ta. Kun kokonaiskuluttajahintaindeksi kasvoi 6,4 %, 
elintarvikkeiden kuluttajahintaindeksin osalta kasvu 
oli 3,5 %. Vuosina 2001-2002 ruoka kallistui aiempaa 
nopeammin niin Suomessa kuin myös muualla EU:n 
sisämarkkinoilla. Vuonna 2001 EU:n alueen kokonais-

kuluttajahintaindeksi nousi 2,4 % ja elintarvikkeiden 
kuluttajahintaindeksi nousi 4,9 %. Suomessa koko-
naiskuluttajahintojen nousu oli vastaavasti 2,6 % ja 
elintarvikkeiden 4,3 %. (Suomen maatalous 2003).

Elintarvikkeiden kuluttajahinnat nousivat Suomes-
sa vuonna 2001 pääasiassa elintarviketeollisuuden 
tuotantokustannusten nousun takia. Myös vuonna 
2002 elintarvikkeiden hintojen nousu oli yleistä ku-
luttajahintakehitystä nopeampaa. Tällöin suurin syy 
hintojen nousuun oli tuottajamaiden heikosta sados-
ta johtunut tuontihedelmien ja -vihannesten hintojen 
nousu.(Suomen maatalous 2003). Euroon siirtyminen 
on helpottanut kuluttajahintojen vertailua euromai-
den välillä. Hintaeroihin vaikuttavat kuitenkin raaka-
ainehintojen, jalostuksen ja kaupan marginaalien li-

Kuvio 8.6. Maatalouden 
reaaliset tuottajahinta-
muutokset Suomessa ja 
vertailumaissa vuosina 
1995-2001 (1995=100). 
(Eurostat).
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Kuvio 8.7. Elintarvikkei-
den kuluttajahintataso 
eräissä EU-maissa vuon-
na 1996 ja heinäkuussa 
2002. (Ostovoimapari-
teettivertailu, suhdeluvut, 
vuonna 1996 Suomi = 
100). (Suomen maatalous 
2003; Tilastokeskus).
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säksi mm. suuret välillisten verojen erot eri euromais-
sa ja eri tuotteissa. Kuluttajahintojen tarkastelussa eri 
maissa tulisi ottaa huomioon arvonlisävero- ja valmis-
teverotasot sekä muut kuluttajahintoihin vaikuttavat 
verot ja maksut eri maissa. Esimerkiksi Suomen
 elintarvikkeiden arvonlisäverokanta 17 % on noin 
10 %-yksikköä euromaiden keskiarvoa korkeampi eli 
se aiheuttaa Suomelle lähes 10 % korkeammat vertai-
luhinnat. (Finnish Agriculture 2002).

8.5. Ympäristönsuojelun ja ympäristön 
laadun paraneminen (X.5.)

8.5.1. Tuotantoon ja ympäristöön kohdistuvien 
tuettujen toimien yhdistelmällä on myönteisiä (tai 
kielteisiä) ympäristövaikutuksia

Kokonaan ympäristönsuojeluun tarkoitetut toimet 
(X.5-1.1)

Ympäristötuen toimenpiteet on tarkoitettu kokonai-
suudessaan ympäristönsuojeluun, joka sisältää sekä ve-
sien- että luonnon monimuotoisuuden suojelun. Ympä-
ristötuen toimenpiteet ovat painottuneet selvästi enem-
män vesiensuojelun edistämiseen, mutta osa niistä edis-
tää myös luonnon monimuotoisuutta tai molempia. 
Luonnonhaittakorvaukseen kuuluu monia yleisluontei-
sempia ympäristönsuojelua edistäviä tukiehtoja.   

Ohjelmakaudella 2000-2006 luonnonhaittakorva-
uksen vuosittaisiksi kustannuksiksi on arvioitu noin 
420 milj. € ja ympäristötuen noin 250 milj. €. Yhteensä 
horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman vuo-
sikustannukset ovat noin 720 milj. €. Vuonna 2002 
luonnonhaittakorvausta maksettiin noin 70 000 tilal-
le ja ympäristötukea lähes yhtä monelle, noin 68 000 
tilalle. Kokonaan ympäristönsuojeluun tarkoitettujen 
eli kaikkien ympäristötuen toimenpiteiden osuus ohjel-
makustannuksista on noin 34 %.

Ympäristötuen toimenpiteet voidaan edelleen ja-
kaa tavoitteiltaan joko vesiensuojelua, luonnon mo-
nimuotoisuutta tai niitä molempia edistäviin (ks. 
Kuussaari ym. 2003b; taulukko 8.32.). Yksinomaan 
luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä 
ovat luonnon monimuotoisuuskohteet –lisätoimen-
pide sekä perinnebiotooppien hoidon ja luonnon mo-
nimuotoisuuden edistämisen erityistuet. Lisäksi eri-
tyistuen alkuperäisten eläinrotujen ja kasvilajikkeiden 
kasvattaminen turvaavat geneettistä monimuotoisuut-
ta. Maisemanhoidon erityistukikohteet ovat pääosin 
saman kaltaisia kuin luonnon monimuotoisuuden 
erityistuessa ja saattavat siksi jossain määrin edis-

tää myös luonnon monimuotoisuutta, vaikkei niiden 
hoidolle olekaan määritelty  siihen liittyviä tavoittei-
ta. Tavoitteiltaan ensisijaisesti vesien- ja toissijaisesti 
luonnon monimuotoisuuden suojelua pyrkivät edis-
tämään lisätoimenpide talviaikaisesta kasvipeitteisyy-
destä sekä erityistuen suojavyöhykkeet, kosteikot ja 
laskeutusaltaat sekä luonnonmukainen tuotanto.

Tavoitteiltaan ensisijaisesti luonnon monimuotoi-
suutta edistävien toimenpiteiden osuus ympäristötuen 
kokonaiskuluista oli vuonna 2002 noin 7 milj. € (tau-
lukko 8.32.). Tämä vastaa noin 2,8 % ympäristötuen 
ja noin 1,0 % koko horisontaalisen maaseudun kehit-
tämisohjelman kustannuksista. Vesiensuojelun ohella 
jossain määrin myös luonnon monimuotoisuutta edis-
tävien tukimuotojen yhteiskustannukset olivat 
40 milj. €.

Ympäristönsuojelun osuus 
ohjelman alaisesta maa-alasta

Ympäristötukeen sitoutunut kokonaispeltoala oli 
vuonna 2002 noin 2,19 miljoonaa hehtaaria. Tähän 

Taulukko 8.32. Eri päätavoitteita edistävät ympä-
ristötuen lisätoimenpiteet ja erityistuen toimenpiteet 
sekä niiden maksatus vuonna 2002 (Tike).

Ympäristötuen lisätoimenpiteet ja erityistuet Maksatus 
     v.2002, M €

Vesiensuojelu 
Tarkennettu lannoitus –lisätoimenpide 4,8
Kotieläintilan lisätoimenpiteet 14,9
Puutarhatilan lisätoimenpiteet 1,8
Säätösalaojitus ja vastaavat toimet 3,5
Kalkkisuodinojitus ja tehostettu kalkitus 0,2
Lannan käytön tehostaminen 2,9
Pohjavesialueiden peltoviljely 0,1
Yhteensä 28,2

Luonnon monimuotoisuus 
Monimuotoisuuskohteet –lisätoimenpide 0,1
Perinnebiotooppien hoito 4,5
Luonnon monimuotoisuuden edistäminen 0,9
Alkuperäisrotujen kasvattaminen 0,5
Alkuperäislajikkeiden viljely 0,0
Maisemanhoito 0,9
Yhteensä 7,0

Vesiensuojelu sekä luonnon monimuotoisuus 
Talviaikainen kasvipeitteisyys lisätoimenpide 21,1
Suojavyöhykkeet 1,8
Kosteikot ja laskeutusaltaat 0,2
Luonnonmukainen tuotanto 16,9
Yhteensä 40,0
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lukuun eivät sisälly tuetut luonnonlaitumet tai muut 
ei-peltomaan tukikohteet. Erityisesti luonnon moni-
muotoisuuden edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä 
(ks. kohta 6.1 ja kohta 6.2 ks. taulukko 8.32) toteu-
tettiin noin 28 000 hehtaarilla, joka vastaa noin 1,3 % 
ympäristötukeen sitoutuneesta peltoalasta. 

 Sekä vesien- että lajiensuojelua edistäviä toimen-
piteitä toteutettiin vuonna 2002 noin 450 000 pel-
tohehtaarilla, mikä vastaa noin 20 % ympäristötuen 
kokonaisalasta. Toimenpiteillä on merkitystä ainakin 
tavanomaiselle maatalousalueiden lajistolle (ks. kohta 
6.1). On kuitenkin huomattava, että lisätoimenpitee-
seen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä liittyy hukka-
vaikutusta, sillä osa tuetusta peltoalasta olisi talvella 
kasvipeitteistä muutenkin. Vain perustoimenpiteisiin 
sitoutuneesta peltoalasta ainakin pientareilla ja suoja-
kaistoilla on merkitystä myös luonnon monimuotoi-
suudelle. Niiden yhteismääräksi on arvioitu noin 
8 000-15 000 hehtaaria.

Tuotanto- ja kehitysnäkökohtiin keskittyvät toimet, 
joilla on myönteisiä ympäristövaikutuksia 
(X.5-1.2.)

Luonnonhaittakorvaus velvoittaa noudattamaan ylei-
siä ympäristönsuojelumääräyksiä ja alueen tavan-
omaista hyvää viljelykäytäntöä. Tuen päätavoitteena 
ei ole ympäristönsuojelu, vaan turvata maanviljelyn 
jatkuvuus maassamme. Monet sen määräyksistä ja ra-
joituksista koskevatkin viljelijöitä joka tapauksessa, 
saivat he tukea tai eivät. Lisäksi lähes kaikki luonnon-
haittakorvausta saavat tilat ovat sitoutuneet myös ym-
päristötukeen, johon myös sisältyy tavanomainen 
hyvä maatalouskäytäntö sekä monia vielä tarkempia 
ympäristönsuojelullisia tukiehtoja. Luonnonhaitta-
korvauskin voi silti tuottaa myönteisiä ympäristövai-
kutuksia siihen sitoutuneilla, mutta ympäristötukeen 
kuulumattomilla tiloilla, verrattuna tilanteeseen, jossa 
nämä tilat eivät saisi mitään tukia.

Ympäristötuen toimenpiteillä pyritään tuottamaan 
nimenomaan myönteisiä ympäristövaikutuksia, eikä 
niillä ole ainakaan ensisijaisesti tuotannollisia tavoit-
teita. Ympäristötuen vaikutuksia käsitellään laaja-
alaisesti luvuissa 5-7.

Tuotanto- ja kehitysnäkökohtiin keskittyvät toimet, 
joilla on kielteisiä ympäristövaikutuksia (X.5-1.3.)

Luonnonhaittakorvauksella ei tueta toimenpiteitä, 
joilla olisi ympäristön kannalta kielteisiä vaikutuksia. 
Tuki velvoittaa viljelijän noudattamaan tavanomaista 

hyvää viljelykäytäntöä, jonka toimenpiteillä pyritään 
ehkäisemään tuotannosta syntyviä ympäristöhaittoja. 

Ympäristötuen toimenpiteillä pyritään tuottamaan 
myönteisiä ympäristövaikutuksia, eikä niillä ole suo-
ranaisia tuotannollisia tavoitteita. Tämän vuoksi ym-
päristötukea ei käsitellä tässä yhteydessä. Siihen kuu-
luvien toimenpiteiden vaikutuksia käsitellään laaja-
alaisesti luvuissa 5-7.

8.5.2. Maankäyttötapojen muutokset (X.5-2.)

Ohjelman kohdealueella tapahtuneiden, ohjelmaan 
liittyvien suotuisten (tai ehkäistyjen kielteisten) 
maankäyttömuutosten osuus (%) (X.5-2.1.)

a) Ympäristötukijärjestelmä on lisännyt peltojen talvi-
aikaisen kasvipeitteisyyden määrää varsinkin viljan-
viljelyvaltaisilla alueilla Etelä-Suomessa, millä on 
myönteisiä vaikutuksia vesiensuojelun ja luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta. Toisaalta monivuotisten 
kasvien viljely, johon ympäristötuella ja luonnonhait-
takorvauksella ei ole suoraa eikä myöskään välillistä 
vaikutusta, on vähentynyt koko maassa, mitä voidaan 
pitää niin vesiensuojelun kuin luonnon monimuotoi-
suuden ja maisemankin kannalta epäsuotuisana kehi-
tyksenä. Nurmet ovat merkittävimpiä monivuotisia 
kasveja, joiden viljelypinta-alan vähentyminen johtuu 
nautakarjan vähentymisestä sekä karjan ruokinnan 
väkirehuvaltaistumisesta. Juuri tähän monivuotisten 
kasvien viljelyn taantumiseen liittyviä ympäristöhait-
toja pyritään ympäristötukijärjestelmän kasvipeittei-
syystoimenpiteillä vähentämään.

b) Ympäristötuen erityistukeen kuuluvan luonnon-
mukaisen tuotannon ja siirtymäkauden alainen viljely-
pinta-ala on kasvanut ohjelman vaikutuksesta. Kasvin-
vuorotusta on pyritty lisäämään perustuen pakolliseen 
viljelysuunnitelmaan liittyen. Kasvinvuorotusta suosi-
tellaan, mutta ei kuitenkaan velvoiteta siihen. Toimen-
piteen todellista vaikutusta viljelykiertoon ja kasvin-
vuorotukseen on kuitenkin mahdotonta arvioida. 

c) Puolittain luonnontilaisiksi alueiksi laskettiin 
käytössä olevat luonnonlaitumet, hakamaat ja met-
sälaitumet. Näiden yhteenlaskettu tuettu pinta-ala on 
kasvanut huomattavasti ensimmäisen ohjelmakauden 
8 688 hehtaarista vuoden 2002 lopun 24 664 hehtaa-
riin. Suurin muutos tapahtui jo ensimmäisen ohjelma-
kauden aikana. Vuoden 1999 lopusta lisäystä pinta-
alaan on tullut noin  1 300 hehtaaria. Pinta-alan lisä-
ys johtunee maatalouden ympäristötukijärjestelmän 
perinnebiotooppi- ja maiseman kehittäminen ja hoito 
–erityistukisopimusten alaisten pinta-alojen lisäänty-
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misestä. Vuonna 2002 perinnebiotooppisopimus oli 
voimassa noin 24 000 ha:lla.

Maatalouden ympäristötuessa kotieläinten kes-
kittymistä rajoitetaan lannoitusrajoitusten kautta. 
Aikaisemmassa tarkastelussa todettiin, että ympäris-
tötuen ulkopuolelle jääneillä tiloilla on niiden käy-
tössä olevaan pinta-alaan nähden selvästi enemmän 
eläimiä kuin ympäristötuen piirissä olevilla tiloilla. 
Siten ympäristötuella näyttäisi olevan vaikutusta tila-
kohtaiseen eläintiheyteen. Varsinaista alueellista kes-
kittymistä rajoittaa lannan levitykseen käytössä oleva 
pinta-ala. Koko maan tasolla kotieläintuotanto on 
kuitenkin keskittynyt tietyille alueille, joilla eläinyk-
siköitä viljelyksessä olevaan pinta-alaan nähden on 
muita alueita enemmän. TE-keskusalueittain laskettu-
na esim. muutamien Lounais-Suomen kuntien sika ja 
siipikarjakeskittymät häviävät näkyvistä, koska alu-
een muissa kunnissa kotieläimiä on hyvin vähän pin-
ta-alaa kohti (kuvio 8.8).

Edelliseen ohjelmakauteen verrattuna kotieläinten 
määrä viljeltyä peltohehtaaria kohti on selvästi laske-
nut kaikkien TE-keskusten alueella. Vuosina 1995-
1998 kotieläintilojen määrä vähentyi 9 750 kpl (18,1 
%) ja vuosina 2000-2002 edelleen 3 800 kpl (10,3 
%). Vuonna 2002 Suomessa oli 32 990 kotieläintilaa, 
mikä on 43,7 % kaikista aktiivitiloista. Vuonna 1995 
kotieläintiloja oli 54,0  % aktiivitiloista. Kotieläintilo-
jen väheneminen on kohdistunut voimakkaimmin pie-
nimpiin tilakokoryhmiin sekä toisaalta maan eteläi-
simpiin osiin (Maataloustilastollinen vuosikirja 2002, 
Tike). Kotieläinten määrän vähentyminen ei liene ym-
päristötuen vaikutusta, mutta oletettavasti ympäris-
tötukijärjestelmä on jarruttanut osaltaan kotieläinten 
keskittymistä.

Myös luonnonhaittakorvauksen saanti maan ete-
läisimpiin osiin on tukenut kotieläintilojen kannatta-
vuutta. Hinta- ja tukikehityksestä huolimatta varsin-
kin nautakarjataloudessa kannattavuus on suhteelli-
sen alhainen (vrt. kohta 1.3.2. taulukko 1.6). Tulojen 
ja kannattavuuden kehittämiseksi varsinkin keskiko-
koisilla ja suuremmilla tiloilla edelleen laajennetaan 
tuotantoa. Pienimmillä tiloilla kotieläintuotannosta 
luopumiset jatkuvat.

8.5.3. Luonnonvarojen kestävän kehityksen 
vastainen käyttö tai saastuminen on vältetty tai 
minimoitu (X.5-3.)

Veden liiallisen käytön vähenemisestä (tai vesivarojen 
paremmasta uusiutumisesta) ohjelman ansiosta 
seuraavien vesivarojen osuus (%) (X.5-3.1.),
josta maatalouden (tai metsätalouden) 
perustuotantoon liittyvä osuus (%)

Vesivarojen määrän lisääminen ei kuulu ympäristötu-
en tavoitteisiin, koska Suomessa maatalous ei uhkaa 
vesivarojen riittävyyttä. Asiaa käsitellään kohdassa 
kohta 5.1.9.

Saastumisen vähenemisestä / saastumisen tason 
vakioinnista ohjelman ansiosta seuraavien 
vesivarojen osuus (%) (X.5-3.2.),
josta maatalouden (tai metsätalouden) perus-
tuotantoon liittyvä osuus (%)

Suomessa maatalous ei ole heikentänyt talous- ja kas-
teluveden lähteenä käytettävien vesivarojen laatua 
merkittävästi. Pintavesiin kohdistuvan ravinnekuor-
mituksen väheneminen saattaa joissakin tapauksissa 
parantaa pintavettä käyttävien vesilaitosten raakave-
den laatua, mutta käytettävissä olevien vesivarojen 

Kuvio 8.8. Kotieläinten eläinyksiköt viljelyksessä ole-
vaa pinta-alaa kohti.
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kasvua ei ole odotettavissa. Pohjavesien osalta on vai-
kea arvioida, muuttuisivatko joidenkin pohjavesialu-
eiden vesivarat käyttökelvottomiksi ilman ympäristö-
tuen toimenpiteitä. Nimenomaan pohjavesien suoje-
luun tarkoitetun Pohjavesialueiden peltoviljely -tuen 
käyttö on ollut varsin vähäistä, mutta sen lisäksi eräät 
muutkin ympäristötuen toimenpiteet edistävät pohja-
vesivarojen suojelua (katso kohta 5.1.7).

Vuotuisten kasvihuonekaasupäästöjen (tonnia 
hiilen vastinarvoina) väheneminen ohjelman 
ansiosta (summittaiset arviot) (X.5-3.3.) josta 
hiilidioksidipäästöjä (%)(b) josta typpioksiduuli
päästöjä (%)(c) josta metaanipäästöjä (%)

Maataloussektorin tärkeimmät kasvihuonekaasut 
ovat hiilidioksidi (CO2), dityppioksidi (N2O) ja me-
taani (CH4). Heterogeenisuuden vuoksi maataloudes-
ta tulevien kasvihuonekaasupäästöjen määrällinen ar-
viointi on vaikeaa ja epävarmuudet suuria. Kasvihuo-
nekaasupäästöjen arvioinnissa on ongelmallista se, 
että jos yhden kaasun päästöt vähenevät, toisen kaa-
sun päästöt voivat lisääntyä (Kulmala & Esala 2000; 
Pipatti ym. 2000; Pipatti 2001). Tärkeimmät päästö-
lähteet maataloussektorilla (poislukien maatalouden 
energian käyttö) ovat kotieläinten ruoansulatus, lan-
nankäsittely sekä maatalousmaat. 

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat vähen-
tyneet 1990-luvulla 10,10 Tg:sta (CO2-ekv.) vuonna 
1990 7,45 Tg:aan vuonna 2001.  Ajalla 1990-1994 eli 
ennen ympäristötuen ensimmäistä ohjelmakautta ko-
konaispäästöt vähenivät noin 2,3 Tg (CO2-ekv.) Ym-
päristötuen ensimmäisellä ohjelmakaudella vuosien 
1995-1999 aikana kokonaispäästöt vähenivät 0,22 

Tg. Ympäristötuen ensimmäisen ohjelmakauden jäl-
keinen vähenemä vuoden 1999 jälkeen vuoteen 2001 
saakka oli 0,11 Tg. Ympäristötuen suoraa kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämispotentiaalia on vaikea ar-
vioida määrällisesti, koska päästöjen laskentaan liittyy 
paljon epävarmuuksia. Lisäksi ympäristötuen osuutta 
päästöjen vähentymiseen johtuvista tekijöistä on vai-
kea erottaa muista maatalouspoliittisista toimenpiteis-
tä ja viljelyn talouteen vaikuttavista muutoksista.

Kotieläinten ruoansulatuksen metaanipäästöt vähe-
nivät ajalla 1990-2001 noin 16 %. Vuosina 1990-1994 
eli ennen ympäristötuen ensimmäistä ohjelmakautta 
päästöt vähenivät noin 13 %. Ympäristötuen ensim-
mäisellä ohjelmakaudella kotieläinten ruoansulatuksen 
metaanipäästöt vähenivät noin 2 %. Ensimmäisen oh-
jelmakauden jälkeinen vähenemä oli noin 1 %.  

Lannankäsittelyn metaanipäästöt kasvoivat vuosi-
en 1990-2001 aikana noin 3 %. Ennen ympäristötuen 
ensimmäistä ohjelmakautta päästöt vähenivät noin 
9 % vuoden 1990 tasosta. Ympäristötuen ensimmäi-
sen ohjelmakauden aikana päästöt kääntyivät nou-
suun ollen noin 2 % suuremmat kuin päästöt vuonna 
1990. Ensimmäisen ohjelmakauden jälkeen vuosina 
2000-2001 päästöt olivat noin 4 % suuremmat kuin 
vuoden 1990 päästöt. 

Lannankäsittelyn dityppioksidipäästöt vähenivät 
vuosien 1990-2001 aikana 28 %. Tästä vähenemästä 
noin 16 % tapahtui ennen ympäristötuen ensimmäistä 
ohjelmakautta 1990-1994. Ympäristötuen ensimmäisel-
lä ohjelmakaudella vähenemä oli noin 8 %. Ensimmäi-
sen ohjelmakauden jälkeinen vähenemä oli noin 4 %.

Väkilannoitteista aiheutuvat dityppioksidipääs-
töt vähenivät noin 28 % vuosien 1990-2001 aikana. 
Päästöt vähenivät vuosien 1990-1994 aikana noin 
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14 % vuoden 1990 tasosta ja pysyivät suunnilleen 
samalla tasolla ympäristötuen ensimmäisen ohjelma-
kauden aikana. Ensimmäisen ohjelmakauden jälkeen 
päästöt kääntyivät nousuun ollen vuosina 2000-2001 
noin 1 % suuremmat kuin vuonna 1990.  

Lannanlevityksen dityppioksidipäästöt vähenivät 
vuosien 1990-2001 aikana noin 23 %. Vuosien 1990-
1994 aikainen päästöjen väheneminen oli noin 9 %, 
vuosien 1995-1999 aikainen noin 10 %:a ja vuosien 
2000-2001 aikana päästöt vähenivät edelleen 4 %.

Orgaanisten maiden viljelystä aiheutuvat dityppi-
oksidipäästöt vähenivät vuosien 1990-2001 välisenä 
aikana noin 15 %. Vuosien 1990-1994 aikana päästöt 
vähenivät noin 11 %. Ensimmäisellä ohjelmakaudella 
päästöt vähenivät noin 3 %. Ensimmäisen ohjelma-
kauden jälkeen vuosina 2000-2001 päästöt vähenivät 
edelleen noin 1 %.

Kalkituksen päästöt vähenivät noin 36 % vuosien 
1990-2001 aikana. Ennen ensimmäistä ohjelmakautta 
päästöt vähenivät 40 %. Ensimmäisellä ohjelmakau-
della päästöt kasvoivat noin 10 %. Ensimmäisen oh-
jelmakauden jälkeen vuosina 2000-2001 päästöt vä-
henivät noin 6 %.

Orgaanisten maiden hiilidioksidipäästöt vähenivät 
noin 23 % vuosien 1990-2001 aikana. Tästä vähene-
mästä suurin osa, noin 15 % tapahtui ennen ensim-
mäistä ohjelmakautta vuosina 1990-1994. Ympäristö-
tuen ensimmäisellä ohjelmakaudella vähenemä oli noin 
5 % ja ensimmäisen ohjelmakauden jälkeen noin 3 %. 

Kivennäismaiden hiilidioksidipäästöt vähenivät 
noin 70 % vuosien 1990-2001 aikana. Kivennäismai-
den hiilidioksidipäästöjen laskentaan liittyy huomat-
tavia epävarmuuksia, joten sitä ei ole tarkasteltu tässä 
erikseen.

Kotieläinten ruoansulatuksen CH4-päästöt

Merkittävin ruoansulatuksen metaanipäästöjen aihe-
uttaja on nautakarja. Nautakarjan ruoansulatuksen 
metaanipäästöt eläintä kohti ovat kasvaneet vuosina 
1990-2001 vaikka kokonaispäästöt ovatkin vähenty-
neet. Merkittävimpiä kokonaispäästöjen vähenemi-
seen vaikuttavia seikkoja ovat tuotostason kasvu sekä 
eläinmäärien väheneminen. Ympäristötuen avulla ei 
toistaiseksi ole pyritty vaikuttamaan ruoansulatuksen 
metaanipäästöihin. 

Lannankäsittelyn CH4- ja N2O-päästöt

Lannankäsittelyn metaanipäästöjen kasvu aiheutuu 
pääasiassa ruokinnan tehostumisesta sekä lietelanta-
menetelmän yleistymisestä lannankäsittelyssä. Liete-
lantamenetelmään siirtyminen lisää metaanipäästöjä, 

mutta kattamalla lietelantasäiliöt voidaan tehostaa 
metaanin talteenottoa. Kattaminen vähentää myös 
ammoniakkipäästöjä ja siten epäsuorasti N2O-pääs-
töjä. Lannankäsittelyn dityppioksidipäästöjen vähe-
nemä johtuu eläinmäärän vähenemisestä ja lietelanta-
menetelmän yleistymisestä. Ympäristötuen avulla 
voidaan säädellä lannankäsittelyä, mutta päästöjen 
kehityksen seuraamiseksi eri lannankäsittelymenetel-
mien jakautumisesta tarvittaisiin ajan tasalla olevaa 
tietoa, mitä ei tällä hetkellä ole tilastoista suoraan 
saatavissa. 

Maaperän N2O-päästöt

Väkilannoitteiden käytöstä aiheutuvat dityppioksidi-
päästöt ovat vähentyneet lannoitteiden käytön vähe-
nemisen johdosta. Lannanlevityksestä aiheutuvat di-
typpioksidipäästöt ovat vähentyneet eläinmäärän vä-
hentymisen myötä. Väkilannoitteiden ja lannan mu-
kana tulevan typpikuormituksen vähentymisen seu-
rauksena laskeuman ja huuhtouman kautta tulevat di-
typpioksidipäästöt ovat myös vähentyneet. Orgaanis-
ten maiden viljelystä aiheutuvat  dityppioksidipäästöt 
ovat vähentyneet orgaanisten maiden pinta-alojen vä-
henemisen seurauksena. Ympäristötuella voidaan vai-
kuttaa typen käytön tehokkuuteen ja vähentää sitä 
kautta dityppioksidipäästöjä. Orgaanisten maiden vil-
jelyä koskevia toimenpiteitä ei toistaiseksi ole määri-
telty ympäristötuessa.

Maaperän CO2-päästöt

Kivennäismaiden hiilivarastojen  muutoksista aiheu-
tuvien hiilidioksidipäästöjen inventoinnissa on suuria 
epävarmuuksia. Ympäristötuella voidaan vaikuttaa 
hiilidioksidipäästöjen kehitykseen kasvipeitteisyysvaa-
timuksen kautta. Toisaalta dityppioksidipäästöt voi-
vat lisääntyä.

8.5.4. Maaseutumaisemien säilyttäminen tai 
parantaminen (X.5-4.)

Ohjelman kohdealueella esiintyneiden suotuisten 
(tai ehkäistyjen kielteisten) maisemaan kohdistu-
neiden vaikutusten osuus (X.5.4.1.), josta luokiteltu 
vaikuttaneen maiseman yhtenäisyyteen, maiseman 
eriytymiseen (homogeenisuus/moninaisuus), 
kulttuuri-identiteettiin (X.5.4.1.a)

Vastauksessa tarkastellaan yleisten arviointikysymys-
ten VI.3. maisemaindikaattorien (7.1, 7.2 ja 7.3) mu-
kaisia sopimusaloja suhteessa Suomen koko pelto-
alaan vuosina 1998 ja 2002 (taulukko 1). Arvioinnis-
sa valittiin koko sopimusalat tietyiltä toimenpiteiltä, 
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joilla on selvin vaikutus maisemakuvan koherenssiin 
(yhtenäistymiseen), differentaatioon (eriytymiseen) ja 
kulttuuri-identiteettiin. 

Maisemakuvan koherenssia lisää koko luonnon-
haittakorvauksen alainen peltoala, jota hoidetaan hy-
vän maatalouskäytännön mukaisesti viljelemällä paik-
kakunnan tavan mukaan. Vastauksessa tarkastellaan 
vielä lisäksi ympäristötuen alaista peltoalaa ensimmäi-
seltä ohjelmakaudelta vuosina 1998 ja 2002 suhteessa 
koko peltoalaan.

Differentaatiota edistävistä toimenpiteistä etenkin 
talviaikainen kasvipeitteisyys on viljelymaisemassa 
uusi elementti, mikä lisää viljelymaisemaan visuaalis-
ta monimuotoisuutta erityisesti kasvukauden ulko-
puolella. Kasvipeitteisyys oli ensimmäisellä ohjelma-
kaudella pakollinen A- ja B-alueiden tiloille ja toisella 
kaudella valinnainen lisätoimenpide.

Erityisesti kulttuuri-identiteettiin vaikuttavat ym-
päristötuen toimet ovat osia laajemmista tukikoko-
naisuuksista, jolloin arviointia hankaloittaa se, että 
tarkempia toimenpidetietoja (esim. perinnebiotooppi-
en, luonnon monimuotoisuuden edistämisen tai mai-
seman kehittäminen ja hoidon laidunnusalat) ei ole 
saatavissa ensimmäiseltä ohjelmakaudelta. Kulttuuri-
identiteettiä edistävistä ohjelman toimenpiteistä arvi-
oidaan tässä perinnebiotooppien ja maiseman kehit-
täminen ja hoidon –sopimusalojen vertailua vuosilta 
1998 ja 2002. Nämä toimenpiteet tukevat perinteisin 
tavoin viljelymaiseman avoimena pitämistä ja tarjoa-
vat perinteisten maatilatoimintojen kokemismahdolli-
suuksia (taulukko 8.33).  

Tulosten perusteella voidaan arvioida, että mai-
seman yhtenäisyyttä tukee Suomessa erityisesti vilje-
lymaiseman avoimena pitäminen viljelemällä hyvän 
viljelykäytännön mukaisesti. Ympäristötuen alaista 
peltoa oli Manner-Suomessa vuonna 1998 90 % koko 
peltoalasta ja vuonna 2002 jo 98 % (Tike). Maiseman 
differentaatiota tukee uutta elementtiä tuova kasvipeit-
teisyysala, mikä vastasi vuonna 1998 13 % ja vuon-
na 2002 12 % koko peltoalasta. Kulttuuri-identiteet-
tiä edistäviä ohjelmakauden toimenpiteitä kohdistui 
vuonna 1998 0,9 % ja vuonna 2002 hieman enemmän 
1,2 % suhteessa koko peltoalaan.

Kokonaisvaltaisesti tarkasteltaessa suomalaista 
viljelymaisemaa erityisesti yhtenäistymiskehitys on 
ollut hyvin myönteistä koko viljelyalaan nähden. Voi-
daan myös todeta, että maisemakuvan eriytymisen ja 
kulttuuri-identiteetin suhteellisen vähäinen osuus vil-
jelysmaalla ei tuota haittaa alueilla, jotka ovat maise-
makuvaltaan pienipiirteisiä. Eriytymisen ja kulttuuri-
identiteetin toimenpiteiden vähäisten osuuksien hait-
taa lieventää myös se, että varsinkin viljelymaiseman 
eriytymistä eli differentaatiota edistävää kasvipeit-
teisyys-lisätoimenpidettä toteutetaan viljanviljelyval-
taisille alueilla Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla, 
missä ovat luonnonmaantieteellisistä syistä laajimmat 
viljelyaukeat ja eriyttämisen vähäisetkin toimet näky-
vät maisemassa.

Ohjelman kohdealueella esiintyneiden suotuisten 
(tai ehkäistyjen kielteisten) maisemaan 
kohdistuneiden vaikutusten osuus (X. 5.4.1.), josta 
koskee monivuotisia viljelmiä (X. 5.4.1.b)

Vastauksessa tarkastellaan ohjelmakausien alaisia mo-
nivuotisten kasvien (siemenmausteet,  lääkekasvit, he-
delmäkasvit, marjakasvit, koristekasvit, taimitarhavil-
jely, monivuotiset rehunurmet ja pysyvä viljelty lai-
dun) tuotantoaloja suhteessa koko viljelyalaan. 

Monivuotisista kasveista viljellään eniten nurmea 
ja nurmialalla onkin alallisesti eniten vaikutusta visu-
aaliseen maisemakuvaan Suomessa. Muista monivuo-
tisista kasveista varsinkin puutarhakasvien tuotantoa 
säätelevät ilmastolliset syyt ja sen vuoksi Suomessa 
tämä arviointikysymys ei ole niin merkittävässä ase-
massa kuin ilmastoltaan lauhemmissa jäsenmaissa. 
Monivuotisilla hedelmäkasviviljelmillä lounaisessa 
Suomessa ja marjakasviviljelmillä Keski- ja Itä-Suo-
messa on vain paikallisesti maisemakuvaa monipuo-
listavaa merkitystä. 

 Ympäristötukijärjestelmään sitoutuneiden tilojen 
monivuotisten kasvien tuotantoala koko viljelyalas-
ta on vähentynyt tarkasteluajanjakson (1996-1998 ja 
2000-2002) aikana sekä ensimmäisellä että toisella oh-
jelmakaudella (taulukko 8.34): esimerkiksi kun vuon-
na 1996 monivuotisia kasveja viljeltiin 622 900 ha:n 

Taulukko 8.33. Maaseutumaiseman yhtenäisyyttä eli koherenssia (K) (ha), eriytymistä eli differentiaatiota (D) 
(ha) sekä kulttuuri-identiteettiä edistävän ympäristötukijärjestelmään sitoutuneen alan (CU) (ha) suhteelliset 
osuudet vuosina 1998 ja 2002 koko viljelymaasta.

Vuosi Viljelyala (ha) K (ha) K (%) D (ha) D (%) CU (ha) CU (%)

1998 2 166 300 1 946 588 89,86 280 500 12,95 19 124 0,88
2002 2 253 322 2 208 256 98,00 266 400 11,82 27 000 1,20
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alalla ympäristöohjelmaan sitoutuneena niin vuonna 
2002 vastaava luku oli 594 700 ha. Monivuotisten 
kasvien viljelyalan vähenemiseen Suomessa on vaikut-
tanut erityisesti nurmen viljelyalan väheneminen ohjel-
makausien aikana, mikä saattaa olla seurausta karjata-
louden vähentymisestä eteläisimmässä Suomessa. 

Tulosten perusteella voidaan arvioida monivuotis-
ten kasvien tuotantoalan olevan yhteydessä karjata-
louden kehitykseen Suomessa nurmialan ja laidunalan 
muutosten kautta.

8.6. Ohjelmaan suunniteltujen vaikutusten 
maksimointi

8.6.1. Luonnonhaittakorvauksen ja 
ympäristötuen yhteisvaikutukset

Missä määrin täytäntöönpanojärjestelyillä on voitu 
maksimoida ohjelman suunniteltuja vaikutuksia 
(X.6.) 

Yksittäisissä tai useammissa luvuissa kuvatuista 
toimista ja hankkeista, joiden kohteena ovat maa
seudun kehittämiseen liittyvät ongelmat ja/tai 
mahdollisuudet, koostuvien ryhmien / yhdistelmien 
esiintyminen (X.6-1.1.)

(i)    maa-( ja /tai metsätalouden) tuotantoketjujen 
  eri tasoilla;
(ii)   erityisiin pullonkauloihin liittyvien eri 
  näkökohtien osalta 
(iii)  jos ne luovat yhdessä kriittisen massan (%)

Kysymyksessä pyritään tarkastelemaan luonnonhaitta-
korvauksen ja ympäristötuen toisiaan täydentävää vai-
kutusta ja niiden vuorovaikutuksen myötä aikaansaa-
maa synergiaa maaseudun kehittämisessä. Luonnon-
haittakorvauksen ja ympäristötuen toisiaan täydentä-
vät vaikutukset tulevat esille tavanomaisen hyvän 
maatalouskäytännön ja pitemmälle vietyjen toimenpi-
dekohtaisten ympäristötuen ehtojen noudattamisessa 
suomalaisilla maatiloilla. Molempiin järjestelmiin kuu-
luvilla tiloilla käytännössä viljelijät saattavat kiinnittää 
ehkä suhteessa enemmän huomiota nimenomaan ym-
päristötuen vaatimuksiin mahdollisten tukivalvontojen 
takia ja jättää vähemmälle huomiolle tavanomaisen 
hyvän maatalouskäytännön edellytykset. Tavanomai-
sen hyvän maatalouskäytännön toimenpiteitä ja mer-
kitystä tulisikin korostaa myös ympäristötuen ehdoista 
tukihakemusten yhteydessä ja tukiehdoista tiedotetta-
essa. Koska luonnonhaittakorvauksen piiriin luuluvat 

lähes kaikki tuotantoaan jatkavat aktiivitilat ja ympä-
ristötuen piiriin yli 90 % tiloista, muodostavat näiden 
tuki- ja korvausmuotojen edellytykset laajan perustan 
suomalaisen maataloustuotannon käytännöille, ympä-
ristöystävällisyydelle ja eläinten hoidon eettisyydelle. 
Samalla nämä tuet ja korvaukset muodostavat olen-
naisilta osin edellytykset kannattavalle alkutuotannol-
le ja turvaavat siten suomalaisen elintarviketeollisuu-
den toimintamahdollisuudet ja kotimaisten maatalous-
tuotteiden saatavuuden kuluttajille. 

Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen edel-
lytysten myötä saavutettu ympäristön ja tuotannon 
eettisyyden huomioon ottava maataloustuotannon 
laatu muodostaa perustan kansalliselle laatustrategi-
alle, jota alkutuotanto yhdessä elintarviketeollisuuden 
omien laatujärjestelmien kanssa toteuttaa katkeamat-
tomana ’pellolta pöytään’ -ketjuna (vrt. kohta 8.4.2). 
Ilman näitä tukia ja korvauksia suomalaiselle maata-
loudelle olisi ongelmallista vastata elintarviketeolli-
suuden ja toisaalta nykypäivän valistuneen kuluttajan 
vaatimuksiin laadukkaiden elintarvikkeiden tuotta-
misesta ympäristönsuojelun ja eettisyyden huomioon 
ottavalla tavoin. 

Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen täy-
täntöönpanojärjestelyissä on laaja yhteistoiminnal-
lisuus nähtävissä tukien maksuunpanojärjestelyissä 
yhdistetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän kautta 
(IACS) sekä siihen liittyvässä yhteistoimintaketjussa, 
jossa korostuu maa- ja metsätalousministeriön rooli 
järjestelmää hallinnoivana viranomaisena, aluehal-
linnosta vastaavien TE-keskusten maaseutuosastojen 
rooli tukitoimenpiteitä valvovina osapuolina, kuntien 
rooli tukien hakemista ja maksatuksia hoitavana vi-
ranomaisena, neuvonnan rooli tukijärjestelmiin liit-
tyvien ehtojen täyttämisessä sekä viljelijän rooli tuen 
kohteena laadukkaan tuotannon aikaansaamisessa. 
Tuen täytäntöönpanojärjestelyihin liittyvät ongelmia 
on tarkasteltu seuraavassa arvioinnin yhteydessä teh-

Taulukko 8.34. Monivuotisten kasvien tuotantoalat 
(ha) suhteessa koko viljelyalaan (%) Suomessa vuosi-
na 1996-1998 ja 2000-2002. (Tike).

Vuosi Viljelyala (ha) Monivuotiset (ha) %

1996 2 110 700 622 900 29,5
1997 2 120 100 619 700 29,2
1998 2 166 300 623 077 28,8
2000 2 191 800 628 400 28,7
2001 2 203 400 612 100 27,8
2002 2 253 322 594 700 26,4
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dyn viranomaiskyselyn ja viljelijäkyselyn sekä myös 
maa- ja metsätalousministeriön teettämien tukival-
vonnan asiakastyytyväisyyskyselyjen tulosten avulla.  

Keskeisin pullonkaulakohta luonnonhaittakorva-
uksen ja erityisesti ympäristötuen järjestelmän täytän-
töönpanossa on rahoituksen riittävyys. Ympäristö-
tuen ala on suunniteltua suurempi ja tukisopimusten 
ylläpito ja mahdollisten uusien ympäristösopimusten 
teko edellyttää rahoituksen lisäystä kohdassa 3 tar-
kastellun mukaisesti. Luonnonhaittakorvaus ja ympä-
ristötuki yhdessä ovat kaksi kolmannesta maatalous-
tulosta, joten niiden määrän muutokset heijastuvat 
välittömästi viljelijöiden tuloihin ja maatalouden kan-
nattavuuteen. Tavanomainen hyvä maatalouskäytän-
tö ja sitä tehokkaammat ympäristötuen toimenpiteet 
täydentävät hyvin toisiaan ja antavat viljelijälle valin-
nan vapautta ympäristönsuojelun hoitamiseksi tilal-
la. Näiden noudattaminen edellyttää kuitenkin tuo-
tannon kannattavuudesta huolehtimista sekä samalla 
myös sitä, että tilan tuotanto yhdessä mahdollisten 
sivuansioiden kanssa riittää tuottamaan viljelijäper-
heelle muiden väestöryhmien kanssa vertailukelpoisen 
toimeentulon.  

Tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön tarkas-
telun yhteydessä kohdassa 4.2.1. on kiinnitetty huo-
miota satotasojen heikkoon kehitykseen Suomessa, 
mikä voidaan ajatella johtuvan lannoitetasojen alenta-
misesta ympäristön suojelun näkökulmasta. Liiketalo-
udellisesta näkökulmasta alhainen satotaso vaikuttaa 
kasvituotannon markkinatuottoon ja kotieläintuotan-
nossa lisää tuotantokustannuksia. Ympäristön kan-
nalta kyse on kuitenkin ilmeisesti enemmän viljely-
menetelmien hallitsemisesta kokonaisuutena, johon 
liittyy maan kasvukunnosta huolehtiminen (kalkitus, 
ojitus, tiivistymisen välttäminen yms.) ja yleensä yk-
sipuolistuneesta viljelystä, johon liittyen ei tarpeeksi 
kiinnitetä huomiota viljelykiertoon liittyviin asioihin. 

Lannoituksen ja kasvinsuojelun ja satotasojen sekä 
sadon laadun osalta on ympäristötuen osalta ongel-
mallista se, että esimerkiksi maan fosforitilan nosta-
misella parannetaan pellon kasvukykyä ja siten ravin-
teiden hyväksikäyttöä, mutta samalla lisätään fosforin 
huuhtoutumaa maan fosforitilan noustessa. Tilanne 
on sama myös torjunta-aineiden kohdalla: onnistunut 
torjunta parantaa viljelykasvin kasvua ja ravinteiden 
hyväksikäyttöä. Esimerkiksi siementen peittaamatta 
jättämisellä on todistettavasti huono vaikutus ravin-
teiden hyväksikäytön kannalta. Ympäristötuen eh-
doissa puhutaan torjunta-aineiden tarpeenmukaisesta 
käytöstä, mikä sinänsä on nähtävä ympäristön kan-
nalta hyvänä ratkaisuna. 

Arvioinnin yhteydessä tehty viranomaiskysely 
tuotti laajan hyväksynnän useimmille luonnonhaitta-
korvauksen ehdoille, mutta kuten kohdassa raportin 
4.2.2.3. kävi esille, myös kehitettävää nähtiin lähinnä 
korvauksen maksuunpanojärjestelyissä. Luonnonhait-
takorvauksen edellyttämästä viiden vuoden sitoutu-
misesta esitettiin viranomaisten arvioissa vastakkaisia 
mielipiteitä; 50 % oli sitä mieltä, että sitoutumisehto 
on tarpeellinen, mutta 35 % ei pitänyt sitä perusteltu-
na. Viljelijöiden alin ikäraja 18 vuotta ja asumisetäi-
syyteen liittyvä vaatimus nähtiin varsinkin kotieläin-
tiloilla perusteltuna. Mikäli rahoituksesta on niuk-
kuutta, uudisraivaajille esitettiin erillisiä ehtoja, mutta 
muille laajentajille vapaata peltoalan lisäystä korvaus-
järjestelmään.

Tavanomaiseen hyvään viljelykäytäntöön liitty-
vä viimeinen mahdollinen kylvöajankohdan nähtiin 
pohjoisimpien alueiden ja joidenkin puutarhakasvien 
osalta liian aikaisena. Kaksi kolmannesta viranomais-
vastaajista aikaistaisi tukihakemusten jättöpäivää 
vähintään kuukaudella, mitä perusteltiin lähinnä val-
vonnan ja maksatusten kannalta. Viljelijöiden kannal-
ta nykyinen jättöajankohta nähtiin kuitenkin hyvänä. 
Luonnonhaittakorvauksen maksamisesta kerran vuo-
dessa viranomaisten mielipiteet jakautuvat lähes tasan 
kahtia. Useammassa erässä maksamista kannattavat 
perustelivat esitystään viljelijöiden maksuvalmiuden 
kannalta erityisesti viljatiloilla. 

Luonnonhaittakorvauksen ulkopuolelle jäämisen 
syinä viranomaiset näkivät viiden vuoden sitoutumi-
sen ongelmallisena varsinkin, jos viljelijällä oli lyhyt-
aikaisia vuokrapeltoja tai viljelijän korkean iän takia. 
Kielteisiä vaikutuksia luonnonhaittakorvauksella ei 
juurikaan nähty. Tiedonkulun viranomaisten ja vilje-
lijöiden välillä katsottiin onnistuneen erittäin hyvin 
eikä myöskään viljelijäkyselyn mukaan tiedonkulussa 
ilmennyt ongelmia.

Kohdassa 3 tarkastellut ongelmat luonnonhait-
takorvauksen ja erityisesti ympäristötuen rahoituk-
sen riittävyydessä muodostavat ensisijaisen kriittisen 
massan tukitoimenpiteiden täytäntöönpanojärjestely-
jen osalta, sillä rahoituksen riittävyys koskee kaikkia 
ympäristötukisopimuksen tehneitä viljelijöitä. Myös 
satotasojen heikko kehitys ja siihen mahdollisesti liit-
tyvät lannoite- ja torjunta-aineiden käyttörajoitukset 
koskevat laajaa määrää viljelijöitä. Viljelijäkyselyssä 
tuli selkeästi esille näiden tukien suuri merkitys niin 
alueen maatalouden kannattavuudelle kuin myös 
oman tilan kannattavuudelle. Luonnonhaittakorvauk-
sen tukialueittaisesta porrastuksesta nykyisenkaltaise-
na yli viidennes oli eri mieltä. Lähes puolet viljelijöistä 
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haluaisi nykyistä suuremman osan maatalouden tuis-
ta olevan luonnonhaittakorvauksen tyyppistä, vaikka 
vajaa kolmannes näkikin siinä passivoivaa ja näen-
näisviljelyyn viittaavia piirteitä. 

Viranomaiskyselyssä nousi esille tukijärjestelmiin 
liittyvä viiden vuoden sitoutuminen, jonka kuitenkin 
puolet vastanneista näki perusteltuna. Myös muut 
kohdassa 4.2.2.3. tarkastellut luonnonhaittakorva-
usjärjestelmän sitoumusehdot nähtiin nykyistä järjes-
telmää puoltavina. Korvaushakemuksen jättöpäivää 
suurin osa viranomaisista aikaistaisi ja maksamisesta 
kerran tai useammin vuodessa viranomaisnäkemykset 
jakautuivat kahtia. Viljelijöiden kannalta kuitenkin 
nykyinen käytäntö nähtiin hyvänä. 

8.6.2. Ohjelman kohdistuminen 
ja tukirahoituksen riittävyys 

Ohjelman kohdistuminen

Kysymyksen X.6-2. kohdassa tarkastellaan horison-
taalisen maaseudun kehittämisohjelman kohdistumis-
ta niille, joilla on suurimmat tarpeet ja potentiaali 
maaseudun kehittämisen osalta ohjelman kohdealueil-
la. Kuten edellä on tullut esille, luonnonhaittakorva-
uksen ja ympäristötuen sitoumusten piiriin kuuluu 
Suomessa melkein kaikki tilat ja lähes koko käytössä 
oleva maatalousmaa. Suomen kaltaisessa harvaan 
asutussa maassa on erityisen tärkeää, että myös syrjäi-
simmillä maaseutualueilla viljelijät kuuluvat luonnon-
haittakorvauksen ja ympäristötuen piiriin, sillä kuten 
kohdassa 4.1. on korostettu, viljelijäväestön toimin-
nalla on näillä alueilla suuri vaikutus paikallistalou-
teen, maiseman pysymiseen avoimena sekä maaseutu-
yhteisöjen elinvoimaisuuteen. Ydinmaaseudun ja kau-
punkien läheisen maaseudun tuki- ja korvaustarpei-
den merkitys korostuu mm. siinä, että niiden tuotanto 
muodostaa useimpien maa- ja puutarhatalouden tuot-
teiden osalta pääosan koko maan tuotannosta. 

Maatalouden heikko kannattavuus huomioon 
ottaen luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki ovat 
edellytys ympäristöystävälliselle ja eettiselle tuotan-
nolle kaikkialla maassa. Näin ollen tuen tarve on kai-
killa näihin järjestelmiin osallistuvilla tiloilla, mikä 
heijastuu yleensä maataloustuotannon alhaisesta kan-
nattavuudesta sekä luonnonhaittakorvauksen ja ym-
päristötuen korkeasta osuudesta viljelijöiden tuloissa 
(vrt. mm. kohdat 1.3.1. ja 8.3.) ja toisaalta tukiehto-
jen laiminlyöntien vähäisestä määrästä (kohta 4.2.1). 
Edellä mainituista seikoista johtuen potentiaalisia 
maaseudun kehittäjiä ovat kaikki luonnonhaittakor-

vauksen tai ympäristötuen saajat. Tilakoon ja tuotan-
non intensiteetin näkökulmasta suurimmilla tiloilla ja 
niiden viljelijöillä on suurin vaikutus ympäristönsuo-
jeluun alueellaan. Suurten kotieläinyksiköiden vaiku-
tus alueensa ympäristöön on tällöin muita kriittisempi 
ja siihen on kiinnitetty huomiota mm. yksiköiden pe-
rustamisvaiheessa luvanvaraisuudella (Ympäristön-
suojeluasetus 169/2000). Ympäristötuen erityistuen 
toimenpiteiden soveltaminen riippuu kuitenkin tilan 
sijainnista ja valitusta tuotantosuunnasta, joten näi-
den kohdalla tilakoon tai kohteen suuruus ei välttä-
mättä ratkaise tuella saadun ympäristönsuojelullisen 
vaikutuksen merkittävyyttä. 

Kysymyksen perusteluissa tarkastellaan myös oh-
jelmaan osallistumiseen vaikuttavia tukijärjestelmän 
täytäntöönpanojärjestelmien onnistuneisuutta. Siihen 
liittyvinä kohtina on esitetty (i) tukimahdollisuuksien 
julkisuus, (ii) tukikelpoisuusperusteet, (iii) palkkioi-
den eriyttäminen, (iv) menettelyt ja perusteet hank-
keiden valitsemiseksi sekä (v) tuensaajien kannalta 
tarpeettomien viivästysten ja byrokratiaan liittyvien 
kustannusten välttäminen. Luonnonhaittakorvauksen 
ja ympäristötuen osalta kaikista näistä on saatavis-
sa tietoa maa- ja metsätalousministeriön kotisivuilta 
(http://www.mmm.fi /tuet/maatalouden_viljelijätuet/), 
minkä voidaan katsoa vastaavan tukijärjestelmien jul-
kisuutta koskeviin tarpeisiin paitsi viljelijäväestön ja 
sidosryhmien keskuudessa myös kansalaisten keskuu-
dessa yleisesti. 

Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen si-
toumusten ehdoissa on sopivan laajasti esitelty tu-
kikelpoisuusperusteet, palkkioiden eriyttäminen ja 
muut tuensaantiin liittyvät tekijät. Joitakin yksityis-
kohtia voisi silti olla tiivistetymmin esillä, kuten esi-
merkiksi ympäristötuen esittelyssä viljelemättömän 
pellon tukikelpoisuutta on tarkasteltu sinänsä katta-
vasti, mutta useimmille viljelijöille on ensisijaisen tär-
keää tietää, maksetaanko CAP-kesannolle ja muulle 
kesannolle ympäristötukea vai ei makseta. Maa- ja 
metsätalousministeriö tiedottaa muutoksista paitsi 
virallisina tiedotteina TE-keskuksille ja kuntiin myös 
viljelijäväestön keskuudessa laajalevikkisissä suomen- 
ja ruotsinkielisten tuottajajärjestöjen sanomalehdissä 
ja merkittävimmistä muutoksista myös valtakunnalli-
sissa uutisissa sekä viranomaisten välityksellä muissa 
eri yhteyksissä. Erityisesti tukien hakemisien ja mak-
sujen ajankohdista sekä menettelyistä kuten myös 
mahdollisista tukimaksujen viivästymisestä tuottaja-
järjestöjen lehdet informoivat viljelijöitä hyvissä ajoin 
etukäteen ministeriöltä tiedon saatuaan.      
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Ohjelmaan osallistuvien suorien tuensaajien ja 
toimijoiden pääluokat (typologia) (X.6-2.1.) 

Luonnonhaittakorvausta koskeva sitoutuminen koh-
distuu koko maahan lähes kaikille tiloille.  Seuraavas-
sa on esitetty luonnonhaittakorvauksen piiriin kuulu-
vien tilojen määrä ja %-jakaumat tuotantosuunta- ja 
tilakokoluokituksen mukaisesti luonnonhaittakorva-
uksen tukiporrastuksen huomioon ottavalla aluejaolla 
vuonna 2000. EU:n yleisen maatilatypologian mukai-
nen tuotantosuunta- ja tilakokoluokitus eli tilatypolo-
gia on saatavissa maatilarekisteristä, joka kattaa kaik-
ki tilat, mutta sitä ei ole saatavissa Tiken tukirekiste-
ristä, josta saadaan tukea saaneet tilat. Näin ollen seu-
raavassa on sovellettu Tiken tukirekisterin mukaista 
peltohehtaareihin perustuva tilakokoluokitusta ja vil-
jelijän ilmoittamaan tuotantosuuntaan perustuvaa 
tuotantosuuntajaotusta (taulukko 8.35).    

Tarkastelun ulkopuolelle on tässä jätetty alle kol-
men hehtaarin tilat, joilla ei ole luonnonhaittakorva-
usta. Suurimmista tiloista lähes kaikki kuuluivat luon-
nonhaittakorvauksen sitoumusten piiriin. Pienimmistä 
tiloista lähinnä kotieläintiloilla on jääty muita useam-
min luonnonhaittakorvauksen ulkopuolelle (taulukko 
8.36). Keskeisiä syitä luonnonhaittakorvauksen ulko-
puolelle jäämisessä on ettei mm. maataloustuotannon 
mahdollisen lopettamisen takia haluta sitoutua kor-
vauksen edellyttämään tuotannon jatkamiseen viiden 
vuoden ajaksi (vrt. kohta 4.2.2).

Sovitun tukirahoituksen riittävyys

Todisteet suorien tuensaajien / toimijoiden 
lannistamisesta ja heidän kannaltaan 
aiheutuneista tarpeettomista viivästyksistä ja 
kustannuksista (X.6-2.2.)

Arvioinnin yhteydessä tehdyissä viljelijä- ja viran-
omaiskyselyissä ei ilmennyt erityisempiä ongelmia 
tuen hakemisen tai maksujen viivästymisien takia. Eri 
yhteyksissä (mm. FADN-tiloille tehty kysely, Kuori-
koski & Sipiläinen 2003) suuri osa viljelijöistä tuo 
esille paperitöiden lisääntymisen, mutta toisaalta vi-
ranomaisten toiminnasta tukijärjestelmien hallinnoin-
nissa esitetään yleisesti hyviä arvosanoja (Maatalous-
tukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2002).

Luonnonhaittakorvausten osalta rahoitusraami 
ja tukimaksut ovat olleet toisiaan vastaavat eikä tuen 
maksumäärissä tai aikatauluissa ole ollut viranomai-
silla erityisiä ongelmia. Sitä vastoin ympäristötuen 
osalta suomalaisten viranomaisten tiedossa oleva ja 
myös viljelijöille tiedotettu ympäristötukeen varatun 

rahoituksen riittämättömyys ohjelmakauden viimeisi-
nä vuosina huolestuttaa alan toimijoita. Ympäristötu-
en rahoituskehystä ja sen toteutumista on tarkasteltu 
edellä arviointiraportin kohdassa 3. Vuosina 2000-
2002 ympäristötuen rahoituskehys ylittyi useilla kym-
menillä miljoonilla euroilla. Vuoden 2001 alkupuo-
lella vallinnut epätietoisuus tukirahojen riittävyydestä 
johti siihen, että ympäristötukisopimuksia tehtiin vain 
rajoitetusti ja valikoivasti eikä voimassa oleviin sopi-
muksiin hyväksytty liitettäväksi uusia alueita. Määrä-
rahatilanteen korjaaminen kesäkuun 2001 kansallisen 
lisätalousarvion yhteydessä oli myöhässä, sillä ympä-
ristötukien hakuaika päättyi toukokuun lopussa. On 
oletettavaa, että epätietoisuus määrärahojen riittävyy-
destä vähensi erityisesti halukkuutta luonnonmukai-
sen tuotannon sopimuksiin, sillä näiden piiriin kuulu-
van peltoalan kasvu käytännössä pysähtyi kyseisenä 
vuonna (vrt. kohta 4.1.4). 

Vuonna 2002 vastaavia ongelmia ei ollut ja kaikki 
ympäristötuen erityistukisopimukset olivat haettavina 
sekä vuonna 2002 että vuonna 2003. (Suomen maata-
lous 2003). Syksyllä 2003 maa- ja metsätalousminis-
teriön tukimaksatuksessa oli teknisistä syistä katkos, 
johon liittyvä uutisointi saattoi olla osalle viljelijöistä 
huolestuttavaa (Maaseudun Tulevaisuus 24.9.2003). 
Ministeriö pääsi jatkamaan maksatusta lokakuun ai-
kana ja saanee sen loppuun hyvissä ajoin ennen vuo-
den loppua. Tarkastetut tilat saavat tuen, kun tarkas-
tuksen tulokset ovat selvillä. Ympäristötukivarojen 
niukkuus on ongelma, joka realisoituu erityisesti oh-
jelmakauden loppupuolella ja tulee voida ratkaista. 
Maa- ja metsätalousministeriö selvittää mm. mah-
dollisuuksia korvata puuttuva ympäristötuen osuus 
muista ohjelmista yli jääneillä tukivaroilla ja kansalli-
sin varoin. Asiaa on tarkasteltu lähemmin raportin 3-
osassa ja liitteen 2 rahoitustaulukoissa. 

8.6.3. Maa- ja puutarhatalouden 
kokonaiskustannukset suhteessa tukirahoitukseen

Vipuvaikutuksen suuruus = suorille tuensaajille 
tuetuista toimista aiheutuneet kokonaiskustannuk-
set suhteessa julkiseen osarahoitukseen (X.6-3.1.)

Seuraavassa tukitoimenpiteistä johtuvia kokonaiskus-
tannuksia suhteessa julkiseen osarahoitukseen on tar-
kasteltu koko maa- ja puutarhatalouden osalta. Tuen-
saajille tukitoimenpiteistä johtuvia kustannuksia suh-
teessa tuen suuruuteen tarkastellaan kysymyksessä 6-
3. nk. vipuvaikutuksena. Perustana kysymykselle on 
vipuvaikutuksen maksimointi tukikelpoisuusperustei-
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den, palkkioiden eriyttämisen ja hankkeiden valinnas-
sa sovellettujen menettelyjen ja/tai perusteiden yhdis-
telmällä. Koska Suomessa luonnonhaittakorvaus ja 
ympäristötuki kattavat käytännössä koko maa- ja 
puutarhatalouden tuotannon ja varsinkin, kun luon-
nonhaittakorvauksen kohdalla ei ole mahdollista eri-
tellä hyvän maatalouskäytännön eri toimenpiteistä 
johtuvia kustannuksia, seuraavassa on tarkasteltu, 
kuinka suurelta osin ympäristötuki ja luonnonhaitta-

korvaus ovat korvanneet maatalouden tuotantokus-
tannusta. 

Vipuvaikutusta on kuvattu FADN-kirjanpitotiloil-
ta lasketulla tuotantokustannuksen ja tuen suhteel-
la vuosina 2000-2001. Luonnonhaittakorvauksen ja 
myös ympäristötuen perusosan voidaan katsoa koh-
distuvan tilan koko tuotantoon. Vaikka ne maksetaan 
peltohehtaaria kohti, kotieläintiloilla kasvintuotantoa 
harjoitetaan ensisijaisesti kotieläintuotannon mahdol-

Luonnonhaittakorvausta saaneiden tilojen peltoala Manner-Suomessa vuonna 2000
 3-10

ha
10 - 20

ha
20 -30

ha
30 - 50

ha
50 -

100 ha
yli 100

ha YHT.

A-tukialue
Maitotilat 205 2 453 5 192 12 449 14 824 6 567 41 689
Sikatilat 91 1 091 2 845 7 555 16 223 7 866 35 672
Muut kotieläintilat 952 1 559 2 761 4 828 7 552 5 581 23 232
Viljatilat 4 704 18 563 24 466 46 680 72 734 45 825 212 973
Erikoiskasvinviljely 337 1 720 2 629 6 229 11 652 9 553 32 120
Puutarhatilat 315 610 535 987 820 703 3 969
Muut kasvinviljelytilat 669 419 223 220 164 135 1 829
Kaikki yht. 7 273 26 414 38 652 78 947 123 968 76 230 351 483

B1 - C2P -tukialue
Maitotilat 6 148 58 935 119 378 222 651 181 176 34 886 623 175
Sikatilat 905 6 949 16 499 39 927 54 045 17 612 135 937
Muut kotieläintilat 10 254 25 551 27 617 41 349 45 222 16 018 166 011
Viljatilat 27 892 86 795 81 312 110 388 115 028 45 058 466 473
Erikoiskasvinviljely 2 624 11 593 15 703 30 481 41 661 21 612 123 674
Puutarhatilat 4 019 5 318 3 373 3 626 4 916 1 111 22 364
Muut kasvinviljelytilat 11 151 14 106 4 996 3 329 1 876 741 36 198
Kaikki yht. 62 992 209 247 268 878 451 752 443 923 137 039 1 573 831

C3 - C4 -tukialue
Maitotilat 701 7 987 11 507 15 535 8 967 1 704 46 401
Sikatilat 38 127 177 67 262 0 670
Muut kotieläintilat 1 104 2 447 1 858 2 735 1 709 1 039 10 893
Viljatilat 215 462 649 629 397 314 2 666
Erikoiskasvinviljely 64 102 133 49 122 0 469
Puutarhatilat 138 136 49 62 0 0 384
Muut kasvinviljelytilat 1 471 1 970 693 428 172 0 4 734
Kaikki yht. 3 730 13 231 15 065 19 504 11 629 3 057 66 215

Manner-Suomi
Maitotilat 7 054 69 375 136 076 250 634 204 967 43 157 711 264
Sikatilat 1 033 8 167 19 521 47 550 70 530 25 478 172 279
Muut kotieläintilat 12 309 29 557 32 236 48 912 54 483 22 638 200 135
Viljatilat 32 811 105 820 106 428 157 697 188 159 91 197 682 112
Erikoiskasvinviljely 3 024 13 415 18 464 36 759 53 435 31 165 156 262
Puutarhatilat 4 472 6 063 3 957 4 675 5 735 1 814 26 717
Muut kasvinviljelytilat 13 290 16 495 5 912 3 976 2 212 876 42 761
Kaikki yht. 73 995 248 892 322 594 550 203 579 520 216 326 1 991 530

Taulukko 8.35. Luonnonhaittakorvauksen sitoumusten piiriin kuuluvien tilojen lukumäärä (ha) tilakoon ja pää-
tuotantosuunnan mukaan maan eri osissa vuonna 2000. (Tike, tukisovellus).
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listamiseksi, ja siksi seuraavassa tuetusta toiminnasta 
aiheutuneet kokonaiskustannukset on käsitetty maa-
tilan koko tuotantokustannukseksi. Tuotantokustan-
nukseen on luettu kaikki tuotannosta aiheutuvat kus-
tannukset viljelijäperheen työkustannus ja oman pää-
oman korkovaatimuksesta johtuva pääomakustannus 
mukaan lukien. Viljelijäperheen työkustannus on las-
kettu työtuntien ja maataloustyöntekijän viitepalkan 
(7,57 €/tunti) mukaan. Omalle maatalouspääomalle 

on laskettu 5 %:n korko. Työ- ja pääomakustannus 
on maitotiloilla noin 40 %, sikatiloilla viidenneksen 
ja viljatiloilla kolmanneksen tuotantokustannukses-
ta. Kuviosta 8.10 ilmenee luonnonhaittakorvauksen 
ja ympäristötuen kustannuksia korvaava osuus sekä 
myös muiden tukien ja maatalouden markkinatuoton 
kustannuksia korvaava osuus. 

Luonnonhaittakorvaus on kattanut FADN-tilojen 
tuotantokustannuksesta vuosina 2000-2001 keski-

Taulukko 8.36. Luonnonhaittakorvauksen  sitoumusten piiriin kuuluvien tilojen %-osuus aktiivitiloista tilakoon 
ja päätuotantosuunnan mukaan maan eri osissa vuonna 2000. (Tike, tukisovellus).  

2000 Luonnonhaittakorvausta saaneet tilat (%) aktiivitiloista
 3-10

ha
10 - 20

ha
20 -30

ha
30 - 50

ha
50 - 100

ha
yli 100

ha YHT.

A-tukialue
Maitotilat 88 94 98 100 100 100 99
Sikatilat 79 98 99 100 100 100 100
Muut kotieläintilat 87 91 97 100 100 100 98
Viljatilat 90 92 97 98 99 100 98
Erikoiskasvinviljely 92 97 99 99 100 100 100
Puutarhatilat 90 100 100 100 100 100 99
Muut kasvinviljelytilat 95 91 100 100 100 100 96
Kaikki yht. 90 93 97 99 100 100 98

B1 - C2P -tukialue
Maitotilat 90 97 99 100 100 98 99
Sikatilat 95 99 99 100 100 100 100
Muut kotieläintilat 91 97 99 99 100 95 98
Viljatilat 92 95 98 99 100 100 98
Erikoiskasvinviljely 96 99 100 100 100 100 100
Puutarhatilat 95 99 100 99 99 100 98
Muut kasvinviljelytilat 93 95 96 99 100 100 96
Kaikki yht. 92 96 99 99 100 99 99

C3 - C4 -tukialue
Maitotilat 85 97 99 100 100 100 99
Sikatilat 63 100 100 100 100 97
Muut kotieläintilat 89 94 98 99 97 100 96
Viljatilat 94 96 97 94 100 100 96
Erikoiskasvinviljely 92 100 100 100 100 99
Puutarhatilat 90 100 100 100 96
Muut kasvinviljelytilat 91 95 97 100 100 94
Kaikki yht. 89 96 99 99 99 100 98

Manner-Suomi yhteensä
Maitotilat 89 97 99 100 100 98 99
Sikatilat 92 99 99 100 100 100 100
Muut kotieläintilat 90 96 98 99 100 96 98
Viljatilat 91 95 97 98 99 100 98
Erikoiskasvinviljely 95 98 100 100 100 100 100
Puutarhatilat 95 99 100 99 99 100 99
Muut kasvinviljelytilat 93 95 96 99 100 100 95
Kaikki yht. 92 96 98 99 100 99 99
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määrin noin 8 %. Myös eri tukialueilla luonnonhait-
takorvaus on kattanut saman osuuden tuotantokus-
tannuksesta. Ympäristötuki on kattanut A-tukialu-
eella 6 % ja muilla vastaavasti 5 % tuotantokustan-
nuksesta. Näiden lisäksi CAP-tuki ja kansalliset tuet 
huomioon ottaen tuet yhteensä ovat kattaneet tuo-
tantokustannuksesta A-tukialueella keskimääri noin 
34-35 %, B-C1-tukialueella 33-34 % ja C2-C4-tuki-
alueeella noin 36 % tuotantokustannuksesta. Tuet ja 
markkinatuotto yhteensä huomioon ottaen viljelijän 
tappioksi on jäänyt A-tukialueella keskimäärin 9-11 
%, B-C1-tukialueella 10-11 % ja C2-C4-tukialueeella 
8-9 % tuotantokustannuksesta. Tuotantosuunnittain 
tarkasteltuna luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki 
kattoivat maitotiloilla koko maassa keskimäärin 11-
12 % tuotantokustannuksesta, sikatiloilla 8-9 % ja 
viljatiloilla noin 24 %. A-tukialueen viljatilalla luon-
nonhaittakorvaus ja ympäristötuki ovat kattaneet kes-
kimäärin 21 %, B1-C1-tukialueella keskimäärin 25 % 
ja C2-C4-tukialueella keskimäärin 32 % tuotantokus-
tannuksista vuosina 2000-2001. Tuet yhteensä ovat 
kattaneet maitotiloilla keskimäärin 48 %, sikatiloilla 
37 % ja viljatiloilla keskimäärin 50 % tuotantokus-
tannuksista vuosina 2000–2001.

Sikatilojen vuotta 2001 lukuun ottamatta koko-
naiskustannukset ovat olleet suuremmat kuin tuetun 
toiminnan tuotto, eli tuotanto on ollut tarkasteltavissa 
tilaryhmissä tappiollista 2-15 % tuotoista. Jotta tuo-
tantokustannukset tulisivat katetuiksi ja myös viljeli-
jäperheen työlle ja maatalouteen sijoittamalle omalle 
pääomalle jäisi korvaus, kaikki tuet ovat erittäin tär-
keitä. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen 
merkitys maataloustulon muodostukselle on erittäin 
suuri, sillä niiden osuus oli 37 (sikatilat) –130 (viljati-
lat) % tarkasteltavien tilaryhmien maataloustulosta. 
Toisin kuin kaksi edellistä vuotta, tässä tarkasteltavis-
ta vuosista vuosi 2000 oli luonnosta johtuvien tuotan-
to-olosuhteiden osalta keskimääräistä parempi ja vuo-
si 2001 lähinnä pitkäaikaista keskimäärää vastaava. 
Maataloudessa kannattava tuotanto on edellytys kor-
vauksen ja tuen ehtona olevien toimenpiteiden toteut-
tamiseksi tiloilla ja tuotannon jatkamiselle. 

Luonnonhaittakorvauksen suora hehtaarikohtai-
nen vipuvaikutus on keskimäärin noin 15 % tuotan-
tokustannuksista, joten ympäristötuen suora hehtaa-
rikohtainen vipuvaikutus on keskimäärin noin 9 % 
tuotantokustannuksista. Ympäristötuen aiheuttamat 
kokonaiskustannukset suhteessa julkiseen osarahoi-

Kuvio 8.10. Maatalouden tuet ja markkinatuotto sekä maataloustulo ja kustannukset suhteessa maatalouden 
tuotantokustannukseen (1000 €/tila) keskeisissä tuotantosuunnissa ja luonnonhaittakorvausalueilla keskimäärin 
FADN-kirjanpitotilojen tulosten mukaan vuosina 2000 ja 2001. (FADN-aineistot, MTT taloustutkimus).  
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tukseen saisivat siten olla keskimäärin noin 60 % heh-
taarikohtaisen luonnonhaittakorvauksen kokonais-
kustannuksista. Kotieläintuotantoon hehtaarikohtais-
ten tukien esittäminen on vaarallista, koska hehtaari-
kohtaisten tukien merkitys ja kohdentaminen on en-
tistä vaikeampaa kotieläintuotannon keskittyessä yhä 
suurempiin yksiköihin. Ääriesimerkkinä intensiivistä 
kotieläintuotantoa harjoittavat yhtiöt, joiden hallin-
nassa on vain vähimmäismäärä peltoa.

Todisteet hukkavaikutuksesta (X. 6-4.1)

Luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki kattavat mer-
kittäviltä osin näiden edellyttämistä lisätoimenpiteistä 
johtuvia maatalouden tuotantokustannuksia, mutta 
koska markkinatuotto yhdessä tukien kanssa eivät 
keskimäärin ole riittäneet kattamaan tuotannosta ai-
heutuneita kustannuksia, ei luonnonhaittakorvauksel-
la ja tässä bruttomääräisenä tarkastellulla ympäristö-
tuella voida katsoa olevan hukkavaikutusta. Tuotto-
jen ja tuotantokustannusten suhdetta voidaan tarkas-
tella kirjanpitotilojen kannattavuuden perusteella. 
Kannattavuuden tarkastelua ja kannattavuuskertoi-
men laskentaa kirjanpitotiloilla on selvitetty kohdassa 
1.3.1. Ainoastaan suurimmilla tiloilla on syntynyt 
yrittäjänvoittoa, jolloin kannattavuuskerroin on yli 
yhden, sillä skaalaetujen vuoksi suurimmilla tiloilla 
kannattavuus on parempi (taulukko 8.37 ja kuvio 
8.10 edellisessä kohdassa). Toisaalta kannattavuustar-
kasteluissa sovellettu suhteellisen alhainen maatalous-
työntekijän tuntiansio (vuonna 2000 7,57 €/työtunti) 
ei suurimmilla tiloilla ole riittävä viljelijäperheen työ-
tulotavoitteeksi. Jos työtulotavoitetta korotetaan suu-
rimmilla tiloilla, tilakoosta johtuvat kannattavuuserot 
supistuvat. Maatalouden kannattavuuden tulee kas-
vaa tilakoon myötä, sillä ellei mitään skaalaetuja saa-
vuteta, maataloudesta häviäisi tilakoon kasvuun ja 
tuotannon tehostamiseen liittyvät kannustimet.

Maatalouden ympäristöohjelman 1995-1999:n ta-
loudellisessa analyysissä (1999) on arvioitu, kuinka 
paljon perustukea tulisi maksaa hehtaaria kohti, jotta 
tietty määrä pellosta saadaan ympäristötuen perustu-

en piiriin. Vuonna 1997 noin 123 €/ha tukimäärällä 
oli 88 % peltoalasta perustuen piirissä, joten silloisil-
la tukiehdoilla normaalijakaumaan pohjautuen 50 % 
pellosta olisi tullut tuen piiriin 88 euron hehtaarikor-
vauksella. Tunnettuun talousteoriaan perustuen tut-
kimuksessa on todettu, että lisähehtaarien saaminen 
mukaan järjestelmään edellyttäisi hehtaarituen nosta-
mista ja tulisi kalliiksi, koska viimeiselle mukaan ha-
lutulle hehtaarille maksettava tuki on maksettava kai-
kille tuen saajille. Kuitenkin uudella ohjelmakaudella 
on onnistuttu saamaan yli 90 % peltoalasta ympäris-
tötuen perusosan piiriin ja pienemmällä hehtaarikor-
vauksella (kasvinviljelytilat 93 €/ha ja kotieläintilat 
117 €/ha) kuin edellisellä ohjelmakaudella.  

Tästä ei voida tehdä suoraa päätelmää, että edel-
lisellä tukikaudella tuki olisi ollut ylimitoitettu, sil-
lä koko järjestelmä on uuden ohjelmakauden myötä 
muuttunut (vrt. kohdat 1.1.2. ja 1.2.2.). Kuten edellä 
kohdassa 4.2.2. viljelijä- ja viranomaiskyselyiden pe-
rusteella on voitu todeta, tuen piiriin kuuluminen riip-
puu tukijärjestelmästä kokonaisuutena ja sen yksityis-
kohdista, jotka uudessa järjestelmässä mitä ilmeisim-
min ovat viljelijöille paremmin soveltuvassa muodos-
sa. Toisaalta viljelijöiden asenteet ympäristön suojelua 
kohtaan ovat muuttuneet ja tietoisuus lisääntynyt tuo-
tantoympäristön hoitamisen tärkeydestä osana laadu-
kasta maataloustuotantoa, mikä on osaltaan myös li-
sännyt viljelijöiden kiinnostusta ympäristötukea ja sen 
saannin edellytyksiä kohtaan.

8.6.4. Ohjelman suotuisat välilliset vaikutukset

Todisteet suotuisia välillisiä vaikutuksia 
aiheuttavista toimista/hankkeista (X. 6-5.1.)

Perusmaatalouden tilat ja monialaiset tilat muodosta-
vat noin 60 % maaseudun pienyrityksistä ja samalla 
perusmaataloudessa ja monialaisilla tiloilla työskente-
levä väestö muodostaa noin 70 % maaseutuyritysten 
henkilöstöstä. Syrjäisillä harvaanasutuilla alueilla vil-
jelijäväestön osuus työllisestä väestöstä on 20 % ja 
ydinmaaseudun alueilla 25 % vuonna 2000 (vrt. koh-

Taulukko 8.37. Kirjanpitoti-
lojen kannattavuuskertoimet 
(painotetut) tilakoon mukaan 
luonnonhaittakorvausalueilla 
ja koko maassa keskimäärin 
vuosina 2000-2001. (Kannat-
tavuuskirjanpitotilojen tulok-
sia, MTT taloustutkimus).

Taloudellinen koko, ESUa
Alue Vuosi 8-12 12-16 16-40 40-100 100-250

A-tukialue 2000 – 1,03 0,66 0,85 0,89
A-tukialue 2001 -0,09 – 0,56 0,68 0,78
B-C2 -tukialueet 2000 0,46 0,50 0,62 0,84 1,06
B-C2 -tukialueet 2001 0,31 0,08 0,62 0,83 1,11
Koko maa 2000 0,19 0,52 0,63 0,84 1,02
Koko maa 2001 0,24 0,32 0,62 0,82 1,03
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ta 8.2.). Luonnonhaittakorvauksen osuus maatalous-
tulosta on maan eteläosissa 45 % ja pohjoisimmilla 
tukialueilla, joilla pysyvällä pohjoisen tuella on suu-
rempi merkitys, yli 25 % maataloustulosta (vrt. kohta 
1.3.1.). Luonnonhaittakorvaus on mahdollistanut vil-
jelijäväestön taloudellisen toimeentulon maaseudulla 
ja osana maaseutuyhteisöjä siten merkittävällä tavoin 
vaikuttanut maaseudun elävänä pysymiseen. 

Perusmaatalous on mahdollistanut runsaalla 21 600 
monialatilalla (27 %:lla aktiivitiloista) muun yritys-
toiminnan aloittamisen ja edelleen kehittämisen, sillä 
useimmilla monialatiloilla tämä muu toiminta ei var-
sinkaan alkuvaiheessa yksin riitä tuottamaan perheelle 
taloudellista toimeentuloa. Maaseutumatkailuyrityksis-
sä ja maatalouden tuotteita jalostavissa pienyrityksissä 
maatalouden harjoittaminen samassa yhteydessä tai 
yrityksen välittömässä läheisyydessä on perusta koko 
toiminnalle. Perusmaatalous myös tarjoaa työtä mer-
kittävälle määrälle lomituspalveluiden tuottajia (vrt. 
mm. kohdat 8.2.1.(e), 8.3.2.). Huomioitavaa on myös 
se, että monialaisten tilojen tuottamat palvelut ovat 
tärkeitä viljelymaiseman julkishyödykkeellisen arvon 
myönteisen kehityksen kannalta. Esimerkiksi maaseu-
tumatkailutilojen yöpymistilastojen mukaan majoi-
tuskapasiteetin kasvu on suuntautunut kaudella 1999-
2002 selvemmin kevät -ja syksykaudelle leirikoulu –ja 
elämysmatkailun suosion myötä (Maaseutumatkailun 
teemaryhmä 2003). Lisäksi kun tarkasteltiin ympä-
ristöohjelman toimenpiteiden vaikutusta visuaaliseen 
maisemaan todettiin, että ympäristötukitoimenpiteiden 
vaikuttavan myönteisesti maiseman miellyttävyyteen 
verrattuna tilanteeseen, jossa ympäristöohjelman toi-
menpiteiden vaikutuksia ei ollut nähtävissä (Hietala-
Koivu ym. 1999; Tahvanainen ym. 2002). Varsinkin 
hoidetut (niitetyt, kasvimassa kerätty) ja leveämmät 
suojakaistat miellyttivät eniten haastateltuja. Yleensä 
ottaen viljelymaisemaa pidettiin säilyttämisen arvoise-
na kun vaihtoehdoiksi esitettiin maankäyttöä pysyvästi 
muuttavaa muuta maankäyttöä (vertaa kappale 7.1.4.).

Kotimainen maa- ja puutarhatalouden tuotanto 
on perusta Suomessa toimivalle elintarviketeollisuu-
delle, joka työllistää 41 800 henkilöä vuonna 2001. 
Elintarviketeollisuus on keskittynyt maan eteläosiin, 
sillä toimialan työntekijöistä 67 % on AB-tukialuet-
ta vastaavilla alueilla, 26 % C1-C2p-tukialueita vas-
taavilla alueilla ja 7 % C3-C4-tukialueita vastaavilla 
alueilla. Maa- ja puutarhatalouden kannattavuudella 
on ratkaiseva merkitys Suomessa toimivalle elintarvi-
keteollisuudelle, sillä korkealaatuisten elintarvikkei-
den tuottaminen edellyttää tuotannon kannattavuutta 

alkutuotannosta kuluttajalle asti koko elintarvike-
ketjussa. Jotta suomalainen maa- ja puutarhatalous 
pystyisi tuottamaan raaka-aineita kilpailukykyiseen 
hintaan elintarviketaloudelle, se tarvitsee pohjoisista 
olosuhteista johtuvan luonnonhaitan korvaavan tuen 
myös jatkossa. 

Suomalaisen elintarviketeollisuuden vienti on 10-
15 % (Tilastokeskus, Elintarviketeollisuusliitto), joten 
elintarviketeollisuuden keskeisenä perustana on koti-
maisiin raaka-aineisiin perustuva kotimainen kulutus. 
Kansallisen rahoituksen osuus tuotantovuoteen koh-
distuvasta maatalouden tukisummasta on 60 %, mikä 
on 28 % maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotos-
ta ja suunnilleen yhtä suuri kuin koko maataloustulo 
(Suomen maatalous 2003). Maatalouden tuen rahoi-
tusta vastaan kotimaiset kuluttajat saavat korkealaa-
tuisia kotimaisia elintarvikkeita sekä viljelijäväestön 
ja muiden elintarvikeketjun toimijoiden panoksen laa-
jan maan syrjäisimmillekin alueille ulottuvan arvok-
kaan infrastruktuurin ylläpitämiseen. Ilman kannat-
tavaa kotimaista maa- ja puutarhatalouden tuotantoa 
elintarviketeollisuuden toiminnan kannattavuus Suo-
messa vaarantuu ja tuotantolaitokset muuttavat toi-
mintansa kannattavamman maatalouden läheisyyteen 
muualle EU:n alueelle ja Suomi menettää vähitellen 
koko elintarviketuotantonsa. Maa- ja puutarhatalou-
den kannattavuuden heikkenemisestä johtuvan kehi-
tyskulun seuraukset laajoille maaseutualueille ovat en-
nen pitkää kestämättömiä ja maaseudun autioitumista 
kaikkien negatiivisine vaikutuksineen syöksykierteen 
omaisesti kiihdyttäviä. 

Ohjelman merkittävimmät välilliset positiiviset 
ympäristövaikutukset syntyvät siitä, että turvates-
saan maatalouden jatkuvuutta ohjelma ylläpitää sekä 
maaseutumaisemaa että sille luonteenomaista eliöla-
jistoa. Jos maanviljely tietyllä alueella loppuu, sekä 
sen muovaama maisema että pääasiallisesti maatalou-
den ylläpitämissä elinympäristöissä esiintyvät eliöla-
jit häviävät vaihtelevalla aikaviiveellä. Tosin nykyistä 
ekstensiivisempi ja monimuotoisempi maatalous olisi 
sekä maisemallisen että lajistollisen monimuotoisuu-
den kannalta nykyiseen tilanteeseen ja kehityssuun-
taan verrattuna  parempi vaihtoehto. Ympäristöllisiä 
ja myös ihmisten terveyteen liittyviä etuja voidaan 
nähdä aiheutuvan siitä, että ohjelma on lisännyt yleis-
tä ympäristötietoisuutta ja sitä kautta todennäköisesti 
vähentänyt ympäristöonnettomuuksien riskiä (esimer-
kiksi vuodot lantaloista ja  torjunta-aine- ja polttoai-
nevarastoista) ja kemikaalien epäasiallista käyttöä.
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9.1. Luku- ja ohjelmakohtaiset kysymykset

9.1.1. Luonnonhaittakorvauksen vaikutukset

9.1.1.1. Lukukohtaiset kysymykset
 

Missä määrin luonnonhaittakorvaus on 
vaikuttanut elinkelpoisten maaseutuyhteisöjen 
säilymiseen (V.3.)

Maatalouden rakennemuutoksen myötä myös maata-
loudesta toimeentulonsa saava väestö on vähentynyt. 
Kokonaispeltoala ei kuitenkaan ole vähentynyt, vaan 
tuotannosta luopuvat pienet tilat ovat mahdollistaneet 
suuremmille tilakoon laajentamisen useimmissa tapa-
uksissa peltoa vuokraamalla. Näin ollen aktiiviviljeli-
jöiden osuus maaseutuyhteisöjen henkilömäärästä on 
vähentynyt, mutta tilakoon kasvun myötä yksittäisten 
viljelijöiden taloudellinen vaikuttavuus ja myös vastuu 
ympäristöstään on kasvanut ja samalla heidän merki-
tyksensä maaseutuyhteisöjen jäseninä on lisääntynyt. 
Maatilat ovat edelleenkin kaikilla maaseutualueilla 
lukumäärältään suurin pienyritysten joukko. Jotta 
maatalouden harjoittaminen voisi tukea elinkelpois-
ten maaseutuyhteisöjen säilymistä, viljelijäväestön tu-
lee saada kohtuullinen elintaso tilaltaan ja sen toimin-
taympäristöstä. Tämän selvittämiseksi viljelijäväestön 
tulotasoa on verrattu muiden väestöryhmien tuloihin 
seuraavan indikaattorin sovelluksena:

{perheviljelmän tulojen + tilanpitäjän ja/tai 
aviopuolison tilan ulkopuolisten tulojen} ja 
{kyseisen alueen perheiden keskitulojen} välinen 
suhde (V3-2.1.).

Maatalousyrittäjäkotitalouksien bruttotulot olivat 
maatalouden tuotanto-olosuhteiden kannalta parem-
pana vuonna 2000 noin 92 % ja hieman heikompana 
vuonna 2001 noin 85 % kaikkien muiden kotitalouk-
sien keskimääräisistä bruttotuloista. Maatalousyrittä-
jien tulot olivat muiden pienyrittäjien bruttotuloihin 
verrattuna noin 65 %, alempiin toimihenkilökotitalo-
uksiin verrattuna 90 % ja työntekijäkotitalouksiin 
verrattuna samat. Maatalousyrittäjäkotitalouksien 
käytettävissä olevien tulojen osalta tuloerot olivat hie-
man vähäisemmät. Edelliseen ohjelmakauteen verrat-

tuna maatalousyrittäjäkotitalouksien ja vertailuryh-
mien käytettävissä olevien tulojen erot ovat kasvaneet.

Alueittaisessa tulovertailussa on rinnastettu 
MYTT:n mukaiset viljelijän ja puolison tulot (koko-
naistulot miinus verot) tulonjakotilaston rekisteriai-
neiston mukaisiin asuntokuntien käytettävissä oleviin 
tuloihin. Tämän vertailuasetelman mukaan maatilo-
jen tulot olivat maatalouden tuotanto-olosuhteiden 
kannalta hyvänä vuonna 2000 keskimäärin seitsemän 
prosenttia suuremmat ja vuoden 2001 arvion mukaan 
suunnilleen samat kuin kaikkien asuntokuntien tulot 
keskimäärin. 

Maan eteläisimmissä osissa sekä viljelijöiden että 
alueen koko väestön vertailutulot olivat pääsääntöi-
sesti suuremmat kuin maan muissa osissa. Alueen 
asuntokuntien keskimääräisiin tuloihin verrattuna vil-
jelijäpuolisoiden vertailutulo oli maan eteläisimmässä 
osassa maaseutumaisien kuntien alueella noin 10 % 
suurempi ja pohjoisimmissa osissa suhteessa saman 
verran pienempi vertailutuloa. Vuonna 2001 maatilo-
jen tulot ovat jääneet myös eteläisimmässä osassa noin 
10 % ja pohjoisimmilla alueilla vajaan 5 % vertailu-
tuloa pienemmiksi. Myös B-alueen maaseutumaisissa 
kunnissa maatilojen tulot ovat jääneet arvion mukaan 
7 % alle vertailutulon. Maan keskiosissa maatilat ovat 
yltäneet vertailutuloa korkeampiin tuloihin. Maaseu-
tualueilla on suhteessa enemmän alemmin palkattuja 
matkailun, sosiaali- ja terveysalan sekä infrastruktuu-
rin toimialoja. Tuotantoalueen lisäksi viljelijäväestön 
maatalouden tuloihin vaikuttavat voimakkaasti tila-
koko ja harjoitettu tuotantosuunta. 

Maan eteläosissa kotieläintuotannosta on pal-
jolti luovuttu ja kasvituotannon tilojen suhteellinen 
osuus tiloista on lisääntynyt. Maan pohjoisosissa on 
kotieläintuotantoa laajennettu ja tehostettu. Viljelijä-
väestön kokonaistulojen kasvu on tapahtunut maan 
eteläisimmissä osissa pääasiassa maatalouden ulko-
puolisten tulojen kasvun seurauksena, kun taas maan 
muissa osissa viljelijöiden tulot ovat kasvaneet lähinnä 
tilakoon kasvun ja siitä johtuvan maatalouden tulojen 
nousun seurauksena. Etelä-Suomessa viljelijäperheillä 
on ollut parempi mahdollisuus hankkia tilan ulkopuo-
lisia ansioita kuin maan muissa osissa. Kuitenkin pää-
toimisten kotieläintilojen tulokehitys riippuu maan 
eteläisimmissä osissakin lähes yksinomaan maatalou-
den tulokehityksestä. Ohjelmakauden loppupuolella 

9. Loppupäätelmät 
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kriittisenä kohtana päätoimisten kuten muidenkin ete-
läsuomalaisten tilojen tulokehityksessä on Etelä-Suo-
men kansallisen tuen jatkuvuus ja taso. Vuonna 2000 
Etelä-Suomen kansallinen tuki oli alin viljatiloilla ja 
avomaan vihannestiloilla, joilla se muodosti noin nel-
jänneksen FADN-kirjanpitotilojen maataloustulosta. 
Jotta AB-tukialueella mahdollisuudet kannattavan 
maatalouden harjoittamiseen säilyisivät ja viljelijöillä 
olisi mahdollisuus saavuttaa suhteessa muuhun vä-
estöön kohtuullinen elintason, Etelä-Suomen kansal-
lisen tuen alenema tulee korvata luonnonhaittakor-
vausta lisäämällä ja eriyttämällä se tuotantosuunnan 
mukaan (Suositus 1).

Luonnonhaittakorvaus on merkittävä osa viljelijöi-
den tulojen muodostuksesta ja se on osaltaan mahdol-
listanut viljelijäväestölle alueen vertailuryhmien keski-
määrää vastaavan kokonaistulojen tason suurimmassa 
osassa maata ja samalla myös sen, että maatalouden 
tulojen ja kannattavuuden niukkuudesta huolimatta 
lähes koko maatalousmaan ala on pysynyt viljelykses-
sä. Pohjoisimmilla alueilla ja toisaalta taas aivan eteläi-
simällä alueella viljelijäväestön tulotaso ei ole yltänyt 
alueen vertailuryhmien keskitasoon ja näillä alueilla 
myös käytössä olevan maatalousmaan ala on vähene-
mään päin. Ilman nykyisen suuruista luonnonhaitta-
korvausta viljelijäväestön tulokehitys olisi ongelmal-
lisesti erkaantunut ja heidän elintasonsa heikentynyt 
muun väestön tulokehityksestä ja elintasosta.

Ympäristöä säästävään viljelyjärjestelmään 
kuuluvan käytössä olevan maatalousmaan (KMM) 
osuus (hehtaaria ja %) (V.4.A-1.1.)
(a) josta luonnonmukainen viljely 
(b) josta integroitu viljely tai integroitu tuholaisten 
torjunta 
(c) josta laidunmaata, jolla eläintiheys alle 2 ny/ha

Luonnonhaittakorvaussitoumusten ala voidaan kat-
soa sellaisenaan ympäristöä säästävän viljelyjärjestel-
män piiriin kuuluvaksi, sillä luonnonhaittakorvauk-
sen edellytyksenä on tavanomainen hyvä maatalous-
käytäntö ja sitä normittavat säädökset. Luonnonhait-
takorvauksen piiriin kuului vuosina 2000-2002 keski-
määrin 96 % käytössä olevasta maatalousmaasta. 
Ympäristötuen alaista peltoalaa koskevat eräiltä osin 
luonnonhaittakorvauksen ehtoja pitemmälle viedyt 
suojeluehdot ja vuosina 2000-2002 sen piiriin kuului 
93 % koko maan käytössä olevasta maatalousmaasta. 
Ottaen huomioon, että luonnonhaittakorvaussi-
toumusten minimikoko kolme hehtaaria rajaa kaik-
kein pienimmät tilat korvauksen ulkopuolelle, ympä-

ristöä säästävän viljelyjärjestelmän voidaan katsoa 
kattavan vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta lähes 
koko maan käytössä olevan maatalousmaan. Luon-
nonhaittakorvauksen tasosta ja rahoituksen riittävyy-
destä tulee huolehtia sen varmistamiseksi, että mah-
dollisimman suuri osa käytössä olevasta maatalous-
maasta kuuluu myös jatkossa ympäristöä säästävään 
viljelyjärjestelmään (Suositus 2). 

Luonnonmukaisen viljelyn peltoalan kasvu lähes 
pysähtyi nykyisellä ohjelmakaudella vajaaseen 7 %:
iin käytössä olevasta maatalousmaasta osittain ympä-
ristötuen rahoitusvaikeuksien takia. Integroitua vil-
jelyä harjoitetaan Suomessa erittäin vähän (alle puoli 
prosenttia koko maan peltoalasta) elintarviketeolli-
suuden eritystarpeisiin. Laajaperäisessä käytössä ole-
vaa laidunmaata, jolla eläintiheys on alle 2 ny/ha, oli 
vuonna 2002 luonnonhaittakorvauksen kuten myös 
ympäristötuen alaisesta peltomaasta 1,7 % ja koko 
laidunalasta 37 %. Laajaperäisessä käytössä olevan 
laidunalan määrä lisääntyi vuonna 2000 yli puolella 
edellisestä ohjelmakaudesta CAP-tuen uudistukseen 
liittyneestä laajaperäisen tuotannon tuen edellytykse-
nä olevasta laidunalan vähimmäismäärästä johtuen. 
Luonnonhaittakorvauksen kehittämisessä tulee ottaa 
huomioon se, että nyt CAP-uudistuksen myötä saa-
vutettu laitumien laajaperäinen käyttö voisi jatkua 
mikäli CAP:in laajaperäisyyspalkkioiden muutokset 
eivät enää riittäisi houkuttelemaan viljelijöitä laajape-
räiseen laitumien käyttöön. (Suositus 3)   

Sellaisen peltokasviviljelyyn käytetyn 
maatalousmaan osuus, jolla typen (karjalanta ja 
synteettinen) määrä on alle 170 kg/ha vuodessa 
(hehtaaria, %) (V.4.A-1.2.)

Lannoitteiden käytön kannalta muutokset nurmialois-
sa ja kevätviljojen aloissa ovat merkittävimmät; nur-
mialan väheneminen on vähentänyt peltoalaa, jolla 
käytetään enintään 250 kg/ha typpeä, ja kevätviljojen 
alan kasvu puolestaan on lisännyt peltoalaa, jolla käy-
tetään enintään 170 kg/ha typpeä.   

Näin ollen enintään 250 kg/ha typpeä käyttävien 
kasvien viljelyala on vähentynyt muilla alueilla paitsi 
Pohjois-Suomessa, kun taas enintään 170 kg/ha typ-
peä käyttävien kasvien alat ovat lisääntyneet päätuo-
tantoalueillaan. Syysviljojen ja perunan viljelyalojen 
muutoksilla on vähäisempi merkitys lannoitteiden 
käyttöön. Näin ollen pellonkäytön muutokset viit-
taavat typen käytön vähenemiseen, mikä on ilmennyt 
myös lannoitteiden myyntitilastossa.
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Sellaisen peltokasviviljelyyn käytetyn maatalous-
maan osuus, jolla torjunta-aineiden määrä alittaa 
määritetyn kynnyksen (hehtaaria ja %) (V.4.A-1.3.)

Muutokset pellon käytössä viittaavat kasvinsuojeluai-
neiden käyttötarpeen vähenemiseen ainoastaan niitä 
vähiten käyttävässä nurmialojen ryhmässä ja toisaalta 
taas eniten käyttävien juurikasvien, perunan yms. ryh-
mässä, jonka painoarvo käytössä olevasta kokonais-
peltoalasta on pieni. Koska lähinnä viljojen viljely on 
lisääntymässä, tästä voi aiheutua vastaavasti myös kas-
vinsuojeluaineiden käytön lisääntymistä. Torjunta-ai-
neiden kokonaismyyntimäärät ovat kuitenkin pienen-
tyneet vuodesta 1994 vuoteen 2002 varsin tasaisesti. 
Viljeltyä peltoalaa kohti tarkasteltuna herbisidien 
myynti on vaihdellut viime vuosina, mutta myös niiden 
käyttö on merkittävästi laskenut vuoden 1994 tasosta.

9.1.1.2. Ohjelmakohtaiset kysymykset

Missä määrin luonnonhaittakorvausjärjestelmä on 
vaikuttanut tavanomaisen hyvän maatalouskäytän-
nön noudattamiseen? Ilmeneekö alueellisia eroja?

Luonnonhaittakorvausjärjestelmän yleisyyden myötä 
myös sen edellytyksenä olevan tavanomaisen hyvän 
maatalouskäytännön noudattaminen on yleistynyt ja 
toisaalta käsitykset tavanomaisesta hyvästä maatalo-
uskäytännöstä ovat tulleet yhdenmukaisemmiksi. 
Tätä tukee myös arvioinnin yhteydessä tehty laaja vil-
jelijä- ja viranomaiskysely. Sen mukaan tärkeänä tu-
kiehtona tavanomaista hyvää maatalouskäytäntöä 
piti yli 80 % viljelijöistä ja yli 90 % viranomaisista, 
joskin eräät kaipasivat selkeämpiä määrityksiä hyville 
maatalouskäytännöille. Viljelijöistä lähes kaikki va-
kuuttivat tietävänsä vähintäänkin hyvin, mitä tavan-
omaisella hyvällä maatalouskäytännöllä tarkoitetaan, 
ja noin kolme neljäsosaa ilmoitti tietävänsä myös 
luonnonhaittakorvauksen ehdot. Viljelijöistä 70 % 
piti hyvää maatalouskäytäntöä kaikille tasapuolisena 
vaatimuksena ja vain 10 % oli jossain määrin eri miel-
tä tasapuolisuudesta. Viljelijöiden näkemykset eivät 
eronneet merkittävästi alueittain.

Tavanomaisen hyvän viljelykäytännön ja tukiehto-
jen noudattamista on arvioitu maa- ja metsätalousmi-
nisteriön taholta suoritettujen tilatarkastusten perus-
teella, joiden mukaan hyvää maatalouskäytäntöä on 
noudatettu lähes poikkeuksetta. Huomautettavaa on 
ollut 0,6 %:lla luonnonhaittakorvaustiloista. Alueittai-
set erot ovat olleet vähäisiä. Viljelijöille suunnatun ky-
selyn tulosten mukaan hukkakauran torjunta tiedettiin 

varsin hyvin tavanomaiseen hyvään maatalouskäytän-
töön kuuluvana toimenpiteenä. Maatalousviranomais-
ten ilmoittamien hukkakauratietojen pohjalta tilanne 
on oleellisesti parantunut ongelmallisesta vuodesta 
1999 lähtien, mutta edelleen tarvetta sen torjumiseen 
on maan eri osissa. Näin ollen hukkakauran torjunta-
velvoite on erittäin perusteltu toimenpide luonnonhait-
takorvauksen edellytyksenä myös jatkossa.

Vuonna 2002 valvotuille tiloille tehdyn kyselyn 
mukaan vastaajista yli 80 % piti tukivalvontaa tar-
peellisena väärinkäytösten välttämiseksi, vaikka puo-
let vastaajista pitivätkin viranomaisten saapumista 
kotitilalle tungettelevana ja kiusallisena. Kuitenkin 
kouluarvosanalla (4-10) arvioituna tarkastajien käyt-
täytymisen asiallisuus sai korkeimman arvosanan 
(8,88). Kysytyistä tekijöistä toiseksi korkeimman ar-
vosanan sai kotieläinvalvonnoissa tarkastajien hygie-
niavarustus (8,87), kun taas heikommat arvosanat 
tulivat valvontamenetelmistä kertomiselle (8,09) ja 
valvontapöytäkirjan selkeydelle (8,07). Vuoden 2000 
vastaavaan asiakastyytyväisyys mittaukseen verrat-
tuna vastaajat pitivät  tukivalvontoja tunnelmaltaan 
hieman vapautuneempina (Maataloustukivalvonnan 
asiakastyytyväisyyskysely 2002). Valvontakäynnin 
kokonaisarvosana oli 8,32, mikä viljelijöiden ennak-
koasenteet huomioon ottaen osoittaa varsin hyvää ja 
laadukasta toiminnan tasoa valvontoihin liittyvissä 
viranomaistoiminnassa.   

Tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön ja ym-
päristötukisitoumusten noudattaminen on rajoittanut 
lannoitteiden käyttöä, mikä osaltaan on voinut vai-
kuttaa myös satotason kehitykseen. Kasvintuotannon 
jalostutukseen liittyvästä tutkimuksesta ja uusien sa-
toisampien lajikkeiden käyttöönotosta sekä muun vil-
jelytekniikan kehittymisestä huolimatta satotasojen 
kehitys on ollut 1990-luvun lopulla erittäin vähäistä. 
Lannoitetasojen ohella tulee kiinnittää enemmän huo-
miota viljelymenetelmien hallitsemiseen kokonaisuu-
tena, johon kuuluu maan kasvukunnosta huolehtimi-
nen (kalkitus, ojitus, tiivistymisen välttäminen yms.) 
(Suositus 5). Yksipuolista viljelyä tulisi välttää ja ottaa 
viljelykiertoja käyttöön. Lannoituksen ja kasvinsuoje-
lun ja satotasojen sekä sadon laadun osalta ongelmal-
lista on se, että maan fosforitilan nostamisella paran-
netaan pellon kasvukykyä ja siten ravinteiden hyväk-
sikäyttöä, mutta samalla lisätään fosforin huuhtoutu-
misriskiä maan fosforitilan noustessa. 

Tavanomainen hyvä viljelykäytäntö ei saisi merki-
tä viljelykäytäntöjen kehityksen pysähtymistä, vaan 
myös sitä tulisi tuotantomenetelmien kehittymisen 
myötä uudistaa (Suositus 6). Suorakylvö ja eräät muut 
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kasvituotannon uudet menetelmät kuten myös koti-
eläintaloudessa suurten yksiköiden tuotantotekniikka 
ja kanataloudessa suuremmat ja paremmin varustellut 
häkit ovat toisin yleistymässä, mutta niitä ei vielä voi-
da pitää tavanomaisena maatalouskäytäntönä. 

Edellä olevan perusteella voidaan kuitenkin todeta, 
että tavanomaista hyvää maatalouskäytäntöä koskeva 
luonnonhaittakorvauksen edellytys on johtanut laa-
jasti sen tuntemiseen ja noudattamiseen, minkä tulok-
sena koko maan maataloustuotanto on kehittyminen 
entistä paremmin ympäristön vaatimukset huomioon 
ottavaan suuntaan. Tällä on luonnollisesti myös suu-
ri merkitys kansallisen laatustrategian toteuttamiseen. 
Tavanomainen hyvä maatalouskäytäntö tulee säilyttää 
luonnonhaittakorvauksen edellytyksenä ja sen noudat-
tamista tulee vielä selkiyttää ja korostaa sen huomioon 
ottamista myös molempiin tukijärjestelmiin kuuluville 
viljelijöille, jotka usein kiinnittävät enemmän huomio-
ta ympäristötuen ehtoihin (Suositus 4). 

Viljelijöiden ja viranomaisten näkemykset luonnon-
haittakorvauksen vaikutuksesta maatalous-
tuotantoon

Viljelijäkyselyn perusteella voidaan todeta viljelijöiden 
suuri yksimielisyys luonnonhaittakorvauksen talou-
dellisesta merkityksestä alueen maatalouden ja oman 
tilan maatalouden jatkuvuudelle. Luonnonhaittakor-
vauksen erityttämisestä tukialueittain ja eri tuotanto-
suuntien yhdenvertaisuudesta viljelijöillä oli osin vas-
takkaisiakin näkemyksiä. Vastaajista runsas kaksi 
kolmannesta yhtyi väittämään, että luonnonhaitta-
korvauksella on maaseudun autioitumista hidastava 
vaikutus, muita useammin maan keski- ja pohjoisosis-
sa oltiin tätä mieltä. Vajaa kolmannes vastaajista näki 
luonnonhaittakorvauksella jossain määrin viljelyä 
passivoivaa vaikutusta, mutta tästäkin 40 % vastaajis-
ta oli eri mieltä. Lähes puolet viljelijöistä haluaisi 
maatalouden tuista nykyistä enemmän luonnonhaitta-
korvauksen tyyppisenä hehtaarikohtaisena tukena, 
mutta runsas viidennes viljelijöistä on tästä eri mieltä.  

Suurimmalle osalle viljelijöistä luonnonhaittakor-
vauksen ehdot eivät tuottaneet vaikeuksia. Yleisim-
min vaikeuksina ilmoitettiin toimistotöiden eli niin 
kutsuttujen paperitöiden lisääntyminen, seuraavaksi 
yleisimpiä vaikeuksia olivat lantalaan tai lannan levi-
tykseen sekä pientareisiin liittyvät määräykset. Myös 
sääntöjen runsaus ja tukiehtojen sitoutumisajanjakson 
pituus nähtiin joillakin tiloilla ongelmallisina. Luon-
nonhaittakorvauksen tasoa ei kaikkialla pidetty riit-
tävänä, vaan sen toivottiin enemmän ottavan huomi-

oon erilaisia luonnosta johtuvia tuotannon rajoitteita. 
Myös korvauksen piiriin pääsyä tulisi helpottaa ilmei-
sesti uusien lohkojen osalta. 

Viljelijöiden näkemykset luonnonhaittakorvauksen 
vaikutuksista lisämaan saatavuuteen

Tukien pääomittuminen pellon hintaan on sidoksissa 
tuotannon kannattavuuteen ja edellytys sille, että 
maataloutta ylipäätään voidaan harjoittaa alueella il-
man, että maatalousmaa joutuu heitteille tai muuhun 
kannattavampaan käyttöön. Kyselyn mukaan suurin 
osa viljelijöistä oli sitä mieltä, että maatalouden tuet 
yleensäkin ovat pääomittaneet pellon hintaan, mutta 
lisäpellon tarjontaan liittyvän tukivaikutuksen koh-
dalla mielipiteet hajaantuivat. Luonnonhaittakorva-
uksen katsottiin kuitenkin nopeuttaneen tilan kasvua 
keskimäärin noin kolmanneksella tiloista varsinkin 
pohjoisemmilla alueilla. Luonnonhaittakorvauksen 
vaikutuksesta pellonraivaustoimintaan viljelijäkyse-
lyssä mielipiteet jakautuivat kahtia. Tilastojen mu-
kaan pellonraivauksella ei ole peltoalaa merkittävästi 
lisäävää vaikutusta, koska peltoa poistuu maatalous-
käytöstä vastaavasti muihin maankäyttömuotoihin. 

Ilman luonnonhaittakorvausta maatalouden kan-
nattavuus ja siihen liittyvät viljelijöiden odotukset 
eivät olisi mahdollistaneet EU-jäsenyyden aikana to-
teutunutta aktiivista rakennekehitystä, jossa tilat laa-
jensivat tuotantoaan. Heikko kannattavuus lisää pas-
siivista rakennekehitystä, jolloin pienimpiä tiloja jää 
enemmän pois, mutta suuremmat tilat eivät laajenna 
vastaavassa määrin tuotantoaan, ja osa varsinkin syr-
jäisimmästä maatalousmaasta jää käyttöä vaille tai 
metsitetään. Toistaiseksi Suomessa on ollut suhteel-
lisen hyvä kehitys tältä osin, lisämaata on tullut laa-
jentavien tilojen käyttöön, tuotantomäärät eivät ole 
alentuneet eikä myöskään käytössä olevan maatalous-
maan määrä ole merkittävästi vielä vähentynyt. 

Viranomaisten näkemykset luonnonhaittakorvauksen 
ehdoista ja kehittämistarpeista

Arvioinnin yhteydessä tehty viranomaiskysely tuotti 
laajan hyväksynnän useimmille luonnonhaittakorva-
uksen ehdoille, mutta myös kehitettävää nähtiin lähin-
nä korvauksen maksuunpanojärjestelyissä. Luonnon-
haittakorvauksen edellyttämästä viiden vuoden sitou-
tumisesta esitettiin viranomaisten arvioissa vastakkai-
sia mielipiteitä; 50 % oli sitä mieltä, että sitoutu-
misehto on tarpeellinen, mutta 35 % ei pitänyt sitä pe-
rusteltuna. Tukisitoumuksen tekevän viljelijän alin 
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ikäraja 18 vuotta ja asumisetäisyyteen liittyvä vaati-
mus nähtiin varsinkin kotieläintiloilla perusteltuna. 
Mikäli rahoituksesta on niukkuutta, uudisraivaajille 
esitettiin erillisiä ehtoja, mutta muille laajentajille va-
paata peltoalan lisäystä korvausjärjestelmään.

Tavanomainseen hyvään viljelykäytäntöön liit-
tyvä viimeinen mahdollinen kylvöajankohta nähtiin 
pohjoisimpien alueiden ja joidenkin puutarhakasvien 
osalta liian aikaisena. Kaksi kolmannesta viranomais-
vastaajista aikaistaisi tukihakemustan jättöpäivää 
vähintään kuukaudella, mitä perusteltiin lähinnä val-
vonnan ja maksatusten kannalta. Viljelijöiden kannal-
ta nykyinen jättöajankohta nähtiin kuitenkin hyvänä. 
Luonnonhaittakorvauksen maksamisesta kerran vuo-
dessa viranomaisten mielipiteet jakautuvat lähes tasan 
kahtia. Kuitenkin ottaen huomioon sen, että maata-
louden tukimaksuista keskimäärin yli 40 % ajoittuu 
loka- marraskuuhun, mikä on kaksi kolmasosaa koko 
vuoden maataloustulosta, luonnonhaittakorvauksen 
maksaminen kahdessa tai useammassa erässä puoltaa 
viljelijöiden maksuvalmiuden kannalta paikkaansa. 
Luonnonhaittakorvauksen ulkopuolelle jäämisen kes-
keisin syy viranomaisten mukaan on viiden vuoden si-
toutumisen ongelmallisuus lähinnä vuokrapeltoja vil-
jelevien ja vanhempien viljelijöiden kohdalla (Suositus 
7). Kielteisiä vaikutuksia luonnonhaittakorvauksella 
ei juurikaan nähty. Tiedonkulun viranomaisten ja vil-
jelijöiden välillä katsottiin onnistuneen erittäin hyvin. 

9.1.1.3. Yhteenveto luonnonhaittakorvauksen 
vaikutuksista 

Maatalousmaan pysyminen maatalouskäytössä on 
uhatuinta harvaan asutuilla syrjäisillä maaseutualueil-
la ja näillä alueilla maiseman ränsistyminen ja pitem-
mällä ajalla sulkeutuminen metsäksi on todennäköi-
sempää kuin ydinmaaseudulla tai kaupunkien läheisel-
lä maaseudulla. Jotta maatalousmaa pysyisi jatkuvasti 
maatalouskäytössä, maatalouden tulee olla kannatta-
vaa. Nykyisessä luonnonhaittakorvauksen tukialueit-
taisessa porrastuksessa on painotettu peltojen maata-
louskäytössä pysymisen merkitystä erityisesti maan 
pohjoisimmilla alueilla, mutta myös eteläisimmillä tu-
kialueilla on harvaan asuttuja pientilavaltaisia maaseu-
tualueita. Maataloustuotannosta pois jäävä alhaisen 
taloudellisen arvon omaava pelto jää usein vaille käyt-
töä. Aluetta uhkaa tällöin umpeenkasvaminen eli ns. 
pusikoituminen, mikä alentaa alueen maisemallista ar-
voa ja samalla myös alueen muihinkin toimintayksi-
köihin liittyvää taloudellista arvoa. Maan eteläisim-
missä osissa kaupunkien taajamien läheisillä alueilla 

on mm. infrastruktuurista johtuvia muita maankäyttö-
muotoja, jotka kilpailevat maatalousmaasta. Vaikka 
maan eteläisimmissä osissa on parhaat mahdollisuudet 
osa-aikaviljelynä harjoitettavalle kasvituotannolle ja 
sivutulojen hankkimiseen maatalouden ulkopuolelta, 
myös siellä syrjäisemmillä alueilla on samat ongelmat 
kuin maan muissa osissa harvaan asutuilla alueilla.

Koska ydinmaaseudulla ja harvaanasutuilla maa-
seutualueilla viljelijäväestön osuus alueen väestöstä 
on suuri ja merkitys maaseutuyhteisöjen säilymiselle 
on erityisen tärkeää, luonnonhaittakorvauksen por-
rastamisessa tulisi erityisesti ottaa huomioon maata-
louden keskeinen merkitys harvaan asuttujen alueiden 
elinvoimaisuudelle. Jotta maatalouden harjoittaminen 
voisi tukea elinkelpoisten maaseutuyhteisöjen säily-
mistä, viljelijäväestön tulee saada muihin väestöryh-
miin verrattuna kohtuullinen elintaso tilaltaan ja sen 
toimintaympäristöstä. Harvaanasutuilla alueilla vil-
jelijäväestön mahdollisuudet maatilatalouden ulko-
puolisiin yrittäjä- tai palkkatuloihin ovat yleensäkin 
heikommat kuin kaupunkien läheisillä alueilla. Maan 
keski- ja pohjoisosissa luonnonolosuhteista johtuvi-
en kasvituotannon rajoitteiden takia maatalous näillä 
alueilla on perinteisesti nautakarjatalouden harjoit-
tamista. Nautakarjataloudessa kuten kotieläintiloilla 
yleensäkin kannattavuuden alenemisen takia on jou-
duttu tilakokoa laajentamaan siten, että normaalin 
työajan puitteissa viljelijöillä ei juurikaan ole mahdol-
lista hankkia lisäansioita tilan ulkopuolelta. Tuotan-
toon voimakkaasti investoineille päätoimisille tiloille 
on erityisen tärkeää pitkäjänteiset tukiratkaisut, jotka 
markkinoilta saatavan tuoton lisäksi riittävät turvaa-
maan kannattavan tuotannon edellytykset tilalla.

Luonnonhaittakorvauksen tasoa tulee nostaa ja 
korvaus eriyttää siten, että kannattavan tuotannon 
edellytykset maan eri osissa voidaan turvata. Luon-
nonhaittakorvausta tulisi kehittää siten, että myös 
harvaan asutuilla alueilla viljelijäväestöllä olisi mah-
dollisuus saavuttaa muun väestön kanssa kohtuullinen 
tulotaso. Syksyn 2003 myötä on käynyt selville, että 
liittymissopimuksen artiklaan 141 perustuvaa Etelä-
Suomen kansallisen tuen määrää tullaan alennetaan 
vuosina 2004-2006 (MMM:n tiedotteet 14.10.2003; 
5.11.2003; 6.11.2003). Kansallisen tuen osuus AB-
alueen tilojen maataloustulosta on suurimmillakin ti-
loilla varsin huomattava. Vuoden 2001 FADN-tilojen 
tulosten mukaan kansallisen tuen osuus oli yli 40 ESU:
n viljatiloilla 33 % ja maitotiloilla 41 % ja sikatiloilla 
75 % (Kirjanpitotilojen tuloksia 2001). Näin suurta 
luonnonhaitasta aiheutuvaa tulovajetta ei voida kattaa 
tilakoon lisäyksellä tai muulla tuotannon tehostamisel-
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la. Jotta maatalouden kannattavuus ja alueen muiden 
väestöryhmien kanssa tasavertainen tulokehitys maa-
taloudessa voitaisiin turvata AB-tukialueilla, kansalli-
sen tuen alenema tulee korvata muilla tuilla. 

Kesällä 2003 komissio on antanut Suomelle mah-
dollisuuden korottaa luonnonhaittakorvausta siten, 
että keskimäärin sen suuruus olisi enintään 250 €/ha 
(MMM:n muistio 17.9.2003). Tämä antaa mahdol-
lisuuden korottaa luonnonhaittakorvauksen mää-
rää paitsi AB-tukialueilla myös maan muissa osissa 
nykyisestä (A-alue 150 €/ha, B-C1-alue 200 €/ha ja 
C2p-C4-alue 210 €/ha). Koska AB-tukialueen kan-
sallisen tuen alenemalla on erilainen vaikutus eri tuo-
tantosuunnissa, tukimenetyksen korvaamiseksi luon-
nonhaittakorvaus tulee eriyttää tuotantosuunnittain, 
myös kotieläintiloille voidaan turvata pitkäjänteisesti 
kannattavan tuotannon edellytykset. Maataloudesta 
saatavalla tulolla on erityisen suuri merkitys tuotanto-
aan laajentaneille kotieläintiloille, joilla normaalityö-
ajan puitteissa ei juurikaan ole mahdollista hankkia 
lisätuloja tilan ulkopuolelta.      

9.1.2. Ympäristötuen vaikutukset maaperään ja 
vesistöihin

Maaperän eroosio (IV.I.A.–1)

Ympäristötuella on ollut myönteinen vaikutus pienta-
reiden ja suojakaistojen määriin, koska ilman tukijär-
jestelmää ei käytettävissä todennäköisesti olisi mitään 
yhtä paljon pientareita ja suojakasitoja lisäävää ja yllä-
pitävää järjestelmää. Suojavyöhykkeiden osalta tuen 
merkitys on ollut erittäin suuri. Lisäksi se on edesaut-
tanut kasvukauden ulkopuolella kasvipeitteisen alan 
lisääntymistä. Ympäristötuki ei sen sijaan ole lisännyt 
eroosion torjunnan kannalta oleellista monivuotisten 
kasvien viljelyä. Lisäksi kasvipeitteisyyttä on toteutettu 
varsin paljon kevennetyllä muokkauksella, joka ei 
eroosion torjunnassa ole kaikkein parhaimpia keinoja.

Edelliseen ohjelmakauteen verrattuna juuri pelto-
jen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muok-
kaus -lisätoimenpide on kokenut suurimman muutok-
sen. Aikaisemmin A- ja B-tukialueilla pakollisesta toi-
menpiteestä on tällä ohjelmakaudella tullut vapaaeh-
toinen lisätoimenpide koko maassa. Samalla koko toi-
menpiteen hukkavaikutusta on pyritty vähentämään 
rajaamalla kasvipeitteisyyden toteuttaminen nurmella 
pois sellaisilta tiloilta, joilla jo tuotannollisista syistä 
olisi tarvittava 30 % osuus viljelypinta-alasta nurmea. 
Näitä tiloja ovat kotieläintiloja koskeviin ehtoihin si-
toutuneet nauta- , lammas- ja hevostaloutta harjoit-

tavat tilat. Selvää hukkavaikutusta kuitenkin ilmenee 
esim. toimenpiteeseen hyväksytyssä sokerijuurik-
kaassa, jonka ehtojen mukainen viljely ei myöskään 
aiheuta viljelijälle lisätoimenpiteitä. Vaaditaanhan 
ympäristötuen mukaisia pientareita ja suojakaistoja 
jo pakollisina perustoimenpiteinä. Lisäksi sokerijuu-
rikkaan merkitys eroosion torjunnassa on kyseenalai-
nen, koska suurin osa sokerijuurikasmaista kynnetään 
syksyllä ja kevätvalunnan aikana niillä ei ole eroosio-
ta vastaan sen parempaa suojaa kuin kynnetylläkään 
maalla. Toimenpiteeseen on hyväksytty myös joitakin 
muita toimenpiteitä, jotka todennäköisesti toteutui-
sivat ilmankin (monivuotiset puutarhakasvit). Pienen 
pinta-alan vuoksi niiden merkitys sokerijuurikkaaseen 
verrattuna on vähäinen. Laskennallisesti kasvipeittei-
nen ala on lisääntynyt tällä ohjelmakaudella ja samal-
la sen vaikutusalue on kasvanut pohjoiseen. Toisaalta 
eroosion torjunta olisi kaikkein merkittävintä Etelä-
Suomessa, jossa savimaita on eniten.

Myös säätösalaojitus, säätökastelu ja kuivatusve-
sien kierrätys voivat hieman vähentää eroosiota. Näi-
den toimenpiteiden vaikutus on kuitenkin vähäisempi 
kuin edellä mainittujen toimepiteiden, sillä niitä ei to-
teuteta juurikaan eroosioherkillä alueilla. Kosteikot 
ja laskeutusaltaat pysäyttävät jo erottoitunutta maa-
ainesta, etenkin karkeampia hiukkaisa ja suurimpia 
maamuruja. Kokemusten mukaan kosteikkojen tuli-
si kuitenkin olla huomattavasti nykyistä keskikokoa 
suurempia, jotta saavutettaisiin merkittäviä vesien-
suojeluhyötyjä. Kosteikkojen tarvetta arvioitaessa oli-
si huomioitava myös saavutettavat maisema- ja biodi-
versiteettihyödyt.

Tuotantoeläinten hyvinvointi -lisätoimenpiteen vai-
kutusta ei aineistojen pohjalta pystytty selvittämään. 
Periaatteessa eläinmäärän rajoittaminen laidunalaa 
kohti vähentää kasvuston tallautumista ja tuhoutumis-
ta, jolloin eroosioriskikin vähenee. Toisaalta eläinti-
heydet olivat varsin alhaiset laskettaessa laiduntavien 
eläinten määrä nurmen, luonnonlaitumien, hakamai-
den ja metsälaitumien muodostamaa pinta-alaa kohti.

Maaperän kemiallinen saastuminen (IV.I.A.–2)

Minkään sopimuksen ensisijaisena ja ainoana tavoit-
teena ei ole ollut maaperän kemiallisen saastumisen es-
täminen, mutta torjunta-aineiden käytön kieltäminen 
muista syistä (vesistövaikutukset, biodiversiteetti) on 
myös estänyt sopimuksen piirissä olevien alueiden ke-
miallisen saastumisen torjunta-aineiden vaikutuksesta. 
Näiden sopimusten piirissä on yhteensä 152 600 ha 
peltoa, joka on 7 % ympäristötukeen sitoutuneesta 
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alasta. Lisäksi torjunta-aineiden käyttöä on mahdolli-
sesti rajoitettu ympäristötuen perustoimenpiteitä 
enemmän 906 hehtaarilla, joka on sitoutunut pohjave-
sialueiden peltoviljely –erityistukeen. Torjunta-aineilla 
käsittelemättömän pinta-alan määrä on kasvanut edel-
lisen ohjelmakauden lopusta selvästi lähinnä luonnon-
mukaisesti viljellyn alan suurentumisen vuoksi.

Panoksia vähentävät toimet ja ravinnetaseet 
(IV.I.B.–1)

Lannoitteet

Väkilannoitteiden ja karjanlannan yhteensä sisältä-
män typen ja fosforin käyttö viljeltyä peltohehtaaria 
kohti on laskenut ympäristötuen vaikutuksesta. Selvin 
lasku tapahtui jo edellisen ohjelmakauden aikana, 
mutta vuoteen 1999 verrattuna vuonna 2002 käytet-
tiin 2,6 % vähemmän typpeä ja 7,1 % vähemmän fos-
foria. Nykyisen ohjelmakauden kasvikohtaisissa 
enimmäislannoitustasoissa ei ole merkittäviä eroja 
edelliseen ohjelmakauteen verrattuna. Tätäkään taus-
taa vasten tarkasteltuna ei ole perusteltua olettaa, että 
ympäristötuen ehdot aiheuttaisivat merkittäviä muu-
toksia hehtaarikohtaisessa ravinteiden käytössä ny-
kyisen ohjelmakauden aikana. Vaikka maataloustuot-
teiden hintojen mahdollinen lasku vähentäisi taloudel-
lista motivaatiota lannoitteiden käyttöön, lannoitteita 
on edelleen levitettävä pelloille, koska tukiehdot edel-
lyttävät peltojen ravinnetilasta huolehtimista (kuuluu 
tavanomaiseen hyvään maatalouskäytäntöön). Kar-
janlannan ravinteiden käytön tehostuminen voi vai-
kuttaa väkilannoitteiden käyttöä vähentävästi. Tältä 
osin merkittävin edistys lienee saavutettu ensimmäi-
sellä ohjelmakaudella 1995−1999.

Fosforilannoitusmääriin vaikuttaa se, että edellisen 
ohjelmakauden mukaisesti lannoitus voitiin edelleen 
tehdä peruslannoitustason mukaan. Tällöin sallittu 
fosforin levitysmäärä viljoilla on 15 kg ha-1, laitu-
mella 20 kg ha-1, säilörehulla ja sokerijuurikkaalla 
30 kg ha-1 ja perunalla 40 kg ha-1, riippumatta vilja-
vuustutkimuksen tuloksesta. Tämän seurauksena pe-
ruslannoitustasojen mukaan lannoitettaessa korkean 
fosforiluvun omaavien maiden fosforiluvut eivät laske 
yhtä nopeasti kuin jätettäessä nämä maat viljavuustut-
kimuksen mukaisesti lannoittamatta.

Tarkennetun lannoituksen ja ympäristötuen tar-
koituksen välillä on nähtävissä ristiriitaa. Jos ympä-
ristötuen avulla pyritään siihen, että ravinnekuormi-
tus pelloilta vähenee, on syytä pohtia, onko ympäris-
tötuessa järkevää tukea sellaisia toimenpiteitä, jotka 
käytännössä lisäävät lannoittamista.  Runsaampi 

lannoittaminen voi olla perusteltua sadon laadun tur-
vaamiseksi, mutta lannoituksen suunnittelun pohjana 
käytetyt sato-odotukset ovat olleet usein ylimitoitet-
tuja. Sato-odotusten olisi perustuttava toteutuneisiin 
satoihin. Puutteena voidaan pitää myös sitä, ettei lan-
noituksessa oteta huomioon kasvien ravinteiden hy-
väksikäyttöä edellisenä vuonna.

Karjalannan käytön tehostaminen –erityistuen 
avulla on pyritty lisäämään karjalannan levitykseen 
käytettävää pinta-alaa. Näiden sopimusten määrä 
onkin 2,5 -kertaistunut edellisen ohjelmakauden lop-
puun verrattuna. Sopimukset eivät kuitenkaan ole 
kohdentuneet kovin hyvin niille alueille, joilla tarve 
on suurin. Tämä saattaa johtua kotieläintuotannon 
keskittymisestä, jolloin koko alueella lannasta on yli-
tarjontaa. Sitä vastoin tilat, jotka haluaisivat vastaan-
ottaa lantaa saattavat sijaita alueilla, joilla lantaa ei 
ole saatavilla. 

Ympäristönsuojelun kannalta olisi tärkeää, että 
karjanlanta levitettäisiin entistä suuremmalle pinta-
alalle. Se ei kuitenkaan ole taloudellisesti mahdollista, 
jos kotieläintuotanto keskittyy edelleen. Lannankäy-
tön tehostamissopimuksia ei voida tehdä, jos lannan 
tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa maantieteellisesti. 
Kotieläintuotannon säilyminen myös Etelä-Suomes-
sa on siksi ympäristön kannalta ensiarvoisen tärkeää. 
Tuotantoyksiköiden koon kasvu ja niiden alueellinen 
keskittyminen tulevat muussa tapauksessa vaikeutta-
maan etenkin tasapainoisen fosforilannoituksen to-
teuttamista fosforin kertyessä maaperään intensiivisil-
le kotieläinalueille. 

Ympäristötuen ulkopuolelle on jäänyt tiloja, joilla 
kotieläinten määrä niiden hallinnassa olevaan pelto-
pinta-alaan nähden on suuri. Tällä ohjelmakaudella 
näiden tilojen määrä on vähentynyt selvästi, mutta sa-
malla eläinmäärä hallinnassa olevaa peltopinta-alaa 
kohti on edellistäkin ohjelmakautta suurempi. Viljeli-
jäkyselyssä sikatilat mainitsivatkin ympäristötuen ul-
kopuolelle jättäytymisen syyksi lannoitusrajoitukset.

Ympäristötuen tarkoituksena on vähentää lan-
noituksesta aiheutuvaa kuormitusta vesiin ja ilmaan. 
Tähän pyritään tarkentamalla lohkokohtaista lan-
noitteiden käyttöä ja leikkaamalla korkeita lannoitus-
määriä. Kasvikohtaisissa enimmäislannoitusmäärissä 
otetaan huomioon väkilannoitteista, karjanlannasta 
ja muista eloperäisistä lannoitteista peräisin olevat 
ravinteet, mutta ei biologisesti sidottua typpeä. Bio-
logisen typensidonnan määrä hehtaarilla saattaa olla 
kasvustosta riippuen hyvinkin suuri, selvästi yli 100 
kg. Tavanomaisessa tuotannossa biologinen typensi-
donta voidaan ottaa huomioon muussa lannoitukses-
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sa vähentämällä typpilannoitusta. Luonnonmukaises-
sa tuotannossa muun lannoituksen säätäminen ei ole 
yhtä helppoa, sillä jos halutaan levittää karjanlannan 
fosforia, tulee väkisin mukaan myös karjanlannan 
typpeä. Lannoituksen säätäminen on myös vaikeaa, 
koska ei ole olemassa menetelmiä, joilla arvioitaisiin 
biologisesti sidotusta typestä kasvien käyttöön tuleva 
typpimäärä.

Torjunta-aineet

Viljelijöiden tietämys torjunta-aineista ja niiden ym-
päristövaikutuksista on lisääntynyt. Viljelijät huomi-
oivat entistä paremmin valmisteisiin liittyvät ympäris-
törajoitukset ja velvollisuuden noudattaa niitä. Vaik-
ka ympäristönsuojelun tavoitteet hyväksytään yleises-
ti, niin taloudelliset seikat painavat useasti niitä enem-
män päätöksiä tehtäessä. Tämän takia mm. kevennet-
ty muokkaus on syrjäyttänyt kyntöä, mikä puolestaan 
on lisännyt rikkakasvien torjuntatarvetta. 

Ruiskujen testaus, kasvinsuojelu- ja ympäristökou-
lutus ovat tarkentaneet torjunta-aineiden käyttöä. Pa-
rantunut ruiskutustekniikka ja huolellisempi aineiden 
käsittely on parantanut työturvallisuutta ja vähentänyt 
torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvaa ympäristökuor-
mitusta ja -haittoja. Torjunta-aineiden käyttömäärät 
eivät ole kuitenkaan pienentyneet, koska nurmialan 
väheneminen, pientareiden ja suojakaistojen lisäänty-
minen, kevennettyjen muokkausmenetelmien yleisty-
minen ja juolavehnän kanssa vähemmän kilpailuky-
kyisten lyhytkortisten lajikkeiden yleistyminen ovat 
lisänneet torjuntatarvetta. On myös nähtävissä, että 
muut menetelmät kuin kemialliset torjuntatoimenpiteet 
ovat unohtumassa. Muun muassa viljelykierron suomia 
mahdollisuuksia vähentää tauti- ja rikkakasviongelmaa 
pitäisi ympäristötukijärjestelmässä vahvistaa.

Ennen EU-jäsenyyttä Suomessa oli kansallinen ke-
santovelvoite. Vuonna 1994 kesantoa oli noin viiden-
nes peltoviljelyalasta. EU-jäsenyyden myötä vuodesta 
1995 alkaen kesantoala on ollut alle puolet tästä. Vil-
jellyn alan kasvu EU-jäsenyyden alussa lisäsi pinta-
alaa, joka mahdollisesti on kasvinsuojelun tarpeessa. 
Toisaalta EU-jäsenyys laski viljan hintaa tuntuvasti, 
mikä vähensi torjunta-aineiden ja ylipäänsäkin viljan-
viljelyyn sijoitettujen tuotantopanosten kannattavuut-
ta. Tämä on voinut vaikuttaa torjunta-aineiden käyt-
töä vähentävästi. Kehitys on saattanut kulkea niin, 
että ensimmäisellä ohjelmakaudella (1995−1999) rik-
kakasvien torjunnan väheneminen johti niiden mää-
rän lisääntymiseen, mikä on lisännyt torjunta-ainei-
den käyttötarvetta nykyisellä ohjelmakaudella edellä 
mainittujen muiden syiden lisäksi.

Koska rikkakasvien torjunta vastaa Suomessa noin 
90 prosentista torjunta-aineiden käytöstä, on torjun-
ta-aineiden käyttö tukikaudella kasvanut. Tuhoeläin-
ten ja kasvitautien torjuntatarve vaihtelee vuosittain 
lähinnä sääoloista riippuen, mutta myös niiden käy-
tön arvioidaan tulevaisuudessa lisääntyvän, koska ke-
vennetyt muokkausmenetelmät näyttävät parantavan 
tuhonaiheuttajien elinoloja.

Rikkakasvien pahoin saastuttamien peltojen mää-
rä on viime vuosina huolestuttavasti lisääntynyt.  
Tämä voi osaksi johtua siitä, että kasvukausien sää-
olosuhteet ovat olleet rikkakasvien optimaalisella tor-
juntahetkellä huonot ja vaikutusteho on tällöin jäänyt 
heikoksi. Tarpeelliset ruiskutukset on kustannussyistä 
saatettu myös jättää tekemättä. Tällaisista lohkoista 
on haittaa naapurilohkoille ja –tiloille, joiden on vas-
taavasti lisättävä omaa rikkakasvitorjuntaansa. Ta-
vanomaisessa viljelyssä tällaisen pellon palauttaminen 
tuotantokuntoon vaatii voimakkaan kemiallisen tor-
junnan. Useissa asiantuntijalausunnoissa esitetäänkin, 
että tukiehtoihin liitettäisiin rikkakasvien, lähinnä 
juolavehnän ja ohdakkeen, torjuntavelvoite kemialli-
sin ja viljelykiertoon liittyvin menetelmin.

Käyttökoulutuksen osalta esitetään nykyistä pit-
käjänteisempää järjestelmää kertaluonteisen sijasta, 
ja koulutuksen tulisi keskittyä tilakohtaisten viljely- 
ja torjunta-aineiden käyttöongelmien ratkaisemiseen. 
Mahdollisena uutena ympäristötuen torjunta-ainei-
siin liittyvänä tukiehtona esitetään harkittavaksi  niin 
sanotun biopedin käyttöön ottoa. Tällainen raken-
nettu ruiskun pesupaikka ehkäisee muun muassa tor-
junta-aineiden huuhtoutumista pohjavesiin. Myös 
torjunta-aineisiin liittyvää valvontaa ehdotetaan lisät-
täväksi.

 Typpitase

Valtakunnallisen ja alueellisen typpitaseen laskeminen 
tilastotiedoista antaa kuvan typpitaseen muutoksista 
tarkastelujakson kuluessa. Laskenta osoittaa ylijää-
män olevan vuosittain edelleenkin vähintään 50 kg/
ha. 1990-luvun alussa ylijäämän arvioitiin jakautuvan 
seuraavasti: denitrifi kaatio 15 kg/ha, huuhtoutuminen 
15 kg/ha, ammoniakin haihtuminen 14 kg/ha ja typen 
kertyminen maahan 24 kg/ha (yhteensä 68 kg/ha, Re-
kolainen ym. 1992). Koska pitempiaikainen typen 
kertyminen maahan edellyttäisi maan orgaanisen ai-
neksen määrän lisääntymistä, on ilmeisesti maahan 
kertyväksi ajatellun määrän jakautuminen erilaisiin 
hävikkeihin arvioitava uudelleen.

MYTVAS-haastattelualueilta lasketut typpitaseet 
osoittivat samaa suuruusluokkaa olevaa typpitaseen 



237

 
ylijäämää kuin valtakunnallinen ja alueellinen typpi-
tase. Typpitaseiden pienentyminen osoittaa kuormi-
tuspotentiaalin pienentymistä, mikä johtuu erityisesti 
väkilannoitteiden käytön vähentymisestä.

Fosforitase

Fosforitase pieneni kahdentoista vuoden tarkastelu-
jaksolla kolmannekseen. Vuonna 2002 se oli keski-
määrin 10 kg/ha, mutta alueellisesti tase vaihteli välil-
lä 4-14 kg/ha. Fosforitase on kuitenkin laskenut koko 
tarkastelujakson ajan jokaisen maaseutukeskuksen 
alueella, mikä kertoo myös kuormitusriskin pienenty-
misestä. MYTVAS –haastattelualueiden tulokset oli-
vat saman suuntaisia kuin valtakunnallinen ja alueelli-
set fosforitaseet.

Huuhtouman estäminen ja pintavesien laatu 
(VI.I.B.–2) ja (VI.I.B.–3)

Maatalouden ympäristötuen, maatalouteen liittyvien 
ympäristösäädösten sekä yleisen ympäristötietoisuu-
den lisääntymisen johdosta pohjavesien pilaantumis-
riski ravinteiden, mikrobien ja kemiallisten torjunta-
aineiden takia on viimeisen kymmenen vuoden aikana 
pienentynyt selvästi. Mittauksissa havaitut korkeat 
nitraattipitoisuudet haja-asutusalueiden kaivoissa joh-
tuivat useassa tapauksessa pintavesien pääsystä kai-
voon eikä pohjavesien kohonneesta nitraattipitoisuu-
desta. Torjunta-aineiden pitoisuuksia pohjavesissä ei 
Suomessa ole seurattu, joten tietoa torjunta-ainepitoi-
suuksien kehittymisestä ei ole. 

Pintavesien laadussa tapahtuneita muutoksia tar-
kasteltiin eräiden maatalouden kuormittamien järvi-
en, jokien ja pienten valuma-alueiden vedenlaatuai-
neistoon perustuen. Tulosten mukaan maatalousjärvi-
en rehevyystaso ei yleisesti ottaen vuosina 1990–2002 
ole vähentynyt. Joidenkin luokittelukriteerien perus-
teella havaittiin muutamassa järvessä positiivista ke-
hitystä, mutta myös lisääntyvästä rehevyydestä saatiin 
merkkejä. 

Pienten valuma-alueiden aineiston perusteella 
näyttää siltä, että nykyisillä maataloustoimenpiteillä 
ei ole toistaiseksi saavutettu merkittävää vähenemistä 
ravinnekulkeumissa. Sen sijaan jokivesissä maatalou-
den ympäristöohjelman toimenpiteiden mahdollisia 
myönteisiä vaikutuksia oli havaittavissa suodatetun 
kokonaisfosforin ja fosfaattifosforin kulkeumissa. 
Muutosten havaitsemista vaikeutti viimeisen tutki-
musjakson (2000–2002) poikkeavat hydrologiset olo-
suhteet: vuonna 2000 virtaamat olivat esim. Saaristo-
mereen laskevissa joissa 40 % pitkän ajan keskiarvoa 

korkeammalla tasolla, kun sen sijaan vuonna 2002 ne 
olivat lähes 30 % matalammalla tasolla.

Tutkimusjakso oli suhteellisen lyhyt maataloudesta 
vesiin tulevien ainevirtaamien muutoksien havaitsemi-
seen. Virtaaman suhteen normalisoiduissa jokivesipi-
toisuuksissa havaittiin vain muutamassa tapauksessa 
tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Selkein muutos 
oli nitraattityppipitoisuuden nousu Lapuanjoella. Syy 
nousulle on epäselvä. Maatalouden ravinnekuormi-
tuksen kehittymistä on vaikea arvioida, koska muu-
tokset ovat hitaita ja ravinteiden kulkeutumiseen 
vaikuttavat mekanismit riippuvat voimakkaasti mm. 
säätilasta (Vuorenmaa ym. 2002) ja maataloustoimen-
piteiden vuosittaisesta vaihtelusta. Maaperä sitoo ra-
vinteita, ja fosforia ja typpeä voi huuhtoutua runsaasti 
vesiin vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan lannoi-
tuksessa tapahtuneiden muutosten jälkeen (Grimvall 
ym. 2000; Vagstad ym. 2001). 

Palvan ym. (2000) mukaan maatalouden ensim-
mäisen ohjelmakauden (1995-1999) aikana toteu-
tuneilla toimenpidemuutoksilla voidaan pitkällä ai-
kavälillä havaita olevan typpi- ja fosforikuormitusta 
vähentävä vaikutus. Kuitenkaan niin suurta muutosta 
kuin tukijärjestelmälle oli asetettu (n. 25-40 % vähe-
nemä ravinnekuormituksessa) ei nykyjärjestelmällä 
saavuteta. Syitä tälle ovat mm. se, että lohkokohtaista 
lannoitusta ei yleensä säädetä viljavuustulosten perus-
teella ja kevennetty muokkaus saattaa joissakin tapa-
uksissa lisätä erityisesti liukoisen fosforin huuhtou-
mia. Lisäksi erityistukisopimuksia ei ole tehty lähes-
kään niin paljon kuin alun perin odotettiin.

Suomen peltojen typpi- ja fosforitaseet ovat pie-
nentyneet selvästi 1990-luvun alkupuolen tasoista. Ta-
seiden kehitys osoittaa, että peltomaan potentiaalinen 
kuormittavuus on keskimäärin pienentynyt. Samalla 
ei ole kuitenkaan havaittu laskua järvien rehevyysta-
sossa tai jokien tuomissa ravinnekuormissa. Tämä voi 
johtua ainakin osittain eräistä maatalouskäytäntöjen 
muutoksista, jotka ovat altistaneet peltomaata ravin-
nehuuhtoumille ja eroosiolle. Viime vuosina peltojen 
peruskunnostustoimenpiteitä, kuten ojituksen kun-
nossapitoa, on tehty tarvetta vähemmän, mikä on to-
dennäköisesti altistanut maata tiivistymiselle ja eroo-
siolle. Samaan suuntaan on vaikuttanut nurmen vilje-
lyn vähentyminen eteläisessä Suomessa. Myös karjata-
louden keskittyminen joillekin alueille on hidastanut 
peltojen fosforitilan laskua.

Peltomaan fosforitilan kehittyminen

Maatalous on vesiemme suurin rehevöittävän fosforin 
lähde. Ympäristötuen ehdot ovat johtaneet alentunee-
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seen fosforilannoitukseen, vaikka lannoitus laski jo en-
nen ympäristötukea 1990-luvun alussa huomattavasti 
1970-luvun huippuvuosista. Pienentynyt lannoitus on 
alkanut vähitellen näkyä peltojen P-luvuissa, luvut eivät 
enää nouse ja joillakin alueilla on havaittavissa laskua.

Ennen ympäristötukijärjestelmää lannoitusta 
suunniteltaessa lannan sisältämää fosforia ei otettu 
siinä määrin huomioon kuin nykyään. Tämä johti to-
dennäköisesti kasvien tarpeeseen nähden ylisuuriin 
fosforilisäyksiin. Kun lannoitus perustuu viljavuus-
tutkimukseen, pystytään paremmin kontrolloimaan 
lannoitteiden ja maan omien fosforivarojen käyttöä ja 
estämään helppoliukoisen fosforipitoisuuden kasvua, 
ja samalla kontrolloimaan myös fosforin huuhtoutu-
mista. Tosin fosforilannoituksen ns. perustasot mah-
dollistavat edelleen tietyissä tapauksissa myös tarvetta 
suuremman fosforilannoituksen.

Muutokset kasvihuonekaasupäästöissä (VI.I.B.–4)

Ympäristötuen suoraa kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämispotentiaalia on vaikea arvioida määrällisesti, 
koska päästöjen laskentaan liittyy paljon epävar-
muuksia. Lisäksi ympäristötuen osuutta päästöjen vä-
hentymiseen johtuvista tekijöistä (esimerkiksi muu-
tokset eläinmäärissä) on vaikea erottaa muista maata-
louspoliittisista toimenpiteistä ja viljelyn talouteen 
vaikuttavista muutoksista. Koska 85 % vuosien 
1990–2001 välisenä aikana tapahtuneesta kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähenemästä saavutettiin jo ennen 
ympäristötuen käyttöönottoa, voidaan olettaa, että 
vähenemä on pääosin muiden tekijöiden kuin ympä-
ristötuen aikaansaamaa. Ympäristötuen merkittävyyt-
tä kasvihuonekaasupäästöjen kehitykselle tulisi arvi-
oida yhdessä muiden maatalouspolitiikkatoimien 
kanssa. Jatkossa ympäristötuen seurantaan liittyvän 
tilastoinnin ja tiedonkeruun kytkeminen yhteen kasvi-
huonekaasuinventaariossa tarvittavan tilastoinnin ja 
tiedonkeruun kanssa olisi hyödyllistä. 

Ympäristötuen perustoimenpiteisiin kuuluva vilje-
lyn ympäristösuunnittelu ja -seuranta sekä peltokasvi-
en peruslannoitus edistävät hyvää viljelyä ja ravintei-
den tehokkaampaa käyttöä. Tämä on vähentänyt ty-
pen ylijäämää pelloilla. Kotieläintilalla asianmukaisel-
la lannan varastoilla ja käsittelyllä voidaan vähentää 
ravinteiden huuhtoutumista ympäristöön ja sitä kaut-
ta typpitappioita. Lietelantamenetelmään siirtyminen 
lisää metaanipäästöjä mutta kattamalla lietelantasäi-
liöt voidaan tehostaa metaanin talteenottoa. Kattami-
nen vähentää myös ammoniakkipäästöjä ja siten epä-
suorasti N2O-päästöjä.

Lisätoimenpiteistä tarkennetulla lannoituksella, 
ravinteiden seurannalla ja liukoisen typen mittauksel-
la voidaan vaikuttaa ravinteiden hävikkiin. Pientareita 
ja suojakaistoja lisäämällä voidaan vähentää huuh-
toutuvan typen määrää. Lisäksi pientareiden ja suo-
jakaistojen kasvillisuus toimii hiilidioksidin nieluna. 
Peltojen talviaikaisella kasvipeitteisyydellä voidaan 
vähentää N2O-päästöjä sekä maaperän CO2-päästö-
jä. Kevennetyllä muokkauksella voidaan vähentää 
maaperän CO2-päästöjä mutta N2O-päästöt voivat 
lisääntyä (Euroopan ilmastopaneelin maaperän hiili-
nielutyöryhmän arvion mukaan N2O-päästöjen lisäys 
on 40 % CO2-päästöjen vähenemästä). Maatilan mo-
nimuotoisuuskohteet -toimenpiteen avulla voidaan 
säilyttää puustoa tai ylläpitää monivuotisia maisema-
alueita kuten riistapeltoja ja -laitumia sekä viherke-
santoja, jotka myös toimivat hiilidioksidin nieluna. 

Kastelu ja vesivarat (VI.I.C)

Ympäristötukijärjestelmä ei tällä hetkellä sisällä toi-
menpiteitä, joilla vähennetään kastelua tai joilla suo-
jellaan vesivarojen riittävyyttä. Paikallisesti sellaisilla 
alueilla, joilla harjoitetaan erikoiskasvien viljelyä, 
kasteluvedestä saattaa olla kuivina kausina ajoittain 
pulaa.  

Ympäristötuen kehittämiseen liittyviä  
yleisiä huomioita

Ympäristötukijärjestelmä ja tiloilla toteutettavat toi-
menpiteet eivät nykyisellään juurikaan huomioi aluei-
den ja tilojen välisiä eroja. Erityisesti Etelä-Suomeen 
ja rannikkovyöhykkeelle tulisi kohdistaa nykyistä te-
hokkaammin toimenpiteitä, joiden päätarkoituksena 
on vesiensuojelu. Vesipolitiikan puitedirektiivin 
(2000/60/EY) (VPD) toimeenpanolla Suomessa tulee 
olemaan lähitulevaisuudessa vaikutusta myös maata-
louden ympäristötukijärjestelmään. Ympäristötuki on 
jatkossakin merkittävä maatalouden vesiin kohdistu-
vaa kuormitusta rajoittava väline ja siksi sen keinova-
likoimaa on tärkeää kehittää. Vesipolitiikan puitedi-
rektiivin perustavoitteena on saattaa pintavedet kemi-
alliselta ja biologiselta tilaltaan ja pohjavedet määräl-
liseltä ja kemialliselta tilaltaan hyvälle tasolle 15 vuo-
den kuluessa direktiivin voimaantulosta. Vesien tilalle 
asetettujen tavoitteiden edellyttämät toimenpideohjel-
mat ja hoitosuunnitelmat tehdään vuoden 2009 lop-
puun mennessä. Ne perustuvat vuonna 2004 loppuun 
mennessä tehtävään vesistöjen ominaispiirteiden kar-
toitukseen ja ihmistoiminnan vaikutusten arviointiin. 
Kartoituksen ja vaikutusten arvioinnin tulokset toimi-
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sivat myös tilakohtaisten ympäristönhoitosuunnitel-
mien luonnollisina peruslähtökohtina.

Vesien hyvän tilatavoitteen saavuttaminen 15 vuo-
den kuluessa direktiivin voimaantulosta edellyttää, 
että toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä mahdollisimman 
pian. Odotettavissa on, että maatalouden kuormit-
tamien vesistöjen osalta joudutaan toteuttamaan te-
hostettuja ja suunnattuja vesiensuojelutoimia, jotta 
direktiivin tavoitteisiin päästään. Nämä alueet olisivat 
luonnollisesti myös ympäristötuen kannalta erikois-
asemassa ja tukea olisi suunnattava ennen kaikkea 
näille alueille. Myös muilla alueilla ympäristötuen 
merkitys olisi jatkossa tärkeä, jotta vesien ja ympäris-
tön yleinen tila ei maatalouden takia heikkenisi.

Tuen kohdentamisessa maatilojen tilakohtaiset 
ympäristösuunnitelmat ovat avainasemassa. Viljeli-
jöiden pitää saada olla mukana ympäristösuunnitte-
lussa. Ympäristötukitoimenpiteet olisi määriteltävä 
tiloille räätälöityjen ympäristösuunnitelmien pohjalta. 
Tilakohtaisia ympäristötukitoimenpiteitä määriteltä-
essä voitaisiin ja olisi syytä tehdä ensin karkean tason 
suunnitelmat tietyn alueen tilaryppäille (esimerkiksi 
vesistön varrella sijaitseva kylä), jotka loisivat perus-
tan tilasuunnitelmille. Alue- ja tilakohtaisten suunni-
telmien tekeminen vaatii paljon asiantuntemusta ja 
henkilöresursseja.

Pakollinen viljelijäkoulutus koetaan turhauttava-
na. Tilanne on myös kouluttajien kannalta kiusallinen, 
koska tehtyä työtä ei arvosteta. Yksi vaihtoehto nyky-
muotoiselle koulutukselle on itseopiskelu ja tietojen 
etätenttaaminen. Tässä mallissa viljelijöille toimitetaan 
tietty opiskelupaketti. Samassa yhteydessä voidaan 
toimittaa myös itse tenttipaperi, jonka viljelijä täyttää 
opiskelupaketin turvin tai sitä ilman. Samalla pape-
rilla voitaisiin kysyä myös esimerkiksi tuen arviointia 
varten tarpeellisia asioita tutkimuskäyttöön. Myös vil-
jelijäyhdistysten kokouksissa voitaisiin käsitellä ym-
päristötukeen liittyviä asioita. Tilaisuuksissa voisi syn-
tyä myös yhteistyötä viljelijöiden välillä (esimerkiksi 
lannan luovuttaminen/vastaanotto). Paikallistasolla 
tapahtuva “epävirallinen” koulutus vaatisi sen, että 
esimerkiksi kussakin kylässä olisi alueellisia aktiivihen-
kilöitä, jotka vastaisivat tiedon levittämisestä. Kaikkia 
viljelijöitä nämä tilaisuudet eivät kuitenkaan tavoita. 
Ympäristötuen myötä viljelijöiden ympäristötietoisuus 
on selvästi kasvanut ja he ovat joutuneet pohtimaan 
oman tilansa ympäristöasioita. Ympäristöviranomais-
ten, maatalousviranomaisten ja viljelijöiden yhteistyö 
on lisääntynyt. Yhteistyössä tapahtuva paikallistason 
ja tilatason ympäristösuunnittelu on todettu erinomai-
seksi tavaksi viedä ympäristöasioita käytäntöön.

Tukiehdoissa tulisi olla selvästi mainittuna, tarvit-
seeko niiden tilojen, joilla ei käytetä kasvinsuojeluai-
neita, käydä kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutusta 
tai hankkia tasapainoisen kasvinsuojelun ohjeita. Ko-
tona suoritettava koe kasvinsuojeluaineista ja niiden 
käytöstä voisi olla riittävä muille kuin ruiskutusura-
koitsijoille. Niiden viljelijöiden, joiden tiloilla ei ruis-
kuteta, ei tarvitsisi suorittaa koulutustakaan. 

9.1.3. Ympäristötuen vaikutukset luonnon 
monimuotoisuuteen

Maatalouden ympäristötuen toimenpiteet ovat edistä-
neet luonnon monimuotoisuuden säilymistä, mutta 
nykyiset toimenpiteet eivät todennäköisesti ole riittä-
viä pitkään jatkuneen maatalousluonnon köyhtymis-
kehityksen pysäyttämiseksi.

Maatalouden ympäristötuki on ensimmäistä kertaa 
tehnyt viljelijöille mahdolliseksi saada taloudellista tu-
kea luonnon monimuotoisuuden kannalta edullisten 
toimenpiteiden toteuttamiseen. Ympäristötuen toi-
menpiteiden arvioidaan kokonaisuutena edistäneen 
luonnon monimuotoisuuden säilymistä kaikilla kol-
mella arvioidulla luonnon monimuotoisuuden osa-
alueella (lajien, elinympäristöjen ja perinnöllinen mo-
nimuotoisuus). Perus- ja lisätoimenpiteet sekä erityis-
tuet muodostavat monipuolisen valikoiman toisiaan 
täydentäviä toimenpiteitä. Ympäristötuki on lisännyt 
viljelijöiden tietoisuutta luonnon monimuotoisuudes-
ta ja sen huomioon ottamisesta, sekä muuttanut vilje-
lijöiden asenteita ja viljelytapoja luonnon kannalta 
myönteisempään suuntaan. Myös ympäristötuen vai-
kuttavuuden biodiversiteettiseurantaa on kehitetty 
merkittävästi edelliseen ohjelmakauteen verrattuna.

Maatalouden ympäristötuessa on neljä toimenpi-
dettä, joilla pyritään edistämään ensisijaisesti maata-
lousympäristöjen lajien ja elinympäristöjen monimuo-
toisuutta. Nämä ovat perustoimenpiteiden yleinen 
velvoite luonnon monimuotoisuuden ja maiseman 
ylläpitämisestä, lisätoimenpide maatilan monimuo-
toisuuskohteista sekä erityistuen toimenpiteet perin-
nebiotooppien hoito ja luonnon monimuotoisuuden 
edistäminen. Alkuperäisten kotieläinrotujen ja viljely-
kasvilajikkeiden perinnöllisen monimuotoisuuden säi-
lyttämiseksi on lisäksi omat erityistukimuotonsa.

Muista erityistuen toimenpiteistä luonnonmukai-
nen tuotanto, suojavyöhykkeet, perustetut kosteikot 
ja maisemanhoito sekä lisätoimenpide talviaikaisesta 
kasvipeitteisyydestä edistävät muiden tavoitteidensa 
ohella myös luonnon monimuotoisuutta. Näistä vain 
luonnonmukaisen tuotannon vaikuttavuutta eliöla-
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jistoon on selvitetty jokseenkin kattavasti. Luonnon-
mukainen tuotanto edistää maatalousympäristön 
tavanomaisen lajiston asemaa pelloilla ja niiden pien-
tareilla. Tuotantopanosten vähentäminen edesauttaa 
nykyisen tavanomaisen maatalousluonnon monimuo-
toisuuden säilyttämistä ja kohentamista, sillä pitkään 
jatkunut tuotannon tehostuminen on selvästi sitä 
vähentänyt. Tuotantopanosten vähentäminen pelto-
maalla ei kuitenkaan auta suurinta osaa taantuneesta 
maatalouslajistosta, koska taantuneet lajit esiintyvät 
pääosin peltojen ulkopuolella, etenkin erilaisilla nii-
tyillä. Talviaikaisella kasvipeitteisyydellä lienee merki-
tystä etenkin maatalousalueiden linnustolle.

Paineet maataloustuotannon tehostamiseksi tule-
vat jatkumaan. Keskimääräinen tilakoko kasvaa edel-
leen, maankäyttö tehostuu, tilojen erikoistuminen 
lisääntyy ja karjatilojen määrä vähenee. Nämä ovat 
kaikki muutoksia, jotka ovat tähän asti heikentäneet 
ja joiden voidaan ennustaa jatkossakin heikentävän 
luonnon monimuotoisuuden tilaa. Tämä lisää pai-
neita myös maatalousalueiden luonnonsuojelun edis-
tämiseksi. Nykyiset toimenpiteet eivät ole riittäneet 
kääntämään maatalousalueiden eliölajiston uhan-
alaistumiskehitystä. Luonnon kannalta myönteisistä 
toimenpiteistään huolimatta ympäristötuki ei myös-
kään ole onnistunut pysäyttämään tavanomaisten 
peltoaukeiden maisemarakenteen yksipuolistumista. 
Esimerkiksi piennarelinympäristöjen määrä on val-
taojien salaojituksen myötä edelleen vähentynyt ja 
samalla peltolohkojen keskikoko on kasvanut. Tämä 
kehitys heikentää peltolinnuston ja monien muiden-
kin eliöryhmien tavanomaisen maatalousympäristön 
lajien elinolosuhteita. Lisäksi pientareiden vähene-
minen heikentää lajien leviämismahdollisuuksia li-
säämällä viljelemättömien elinympäristöjen pirstou-
tumista. Elinympäristöjen pirstoutumisen tiedetään 
heikentävän lajien alueellisten kantojen ja metapopu-
laatioiden elinvoimaisuutta.

Laiduntavalla karjalla on keskeinen rooli maata-
lousluonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä. Koti-
eläintuotanto kuitenkin keskittyy edelleen ja karjati-
loja on yhä vähemmän etenkin Etelä-Suomessa, missä 
sijaitsee suhteellisesti eniten arvokkaita perinnebio-
tooppeja ja esiintyy eniten niiden uhanalaisia lajeja. 
Perinnebiotooppien hoitoa ei voida järjestää talou-
dellisesti kannattavalla tavalla laajassa mittakaavassa 
muutoin kuin laiduntamalla. Mikäli nykyinen kehitys 
jatkuu, perinnebiotooppien hoidolle asetettuja mää-
rällisiä tavoitteita on vaikea saavuttaa. Karjataloudel-
la on laajemminkin peltoluontoa ja peltojen viljely-
kiertoa monipuolistava vaikutus ja siten huomattava 

merkitys peltolinnuston monimuotoisuudelle. Tämän 
vuoksi on tärkeää tukea kaikin tavoin karjatalouden 
säilymistä alueellisesti kattavana verkostona (Suositus 
48).

Maatalouden ympäristötuki toimii edelleen riittä-
mättömästi luonnon monimuotoisuuden säilyttämi-
seksi, vaikka monia edellisen ohjelmakauden aikana 
ilmenneitä puutteita onkin korjattu. Sillä ei saada es-
tettyä, saati käännettyä, tavanomaisen maatalousym-
päristön monimuotoisuuden köyhtymiskehitystä eikä 
taattua riittävää hoitoa perinnebiotoopeille. Luonnon 
monimuotoisuuden painoarvo ympäristötuessa on 
huomattavan pieni, sillä keskeisimpiin luonnon mo-
nimuotoisuutta edistäviin toimenpiteisiin käytetään 
vain 2-3 % ympäristötuen kokonaismaksatuksesta. 
Luonnon monimuotoisuuden painotusta ympäristötu-
essa onkin tarpeen selvästi lisätä (Suositus 29). Samal-
la on kehitettävä uusia laaja-alaisesti monimuotoisuu-
teen vaikuttavia toimenpiteitä.

Nykyisin pääosa ympäristötuen rahoituksesta 
kuluu kaikille pakollisiin perustoimenpiteisiin, vaik-
ka pääosa luonnon monimuotoisuudelle koituvista 
hyödyistä saadaan erityistoimenpiteistä. Tämä ei ole 
luonnon monimuotoisuuden edistämisen kannalta 
mielekästä. Tilannetta voitaisiin parantaa kahdella 
toisiaan täydentävällä tavalla. Perustoimenpiteisiin ja 
niiden lisätoimenpiteisiin liittyviä luonnon monimuo-
toisuutta edistäviä toimia tulee täsmentää ja turvata 
niille riittävä rahoitus (Suositukset 31-36). Toisaalta 
tulee parantaa ensisijaisesti luonnon monimuotoisuut-
ta edistävien erityistukien houkuttavuutta viljelijöille 
ja niiden vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuteen. 
Tähän voidaan päästä lisäämällä erityistukien jousta-
vuutta, kirjoa ja rahoitusta, nopeuttamalla erityistuki-
hakemusten käsittelyä sekä takaamalla hoitotoimille 
kustannusten kattamisen ohella myös riittävä kannus-
tinosuus (Suositukset 37-43).

Perustoimenpiteiden laajasta alueellisesta kattavuu-
desta huolimatta vapaaehtoiset erityistuet ovat toden-
näköisesti luonnon monimuotoisuuden ylläpidossa 
perustoimenpiteitä merkittävämpiä.

Perustoimenpiteiden vaikutukset luonnon monimuo-
toisuuteen näyttävät jääneen vähäisiksi tehokkaam-
piin erityistukien toimenpiteisiin verrattuna. Useim-
mat pakollisista perustoimenpiteistä eivät edistä luon-
non monimuotoisuutta ja ne, jotka edistävät, ovat te-
holtaan vähäisiä. Perustoimenpiteisiin kuuluvaa vel-
voitetta luonnon monimuotoisuuden ylläpidosta tilal-
la on puolestaan hyvin yleisluonteisena vaikea valvoa, 
eikä se edellytä viljelijältä mitään suoranaisia toimen-
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piteitä. Suoraan tilalla annettava neuvonta ja sen yhte-
ydessä laadittava hoitosuunnitelma saattaisivat olla 
tehokkain tapa edistää luonnon monimuotoisuuden 
huomioon ottamista perustoimenpiteisiin sitoutuneil-
la tiloilla. Suunnitelmassa määriteltyjä kohteita tulisi 
sovitussa laajuudessa myös aktiivisesti hoitaa (Suosi-
tus 33).

Perustoimenpiteiden vaikutukset luonnon moni-
muotoisuuteen tunnetaan huonommin kuin erityistu-
kien, ja niiden selvittäminen on vaikeaa. Biodiversi-
teettivaikutusten seuranta on laajemmassa määrin lin-
nustoa lukuun ottamatta aloitettu vasta tällä ohjelma-
kaudella, joten aiempia vertailutietoja ei ole käytettä-
vissä. Tiedot tulevat paranemaan seurannan edetessä. 
Myöskään joidenkin erityistukien vaikuttavuudesta ei 
vielä ole riittävästi tutkimustietoa (Suositus 44).

Maatilan monimuotoisuuskohteet –lisätoimenpi-
de on jäänyt laajuudeltaan suppeaksi. Toimenpiteen 
vaikuttavuutta ei voida perustellusti arvioida, sillä 
siitä ei ole tehty selvityksiä. Vaikka tukiehtojen edel-
lyttämät monimuotoisuuspellot ja riistalaitumet voi-
vatkin hyödyttää ainakin riistaeläinkantoja, ne eivät 
juurikaan parantane useimpien maatalousalueiden 
taantuneiden lajien asemaa. Useimmat niistä vaati-
vat elinpiirikseen niittyjä tai muita peltojen ulkopuo-
lisia hoidettuja alueita. Lisätoimenpiteen edellyttä-
mät monimuotoisuuskoulutus ja hoitosuunnitelma 
eivät myöskään edistä luonnon monimuotoisuutta, 
elleivät ne johda tilalla suoranaisiin toimenpiteisiin. 
Toimenpiteen sisältöä tulisikin uudistaa siten, että se 
velvoittaisi myös hoitamaan sovittua osaa tilan luon-
tokohteista (Suositus 34). Tästä syntyvien kustannus-
ten korvaamiseksi ja myös lisätoimenpiteen suosion 
lisäämiseksi sen korvaustasoa tulisi korottaa (Suo-
situs 35). Luonnon monimuotoisuuden painoarvon 
lisäämiseksi ympäristötuessa monimuotoisuuskoh-
teet –lisätoimenpiteestä tulisi saada korvaus siinäkin 
tapauksessa, että viljelijä on sitoutunut toiseenkin 
lisätoimenpiteeseen (Suositus 36). Koska perustoi-
menpiteiden ja maatilan monimuotoisuuskohteet – li-
sätoimenpiteen uudistustarpeet ovat paljolti saman-
suuntaisia, ne ovat osin myös vaihtoehtoisia. Tämän 
vuoksi näiden toimenpiteiden kehittäminen on suun-
niteltava yhdessä.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittä-
vin yksittäinen toimenpide on ollut melko laaja-alaise-
na toteutunut perinnebiotooppien hoidon erityistuki, 
joka on hyödyttänyt suurta määrää sekä tavanomai-
sia, taantuneita että uhanalaisia eliölajeja. Silti lajis-
toltaan arvokkaimpia perinnebiotooppityyppejä on 
saatu erityistuen piiriin suhteellisesti muita perinne-

biotooppeja heikommin. Huomattavaa osaa arvok-
kaista perinnebiotoopeista ei saada hoidon piiriin ny-
kyisen ympäristötukijärjestelmän avulla. Tämä johtuu 
yleisimmin siitä, että kohteen omistaja ei ole aktiivi-
viljelijä. Ongelmana on myös se, että erityistuen mak-
simitukitaso ei aina riitä korvaamaan edes hoitotyön 
kustannuksia. Jotta erityistuki olisi viljelijälle mielekäs 
ja houkutteleva, tuen maksimitasoja tulisi nostaa ja 
korottaa kannustinosuutta arvokkaimmilla luonto-
tyypeillä (Suositukset 37-41). 

Luonnon monimuotoisuuden edistämisen eri-
tyistuki on potentiaalisesti merkittävä keino edistää 
maatalousalueiden lajien ja elinympäristöjen moni-
muotoisuutta, mutta toistaiseksi toimenpide on jää-
nyt valitettavan suppea-alaiseksi. Tämän vuoksi sen 
vaikuttavuus ainakin kansallisella tasolla on tois-
taiseksi vähäinen, eikä erityistuen paikallisestakaan 
vaikuttavuudesta ole vielä käytettävissä tutkimustie-
toa. Peltomaalle suunnatuista toimenpiteistä luonnon 
monimuotoisuuden kannalta merkittävimpiä ovat 
luonnonmukaisen tuotannon erityistuki, pientareet ja 
suojakaistat, talviaikainen kasvipeitteisyys sekä suo-
javyöhykkeiden perustaminen. Myös viherkesannot, 
erityisesti monivuotiset viherkesannot lisäävät pelto-
linnuston ja monien eliöryhmien tavanomaisen lajis-
ton monimuotoisuutta. Tämän vuoksi niille tulisikin 
maksaa ympäristötukea (Suositus 32).

Luonnon monimuotoisuutta edistävien erityistuki-
en hakuprosessi ei useinkaan etene kohtuullisessa aika-
taulussa. Viljelijät voivat joutua odottamaan tukipää-
töstä jopa vuoden, mutta hoitosuunnitelmaa on aletta-
va toteuttaa välittömästi ilman vakuuksia mahdollises-
ti saatavan korvauksen riittävyydestä. Tämä heikentää 
viljelijöiden luottamusta tukijärjestelmään ja vähentä-
nee myös tukihakemusten määrää. Sekä lausuntoja an-
tavat alueelliset ympäristökeskukset että tukipäätök-
sen tekevät TE-keskukset tarvitsevatkin hakemusten 
käsittelyyn lisää resursseja (Suositukset 42-43).

Erityistuki alkuperäisrotujen kasvattamiseksi yl-
läpitää merkittävässä määrin kotieläinten geneettistä 
monimuotoisuutta, ja ohjelmakauden aikana saadut 
lisäykset tukikelpoisiin rotuihin lisäsivät toimenpiteen 
merkitystä. Tukimuodon suurin ongelma lienee tuki-
ehtojen edellyttämän roduntarkkailun kalleus ja työ-
määrä, mikä vähentää toimenpiteen suosiota. Alku-
peräisten kasvilajikkeiden viljely puolestaan on jäänyt 
laajuudeltaan marginaaliseksi. Toimenpiteen tukieh-
toja on syytä lieventää tai tukitasoa korottaa, jotta sil-
lä voitaisiin merkittävässä määrin edistää alkuperäis-
lajikkeiden säilyttämistä (Suositukset 45-47).
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 Ympäristötuen rakennetta ja maksatusperiaatteita tu-
lee uudistaa paremmin luonnon monimuotoisuutta 
edistäviksi

Sekä tukikelpoisen maanomistajan että maatalous-
maan määritelmiä tulisi uudistaa, jotta ympäristötuel-
la voitaisiin paremmin edistää luonnon monimuotoi-
suutta. Koska ympäristötukea voidaan myöntää vain 
aktiiviviljelijöille, huomattavaa osaa lajistollisesti ar-
vokkaista luontokohteista ei voida saada sen avulla 
hoidon piiriin (Suositukset 30 ja 37). Perustoimenpi-
teiden tukea ei myöskään voida maksaa viljelysmaan 
ulkopuolisille, hoitotoimilla avoimena pidettäville 
alueille kuten niityille ja luonnonlaitumille, vaikka ne 
ovat maatalousluonnon monimuotoisuuden kannalta 
keskeisiä elinympäristöjä (Suositukset 30 ja 31). 
Myöskään periaate maksaa ympäristötukea vain kor-
vauksena koituneista kustannuksista ja tulonmenetyk-
sistä ei aina ole tehokkain tapa edistää luonnon moni-
muotoisuutta. Tämän vuoksi tuleekin selvittää, voi-
daanko neuvoston ja komission asetuksiin tuen mää-
räytymisen perusteista saada lisää joustavuutta (Neu-
voston asetus 1257/99 ja Komission asetus 445/2002). 
Tukea tulisi voida myöntää myös toimenpiteiden hyö-
dyllisyyden perusteella (Suositus 30).

9.1.4. Ympäristötuen vaikutukset 
maaseutumaisemaan

Havainnollinen/tiedollinen yhtenäisyys 
viljelysmaan ja seudun luonnollisten/ biofyysisten 
ominaispiirteiden välillä on säilytetty tai sitä on 
parannettu (VI.3-1.)

Ympäristötukijärjestelmän toimenpiteet vaikuttavat 
suomalaiseen maaseutumaisemaan koko tukialallaan 
merkityksellisesti avoimen viljelymaiseman hoidon 
turvaajana ja maatalouselinkeinon jatkuvuuden yllä-
pitäjänä. Ympäristötukijärjestelmä luo taloudellisia 
perusteita viljelijälle ja hänen perheelleen jatkaa maa-
taloustuotantoa ja siten myös ylläpitää maaseutukult-
tuuria maaseutualueilla. Hyviin viljelymenetelmiin pe-
rustuvat ympäristötukijärjestelmän perustoimenpiteet 
auttavat ylläpitämään maaseutumaisemaa hoidettuna 
ja monimuotoisena, mikäli niiden maisemanhoitoa 
koskevaa ohjeistusta voitaisiin vielä selkeyttää. Erityi-
sesti perinnebiotooppisopimusalojen kasvu on edistä-
nyt lajistollisen monimuotoisuuden säilymistä monilla 
keto- ja niittymäisillä elinympäristötyypeillä (vrt. ky-
symys VI.2.A, raportin kohta 6.1.). 

Viljelysmaan havainnollinen / tiedollinen eriyttä-
minen on säilytetty tai sitä on parannettu (VI.3-2.)

Erityistuista useat luonnon monimuotoisuuden edistä-
minen ja maiseman kehittäminen ja hoito –sopimus-
ten tukimuodot eriyttävät viljelymaisemanäkymää, 
mutta kohdealat ovat usein suhteellisen pieniä. Maise-
man kehittäminen ja hoito-sopimusalojen kehitys on 
ollut myönteistä erityisesti ensimmäisen ja toisen oh-
jelmakauden vaihtuessa, mutta tarkasteltaessa  vuotta 
2002 ko. sopimusten ala väheni 700 ha (MMM/Tike) 
suureksi osaksi vuonna 1997 alkaneiden viisivuotisten  
maisemasopimusten vanhennettua (maisemasopimuk-
set kattoivat vuonna 2002 enää 2 930 ha). Määrälli-
nen tavoitearvo PTT:n (1999) mukaan olisi ollut 750 
ha:n sopimusalan kasvu vuosittain. Lisäksi maa- ja 
metsätalousministeriön ympäristöohjelman taustalas-
kelmissa (MMM.2001) arvioitiin jopa yli neljän tu-
hannen hehtaarin alan ylitystä toisen ohjelmakauden 
keskivaiheilla (arvio vuodelle 2003 4 349 ha). Tämä 
arvio ei todennäköisesti toteudu, sillä vuonna 2002 
toteutuneesta sopimusalasta siihen on noin 1 400 ha 
vaje täytettäväksi yhdessä vuodessa. Maiseman kehit-
tämisen ja hoidon sopimusalan vähenemiseen saattaa 
vaikuttaa myös muista maisemaan vaikuttavista eri-
tyistuista esim. luonnon monimuotoisuuden edistämi-
sestä maksettava parempi tukikorvaus. Voidaankin 
todeta, että vaikuttavin maisemakuvan eriyttämisen 
tukimuoto on talviaikainen kasvipeitteisyys ja keven-
netty muokkaus -lisätoimenpide, mikä tuo varsinkin 
eteläisen Suomen viljanviljelyalueille uutta maisema-
elementtiä viljelynäkymään kasvukauden ulkopuolel-
la. Viherkesannoinnin ympäristötuen puute on ollut 
toisen ohjelmakauden alussa yksi näkyvämpiä visuaa-
lista maisemaa heikentäviä asioita.

Viljelysmaan kulttuuri-identiteetti on säilynyt tai 
sitä on parannettu (VI.3-3.)

Perinnebiotooppisopimusten, luonnon monimuotoi-
suuden edistämisen ja maiseman kehittäminen ja hoito 
–erityistukien sopimusaloilla kasvillisuuden hoidon 
(raivaus, niitto, laidunnus) avulla edistetään niin lajis-
tollista kuin maisemallistakin monimuotoisuutta mut-
ta myös käytetään perinteisiä viljelytapoja ja –välineitä 
talkootempauksissa, jolloin viljelijäperheiden lisäksi 
yleisöllä on mahdollista kokea vanhaa maatalouskult-
tuuria. Alkuperäisrotujen hoitosopimusmäärät ja alku-
peräiskasvien viljelyalat ovat olleet toisen ohjelmakau-
den alussa hyvin pieniä, mutta kuitenkin toimivat tär-
keänä lisänä kulttuurillisen jatkumon edistämisessä.
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Viljelysmaahan liittyvien maisemarakenteiden ja 
toimintojen suojelu/parannus on tuottanut 
yhteisöllistä hyötyä/arvoa (virkistyskäyttö) (VI.3-4.) 

Ympäristötukijärjestelmän mukaiset toimenpiteet 
koetaan miellyttävinä visuaalisen maiseman kannalta. 
Syynä tähän on todennäköisesti toimenpiteiden maise-
makuvaa monipuolistava vaikutus ja se että ne eivät 
muuta viljelymaisemaa pysyvästi vaan alueet ovat 
muutettavissa takaisin entiseen ulkoasuun jos olisi tar-
peellista. Maisemanhoitotyön arvostuksen kannalta 
niin yleisesti kuin ympäristötukijärjestelmän toimen-
piteiden tukimäärienkin arvottamisen kannalta olisi 
tärkeää selvittää miten arvokkaana koetaan tavan-
omaisen viljelymaiseman hoito ja ylläpito yhteiskun-
nan kannalta julkishyödykkeellisesti mitattuna siten 
kuin esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta voidaan 
mitata lajistollisten runsaussuhteiden avulla. 

Missä määrin ympäristötukiohjelma on vaikuttanut 
asuin- ja tuotantorakennusten ympäristöjen siistinä 
ja hoidettuina pitämiseen sekä koneiden ja työ-
välineiden säilyttämiseen asianmukaisesti?

Maatilojen ympäristöjen siisteys on kuin käyntikortti, 
mikä houkuttaa siellä vierailevaa käymään uudelleen 
tai päinvastoin. Ympäristön siisteyden mittaaminen on 
vaikeaa ja varsinkin jos kyseessä on oman tilan piha-
piiri. Ympäristötukijärjestelmään sitoutuneilta tiloilta 
kuitenkin edellytetään rakennusten ja ympäristön hoi-
tamista, minkä arviointiin tarvittaisiin lisäohjeistusta 
niin viljelijöiden kuin viranomaisten käyttöön. 

9.2. Monialaiset kysymykset

9.2.1. Maaseudun väestömuutokset, työllisyyden 
turvaaminen ja maaseutuyhteisön tulotaso 

Maaseudun väestömuutokset (X.1.) 

Luonnonhaittakorvauksella ja ympäristötuella on ol-
lut merkittävä vaikutus viljelijäväestön mahdollisuuk-
siin jatkaa maataloustuotantoa ja asumista tiloillaan. 
Viljelijöiden ikärakenne vaikuttaa osaltaan tasapai-
noisen väestörakenteen säilymiseen maaseudulla. Vil-
jelijäväestön ikärakenne on painottumassa vanhem-
piin ikäluokkiin. Sekä luonnonhaittakorvauksen että 
ympäristötuen saajien kohdalla muutos on ollut yhtä 
suuri. Tasapainoinen väestörakenne edellyttää paitsi 
väestön ikäjakauman painottumista riittävästi nuoriin 
myös naisten ja miesten tasapainoista jakaumaa eri 
ikäluokissa. Naisten osuus koko väestöstä on 51 %, 

kun taas maatiloilla työskentelevästä väestä naisia oli 
noin 36 %. Väestön ikääntyessä naisten osuus kasvaa. 
Tarkasteltaessa naisten osuutta työllisestä väestöstä 
maataloudessa naisten osuus on lisääntymässä nope-
ammin kuin muilla toimialoilla ja sukupuolten väliset 
erot siten vähitellen kaventumassa.

Suomen laajoilla maaseutualueilla väestötappiot 
ovat yleisiä varsinkin jo ennestään erittäin harvaan-
asutuilla alueilla. Nuoren väestön pois muuttaminen 
vaikuttaa maaseudun autioitumista kiihdyttävästi. 
Paitsi että väkeä muuttaa maaseudulta suuriin väestö-
keskuksiin muuttoliikettä tapahtuu myös paikallisesti 
maaseudulta kirkonkyliin ja muihin taajamiin. Suur-
ten väestökeskusten sijoittumisesta johtuen AB-tuki-
alueella harvaan asutuilla alueilla asui vuonna 2000 
vain 1 % väestöstä. C-tukialueilla vastaava osuus oli 
9 % väestöstä. Vuosille 2001-2006 tehty väestöennus-
te viittaa käynnissä olevan kehityksen voimistumiseen 
siten, että viime vuosina väestömääränsä niukasti säi-
lyttäneissäkin maakunnissa väestö alkaa vähenemään 
(Nivalainen & Volk 2002). Väestön ikärakenne on jo 
lähtökohtaisesti heikoin väestötappioalueilla. Väes-
tötappioita kärsivissä maakunnissa tappiot johtuvat 
pääosin muuttoliikkeestä, joskin niissä myös luonnol-
linen väestön poistuma on syntyvyyttä suurempi.

Työllisyyden turvaaminen (X.2.) 

Maatalouden työpaikkojen muutosta selittää erityi-
sesti maatilojen lukumäärän muutos. Manner-Suo-
messa oli maatilarekisterin mukaan vuonna 2002 yh-
teensä noin 74 800 maatilaa ja tilojen määrä on ollut 
jatkuvasti aleneva. Ohjelmakauden aikana 2000-2002 
maatilojen lukumäärä on vähentynyt runsaalla 4 000 
tilalla eli noin 5 %. Maaseutualueittain tarkasteltuna 
tilojen lukumäärä on vähentynyt kaikilla maaseutu-
alueilla suunnilleen samaan tahtiin. Koska lähinnä 
pienimpiä tiloja jää pois tuotannosta, maatiloilla työs-
kentelevän väen vähentyminen on alle 5 % kyseisenä 
ajanjaksona. Naisten osuus maatilayrityksissä työs-
kentelevistä henkilöistä kuten myös maatilayritysten 
henkilötyövuosista oli vuonna 2000 runsas kolman-
nes. Naisten osuudet tiloilla työskentelevistä yhteensä 
eivät juuri eronneet kaikkien tiloilla työskentelevien 
jakaumasta tukialueittain.  

Maaseudun muun pienyritystoiminnan menes-
tymisellä on välillinen vaikutus viljelijäväestön toi-
meentuloon, sillä yritykset tarjoavat työtä ja mahdol-
lisia alihankintoja sekä osaltaan edistävät maaseudun 
infrastruktuurin ja maaseutuyhteisöiden ylläpitoa. 
Maatilat pois lukien muiden maaseutuyritysten työ-
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paikkojen kehitys on seurannut yleistä talouskehitys-
tä. Maaseudun pienyritykset työllistivät vuonna 2000 
noin 7 % enemmän työntekijöitä kuin kolme vuotta 
aiemmin. Vuonna 2000 koko Suomen maaseudulla 
oli kaikki maatilat mukaan lukien yhteensä 136 000 
pienyritystä, joista 43 % pelkästään maa- ja metsäta-
loutta harjoittavia tiloja, 16 % sellaisia tiloja, joilla 
oli lisäksi jotain muuta yritystoimintaa, sekä 41 % il-
man maatilataustaa toimivia muita pienyrityksiä. Mo-
nialaiset tilat sijaitsivat melko tasaisesti koko maas-
sa, joskin AB-alueella niiden sijainti oli painottunut 
enemmän kaupunkien läheiselle maaseudulle. 

Vaikka maatilat pois lukien kaikkien muiden pien-
yritysten määrä syrjäisillä alueilla aleni hieman vuo-
sina 1997-2000, kuitenkin niiden henkilöstön määrä 
kasvoi noin 4,4 %. Muilla alueilla maaseudun pienyri-
tysten määrä lisääntyi ja myös henkilöstön määrä kas-
voi 5,6-6,5 %. Maaseudun muun pienyritystoiminnan 
menestymisellä on välillinen vaikutus viljelijäväestön 
toimeentuloon, sillä yritykset tarjoavat työtä ja mah-
dollisia alihankintoja sekä osaltaan edistävät maaseu-
dun infrastruktuurin ja maaseutuyhteisöiden ylläpitoa.

Maaseutuyhteisön tulotaso (X.3.)

Maa- ja metsätalouden tulot olivat vuonna 1995 53 
% ja vuonna 2000 47 % viljelijäperheen kokonaistu-
loista, joihin tässä on lisätty myös vieraan työvoiman 
palkat. Vähäisestä vieraan työvoiman käytöstä johtu-
en palkkakustannus on ollut suomalaisessa pientila-
valtaisessa maataloudessa suhteellisen pieni, mutta ti-
lakoon voimakkaan kasvun myötä vieraan työvoiman 
käyttö on lisääntynyt ja tilojen palkkamenot ovat kas-
vaneet. Maa- ja metsätalouden tulojen määrä ei li-
sääntynyt vuosina 1995-1999 lainkaan, vaikka tilako-
ko kasvoi yli viidenneksellä kyseisenä aikana. Vuosi 
2000 oli tuotanto-oloiltaan oleellisesti kahta edellis-
vuotta parempi ja maatilatalouden tulot nousivat yli 
10 %. Metsätalouden tulojen kasvu oli vähäisempää. 

Maatilatalouden ulkopuolisten tulojen osuus vil-
jelijäperheen tuloista on kasvanut vuosina 1995-2000 
45 %:sta runsaaseen 50 %:iin. Viljelijäperheen ko-
konaistulojen kasvu on tapahtunut pääasiassa tilan 
ulkopuolisten tulolähteiden kautta, joista viljelijäper-
heen jäsenten tilan ulkopuolelta hankkimilla palkka-
tuloilla on suurin merkitys. Maa- ja metsätalouden tu-
lojen lisäksi hankitut muut yrittäjätulot ovat nopeasta 
kasvusta huolimatta edelleen melko pienet, alle 3 % 
kokonaistuloista. 

Vuonna 2000 luonnonhaittakorvaus ja ympäristö-
tuki yhdessä muodostivat yhteensä 24 % ja luonnon-

haittakorvaus yksistään 15 % viljelijäperheen tuloker-
tymästä, joka viljelijäperheellä on ollut käytettävis-
sään omaan kulutukseensa välittömät verot ja maata-
louden ym. velkojen lyhennykset mukaan lukien sekä 
maatalouden vieraan työvoiman palkkoihin. Näin 
ollen luonnonhaittakorvauksella ja ympäristötuella 
on ollut varsin suuri painoarvo paitsi viljelijäperheen 
omassa taloudessa myös viljelijäperheen mahdolli-
suuksissa tarjota työtä ja toimeentuloa tilalla työsken-
televälle ulkopuoliselle työvoimalle.     

Tulonjakotilaston mukaan vuosina 2000-2001 
maatilojen ulkopuolisen väestön kulutusyksikköä koh-
ti lasketut palkka- ja yrittäjätulot kasvoivat 5,8 %, 
bruttotulot 2,7 % ja käytettävissä olevat tulot 4,0 %. 
Vertailuna todettakoon, että saman tilaston mukaan 
vuosina 2000-2001 maatalousyrittäjien palkka- ja 
yrittäjätulot kulutusyksikköä kohti alenivat 8,4 %, 
bruttotulot alenivat 5,4 % ja käytettävissä olevat tulot 
alenivat 4,0 %.

Kotimainen maatalous luo perustan elintarviketeol-
lisuudelle ja siinä vuonna 2001 työskentelevien 41 800 
henkilön toimeentulolle. Aluetilinpidon mukaan elin-
tarviketalouden työllisten osuus on laskenut vuosina 
1995-2001 2,2 %:sta 1,8 %:iin koko maan työllisistä. 
Vuonna 2001 C1-C2P tukialueella elintarviketalou-
den työllisten osuus on ollut suurin 2,1 %, kun C3-C4 
alueella elintarviketalous työllisti vain 1,1 % työllisis-
tä. Elintarviketeollisuuden palkkakertymä kasvoi 7 % 
vuosina 1995-2001. Vuonna 2001 palkansaajakorvaus 
oli yhteensä 1,3 miljardia euroa. Koska suurin osa elin-
tarviketeollisuudesta sijaitsee maan eteläosissa, myös 
elintarviketeollisuudessa työskentelevien palkkakor-
vauksesta tuli 68 % AB-tukialueelle, jossa toisaalta oli 
myös selvästi korkeimmat palkat henkilöä kohti. 

Maatalouslaskennan mukaan vuonna 2000 oli mat-
kailu-, majoitus- ja virkistyspalveluja tarjoavia maatilo-
ja yhteensä noin 2 300 kappaletta. Maaseutumatkailu-
yritykset osoittautuivat Puurusen tutkimuksen (2001) 
mukaan keskimäärin melko heikosti kannattaviksi, 
joista monissa tulot eivät ilman maatalouden harjoit-
tamista riittäisi tuottamaan toimeentuloa koko viljeli-
jäperheelle. Parhaiten kannattavat olivat vakiintuneita 
yrittäjiä, jotka myös käyttivät enemmän vierasta työ-
voimaa. Heikoimmin kannattavien ryhmässä oli eniten 
vasta-alkaneita ja suhteellisen paljon investoineita vel-
kaisia yrittäjiä, jotka pyrkivät käyttämään mahdolli-
simman paljon omaa työvoimaa yrityksessään. 

Arvioinnissa on tarkasteltu myös maatalouden lo-
mituspalveluiden työllistävää vaikutusta, sillä niiden 
tarve riippuu suoraan maatalouden harjoittamisen jat-
kuvuudesta alueella. Lomittajien tarve on vähentynyt 
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hieman hitaammin kuin tilamäärä, sillä suurimmilla 
kotieläintiloilla on eniten lomituspalveluiden tarvet-
ta. Vuonna 2002 päätoimisia lomittajia oli noin 5 000 
henkilöä ja osa-aikaisia lomittajia 9 000 henkilöä. Lo-
mituspalveluiden tarve riippuu suoraan maatalouden 
ja lähinnä kotieläintalouden harjoittamisesta. Varsin-
kin syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla maatalouden 
lomitustoiminta on suhteellisen merkittävä työllistäjä. 

Elinvoimainen maatalous mahdollistaa suoraan 
tai välillisesti lukuisien muiden maaseudun yrittäjien 
ja toimijoiden olemassa olon. Maaseutumatkailu ja 
maatalouden lomitustoiminta ovat esimerkkejä ta-
loudellista lisäarvoa tuottavista toiminnoista, joita ei 
ilman kannattavaa maataloutta voitaisi maaseudulla 
harjoittaa lainkaan.  

9.2.2. Markkinatilanteen paraneminen 

Missä määrin ohjelma on parantanut maa- ja 
metsätalouden perustuotteiden markkinatilannetta 
(X.4)
Ohjelman ansiosta tuottavuus on parantunut ja/tai 
kustannukset alentuneet merkittävimmissä 
tuotantoketjuissa (X.4-1.)

Vuosina 1995-2001 maatalouden tuottavuuskehitys 
on ollut Suomessa keskimäärin 0,90 % vuodessa. 
Tuottavuuskehitys merkitsee sitä, että samalla määräl-
lä tuotantopanoksia on saatu vuonna 2001 noin 5,4 
% korkeampi tuotos kuin vuonna 1995. Maatalouden 
pääomien lisääminen ei Suomessa ole johtanut vastaa-
vaan tuottavuuden kehitykseen kuin Keski-Euroopan 
maissa (Myyrä & Pietola 2002). Maatalouden työpa-
nosta on Suomessa korvattu voimakkaasti pääomalla. 
Koko maatalouden tuottavuuskehitys on ollut kuiten-
kin nopeampaa kuin yksittäisten tuotantosuuntien 
tuottavuuskehitys keskimäärin. Tämä johtuu raken-
nekehityksen aikaansaamasta tuottavuuden noususta. 
Rakennekehityksen myötä toimialalta poistuu korkei-
den tuotantokustannusten tiloja ja niiden tuotanto 
siirtyy tuotantoa jatkaville matalampien tuotantokus-
tannusten tiloille. Vuosina 1995-2001 viljatilojen 
tuottavuus laski keskimäärin 2,4 % vuodessa. Sikati-
loilla tuottavuus pysyi lähes ennallaan, mutta maitoti-
lojen tuottavuus parani lähes 2 % vuodessa. Maitoti-
lojen tuottavuus on noussut, vaikkakin hitaasti. 

Vaikeiden luonnonolosuhteiden takia Suomes-
sa koneistuksen ja muun tekniikan lisäämisellä ei ole 
saatu aikaan vastaavaa tehokkuuden nousua kuin pa-
remmissa tuotanto-olosuhteissa toimittaessa. Heikko 
tuottavuuskehitys viittaa siihen, että luonnonhaitasta 

johtuen tuotannon tehostamistoimilla yksin ei ylletä 
muiden EU-maiden kanssa kilpailukykyiseen tuotan-
toon Suomessa. 

Maatalouden kokonaislaskelman mukaan perus-
maataloudessa mukaan lukien puutarhatalous tuot-
tojen ja kustannusten suhde oli vuosina 1995-1999 
keskimäärin 1,41 ja vuosina 2000-2002 keskimäärin 
1,39. Näin ollen tuottojen ja kustannusten suhde on 
pysynyt keskimäärin suunnilleen samana varsin pit-
kä ajan. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen 
osuus kokonaistuotosta oli edellisellä ohjelmakaudel-
la 15 % ja vuosina 2000-2002 18 %, joten niillä on 
erittäin suuri merkitys maa- ja puutarhatalouden ko-
konaistuoton muodostumiseen ja samalla myös liike-
vaihdon ja kustannusten suhteeseen.

Aluetilinpidon mukainen maa- ja riistatalouden 
tuotos alentui edellisellä ohjelmakaudella 8 %, mut-
ta välituotekäyttö kasvoi vajaalla 4 %:lla. Nykyisellä 
ohjelmakaudella muutokset ovat olleet vähäisiä. Elin-
tarviketalouden osalta, johon tässä kuuluu myös juo-
mien ja tupakan valmistus, tuotoksen ja välituotekäy-
tön suhde on suurin maan eteläisimmissä osissa, missä 
sijaitsevat maan suurimmat ruokatehtaat ja useimmat 
suurimmista muista elintarvikkeiden jalostuslaitok-
sista. Edelliseen ohjelmakauteen verrattuna vuosina 
2000-2002 tuotoksen ja välituotekäytön suhde on 
alentunut sekä maan eteläisimmissä osissa että pohjoi-
simmissa osissa.

Maatalouden tuottavuuskehitys on ollut niukka 
ja liikevaihdon ja kustannusten suhde maatalouden ja 
elintarviketeollisuuden muodostamassa ketjussa on 
maatalouden osalta jo pitempään pysynyt lähes ennal-
laan ja elintarviketeollisuuden osalta alentunut. Ko-
tieläinpuolella tuotostasoa on pystytty nostamaan ja-
lostuksen kautta, mutta kasvituotannossa satotasojen 
kasvu 1990-luvun puolivälistä lähtein on ollut erittäin 
vähäistä, vaikka kaikista viljelykasveista on jalostettu 
satoisampia lajikkeita ja otettu niitä yleiseen käyttöön 
(vrt. kohta 4.2.1.). Luonnonolosuhteiltaan useimpien 
viljelykasvien tuotannon äärirajoilla toimittaessa kas-
vien tulee kasvaa ja sadon valmistua nopeasti. Ilmei-
sesti osa kasvinjalostuksen hyödyistä on jäänyt käyt-
tämättä ympäristötukeen ja hyvään maatalouskäytän-
töön liittyvien rajoitteiden takia.  

Lisäarvon muutos maa- ja metsätalouden 
perustuoteyksikköä kohti tukea saavissa 
tuotantoketjuissa (%) (4-2.1.)

Lisäarvon muutos maa- ja elintarviketalouden tuotan-
toketjuissa on ollut positiivinen. Maa- ja riistatalou-
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den oma arvonlisäys aktiivitilaa kohti laskettuna aleni 
reaalisesti vuosina 1995-1999 noin 5 %, mutta kasvoi 
katovuosien jälkeen ja yhteensä vuosina 1995-2001 
kasvu oli lähes 40 %. Kun elintarviketalouden arvon-
lisäys (tässä myös mukaan luettuna juomien ja tupa-
kan valmistus) suhteutetaan maatilojen lukumäärään, 
voidaan todeta, että siinä kasvua oli vuosina 1995-
2001 vajaa kolmannes. Yhteensä maa- ja elintarvike-
taloudessa niihin em. muut toimialat mukaan lukien 
kasvu vuosina 1995-2001 oli 35 % ja vuosina 2000-
2001 10 %. Maa- ja elintarviketalouden työllistä koh-
ti vastaavat kasvuluvut olivat vuosina 1995-2001 18 
% ja vuosina 2000-2001 11 %. 

Sellaisten maatalouden perustuotteiden osuus, 
joiden laatu on parantunut jossakin tukea saavan 
tuotantoketjun vaiheessa ohjelman ansiosta (%).

Luonnonhaittakorvauksen edellytyksenä olevalla ta-
vanomaisen hyvän maatalouskäytännöllä ja toisaalta 
ympäristötuen ehtoina olevilla lukuisilla ympäristöä 
suojelevan ja eettisen maataloustuotannon vaatimuk-
silla on sellaisenaan maataloustuotteiden laatua pa-
rantava vaikutus. Kiinnittäessään huomiota näihin 
tuki- ja korvausehtoihin viljelijä joutuu tarkastele-
maan lukuisia erilaisia tuotannon laatuun vaikuttavia 
tekijöitä tilallaan. Näin ollen suomalaisten viljelijöi-
den korkea sitoutuneisuus tukijärjestelmiin lisää mer-
kittäviltä osin maataloustuotteiden laadukkuutta, jos-
kaan laadun lisääntymisen todentaminen on ongel-
mallista. Elintarvikkeiden laatuasiat varmistetaan 
Suomessa elintarviketeollisuuden omilla laatujärjestel-
millä sekä elintarviketeollisuuden maatiloille asetta-
milla vaatimuksilla. Näiden lisäksi toteutetaan kansal-
lista elintarvikkeiden laatustrategiaa, jossa tavoitteena 
on, että vuonna 2006 koko elintarvikeketju ”pellosta 
pöytään” toimisi aukottoman ja läpinäkyvän laatujär-
jestelmän puitteissa. Maatilojen laatutyö on olennai-
nen osa kansallista laatustrategian toteuttamista.

Kansantalouden tilinpidon lukujen mukaan nykyi-
sellä ohjelmakaudella voidaan maataloustuotannossa 
ja elintarviketeollisuudessa todeta lievää markkinati-
lanteen paranemista. Tilaa kohti tarkasteltuna mark-
kinatilanteen paraneminen on ollut suurempi johtuen 
tilojen lukumäärän vähenemisestä. Maa- ja elintarvi-
ketuotannon laadun osalta markkinatilanteen parane-
miseen on kaikki edellytykset olemassa, ja korkeasta 
kotimaisten elintarvikkeiden käyttöasteesta päätellen 
laatuasiat ovat voimakkaasti vaikuttaneet markkina-
tilanteen paranemiseen, sillä Suomalainen maatalo-
us ja elintarviketeollisuus nojaa pääosin kotimaiseen 

kulutukseen. Tuonnin osuus on arvioitu noin 15 %:
ksi elintarviketeollisuuden raaka-aineiden käytöstä 
(Elintarviketeollisuuden liitto). Kotimaisen maatalo-
ustuotannon laatu on parantunut pitkällä ajanjaksol-
la, ja siitä on esitetty kohdassa 8.4.2.(3) muutamia 
esimerkkejä mm. maidon laadun parantumisesta, li-
han rasvapitoisuuden alenemisesta ja muuttumisesta 
terveellisemmäksi sekä erittäin alhaisista raskasme-
tallipitoisuuksista verrattuna EU:n toleranssirajoihin 
tai muiden jäsenmaiden tuloksiin. Viime- ja nykyisellä 
ohjelmakaudella suomalaisessa korkeassa elintarvik-
keiden laadussa on ollut mahdollista tapahtua vähem-
män enää paranemista.

     

Liikevaihto ja hinta ovat kohonneet 
merkittävimmissä tuotantoketjuissa (X.4-3)
Vuotuisen bruttomyynnin muutos merkittävimmissä 
tuotantoketjuissa (%) (X.4-3.1.)
Hintakehitys standardoidun tuotteen yksikköä 
kohti tukea saavissa tuotantoketjuissa (%) (X.4-3.2.)

Maatalouden kokonaislaskelman mukaan brutto-
myyntiä lähinnä vastaava maa- ja puutarhatalouden 
kokonaistuotto on kasvanut nimellisesti edellisen oh-
jelmakauden aikana keskimäärin 1,3 % vuodessa ja 
vuosina 2000-2002 keskimärin 1,8 % vuodessa. Eni-
ten ovat kasvaneet kotieläintalouden ja puutarhata-
louden markkinatuotto, sitä vastoin kasvinviljelyn 
markkinatuoton kasvu on pysähtynyt heikkoon hinta- 
ja satotason kehitykseen. Maatalouden tuet ja korva-
ukset kasvoivat nykyisellä ohjelmakaudella pari pro-
senttia vuodessa, mutta puutarhataloudessa ne ovat 
alentuneet. Aluetilinpidon mukaan tarkasteltuna elin-
tarviketalouden (ml. juomat ja tupakka) tuotos on li-
sääntynyt vuosina 1995-1999 keskimäärin 0,4 % 
vuodessa ja vuosina 1999-2001 lisääntynyt keskimää-
rin 2,4 % vuodessa.  

EU-jäsenyyden alussa maatalouden tuottajahinnat 
romahtivat, mutta jäsenyyden aikana hintojen kehitys 
on tasaantunut. Suomi on varsin hyvin hintaintegroi-
tunut EU:n sisämarkkinoihin (Puurunen ym. 2003). 
Vuosina 1995-2002 maatalouden tuottajahinnat ovat 
muuttuneet melko vähän, tuottajahintaindeksi (THI) 
on laskenut 0,5 %. Samana aikana maatalouden tuo-
tantopanosten hintaindeksi on kasvanut noin 9 %, 
mistä on aiheutunut paineita maatalouden tulojen ale-
nemiselle. Jäsenyyden seurauksena elintarvikkeiden 
hinnat alenivat ennakoitua vähemmän. Kulutusra-
kenteessa sinänsä ei tapahtunut suuria muutoksia (Ti-
lastokeskus). Vertailtaessa eri EU-maiden elintarvik-
keiden kuluttajahintatasojen kehitystä vuosina 1996-
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2002 voidaan havaita, ettei maiden kuluttajahinta-
tasojen keskinäisissä suhteissa ole tapahtunut suuria 
muutoksia.

9.2.3. Ympäristönsuojelun ja ympäristön laadun 
paraneminen 

Tuotantoon ja ympäristöön kohdistuvien tuettujen 
toimien yhdistelmällä on myönteisiä (tai kielteisiä) 
ympäristövaikutuksia (X.5-1.)

Ympäristötukijärjestelmä, joka kattaa Suomen käy-
tössä olevasta peltoalasta 96 % ja aktiivitiloista 92 %, 
tähtää kokonaisuudessaan maataloudesta aiheutuvien 
haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen. 
Ympäristötuki painottuu vesiensuojeluun, mutta tie-
tyillä vesiensuojelutoimenpiteillä on myönteisiä vaiku-
tuksia myös luonnon monimuotoisuuden ja maiseman 
kannalta.

Pelkästään tuotanto- ja kehitysnäkökohtiin liitty-
villä toimilla katsotaan tarkoitettavan luonnonhait-
takorvauksen mukaisia toimia. Niillä todennäköisesti 
on merkitystä yleisen ympäristötietoisuuden lisäämi-
sen kannalta ja sitä kautta ympäristönsuojelullisen 
tilan kohoamisen kannalta tilatasolla. Merkitys on 
nähtävästi suurempi niillä tiloilla, jotka eivät ole si-
toutuneet ympäristötukijärjestelmään. Luonnonhait-
takorvauksen toimenpiteiden osalta suoria kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ei ole nähtävissä. Kärjistettynä 
tosin kehittämisohjelma voidaan nähdä järjestelmänä, 
joka ylläpitää maataloutta ja siten ylläpitää myös siitä 
aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

 

Maankäyttötavat (myös kotieläinten sijainti/
keskittyminen) ovat säilyneet tai kehittyneet 
ympäristölle suotuisalla tavalla (X.5-2.)

Pelkästään tuotanto- ja kehitysnäkökohtiin liittyvillä 
toimilla katsotaan tarkoitettavan luonnonhaittakor-
vauksen mukaisia toimia. Niillä todennäköisesti on 
merkitystä yleisen ympäristötietoisuuden lisäämisen 
kannalta ja sitä kautta ympäristönsuojelullisen tilan 
kohoamisen kannalta tilatasolla. Merkitys on nähtä-
västi suurempi niillä tiloilla, jotka eivät ole sitoutuneet 
ympäristötukijärjestelmään. Luonnonhaittakorvauk-
sen toimenpiteiden osalta suoria kielteisiä ympäristö-
vaikutuksia ei ole nähtävissä. Kärjistettynä tosin ke-
hittämisohjelma voidaan nähdä järjestelmänä, joka 
ylläpitää maataloutta ja siten ylläpitää myös siitä ai-
heutuvia ympäristövaikutuksia.

Monivuotisten kasvien viljelyalat ovat Suomessa 

vähentyneet, millä on vesiensuojelun, luonnon moni-
muotoisuuden ja maaseutumaiseman kannalta nega-
tiivisia vaikutuksia. Väheneminen on johtunut ennen 
kaikkea nautakarjatalouden vähentymisestä ja karjan 
ruokinnan väkirehuvaltaistumisesta. Ympäristötuki-
järjestelmään kuuluvalla talviaikaista kasvipeitteisyyt-
tä koskevalla lisätoimenpiteellä osaltaan vähennetään 
monivuotisten kasvien viljelyalan vähentymisestä ai-
heutuvia haittoja, ja toimenpiteellä onkin ollut mer-
kittävää vaikutusta erityisesti Etelä-Suomen viljan-
viljelyvaltaisilla alueilla. Näyttää kuitenkin siltä, että 
kyseisillä alueilla on jatkossa panostettava huomatta-
vasti nykyistä enemmän talviaikaiseen kasvipeitteisyy-
teen ennen kaikkea monivuotisten kasvien viljelyalaa 
lisäämällä. 

Luonnonmukaisessa tuotannossa oleva ala on li-
sääntynyt ohjelmakauden aikana, tosin pinta-alan 
vuosittainen  kasvuvauhti on ollut viime vuosina hi-
dastumassa. Kasvintuotantoon perustuvan luomutuo-
tannon tehokkuus kärsii siitä, että osa pelloista joudu-
taan pitämään tuotannosta poissa viherlannoitusalan 
osalta. Pellon käytön tehokkuutta voitaisiin parantaa 
siten, että kyseinen viherlannoitusala hyödynnettäisiin 
osana kotieläintuotannon, eli käytännössä nautakar-
jatuotannon, viljelykiertoa. Kytkennästä olisi hyötyä 
myös sitä kautta, että tällöin kotieläinten lantaa voi-
taisiin hyödyntää laajemmalla alueella, tosin kuiten-
kin vain siinä tapauksessa, että eläinmäärää ei nosteta 
samalla kun lannanlevitykseen käytettävissä oleva pel-
toala kasvaa. Kasvintuotannon ja kotieläintuotannon 
välinen kytkös on nykyisin heikkö myös luomutiloilla 

Vuonna 2000 noin 1 500 luonnonmukaisen tuotan-
non tilalla oli kotieläimiä, mutta vain noin 400 tilalla 
myös kotieläimet kuuluivat luonnonmukaisen tuotan-
non piiriin, mikä viittaa siihen, että luonnonmukaisen 
kotieläintuotannon ehdot katsotaan liian vaativiksi 
saatuun tukeen nähden. Luonnonmukaisella tilalla, 
jossa eläimiä ei kasvateta luonnonmukaisen tuotannon 
ehdoin, ravinteiden kierto ei vastaa luomutuotannon 
periaatteita, sillä eläimille voidaan syöttää myös tilan 
ulkopuolella kasvatettua rehua. 

Myös tavanomaisessa tuotannossa viljatilojen kas-
vinvuorotuksen monipuolistamisesta on hyötyä. Sil-
lä saadaan aikaan vesiensuojelun kannalta tärkeää 
todellista kasvipeitteisyyttä, joka vaikuttaa positiivi-
sesti myös luonnon monimuotoisuuden ja maaseu-
tumaiseman kannalta. Tällä on merkitystä varsinkin 
Etelä-Suomen viljanviljelyalueilla. Viljanviljelyn ja 
kotieläintuotannon integroiminen voi tapahtua mm. 
tilojen yhteistyön kautta. Etelä-Suomessa integroi-
tuminen on kuitenkin vaikeaa karjatilojen vähäisen 
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määrän takia. Jäljellä olevien karjatilojen säilyttämi-
nen ja mieluummin lisääminen Etelä-Suomessa onkin 
erittäin tärkeää, samalla kun tulisi torjua tuotannon 
nykyisenkaltaista keskittymistä. 

Myös puolittain luonnontilaisten alueitten lisään-
tyminen on ollut ympäristötuen ansiota. Ympäristö-
tuen perustoimenpiteissä suositellaan viljelyn pitkä-
jännitteistä suunnittelua, jolloin otettaisiin huomioon 
riittävä kasvinvuorotus. Toimenpiteen liittämistä pa-
kollisten toimenpiteiden joukkoon on kuitenkin vaka-
vasti harkittava siihen liittyvien monien myönteisten 
vaikutusten takia (mm. kemiallisen torjuntatarpeen 
vähentäminen, maan rakenteen parantaminen ja ra-
vinteiden parempi hyväksikäyttö). Ympäristötuella on 
todennäköisesti ollut vaikutusta myös kotieläintuo-
tannon keskittymistä hidastavasti tukiehdoissa olevi-
en lannoitusrajoitusten kautta. 

Veden liiallisen käytön vähenemisestä (tai vesivarojen 
paremmasta uusiutumisesta) ohjelman ansiosta 
seuraavien vesivarojen osuus (%) (X. 5-3.1.)

Saastumisen vähentämisestä / saastumisen tason 
vakioinnista ohjelman ansiosta seuraavien 
vesivarojen osuus (%) (X. 5-3.2.)

Vesivarojen riittävyyden kannalta ohjelmalla ei ole ol-
lut merkitystä koska ohjelmaan ei sisälly vesivarojen 
käyttöön liittyviä toimenpiteitä. Vesivarojen laadun 
osalta ohjelmalla on ollut todennäköisesti ainakin se 
merkitys, että riski niiden pilaantumiseksi tai tilanteen 
huononemiseksi on vähentynyt toimenpiteiden kaut-
ta. Toisaalta kemiallisten torjunta-aineiden käytön li-
sääntyminen on nähtävä muiden haittavaikutusten li-
säksi myös vesivarojen laadun kannalta huolestutta-
vana kehityksenä.

Muutokset kasvihuonekaasupäästöissä (X. 5-3.3.)
 

Ympäristötuen suoraa kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämispotentiaalia on vaikea arvioida määrällisesti, 
koska päästöjen laskentaan liittyy paljon epävar-
muuksia. Lisäksi ympäristötuen osuutta päästöjen vä-
hentymiseen johtuvista tekijöistä (esimerkiksi muu-
tokset eläinmäärissä) on vaikea erottaa muista maata-
louspoliittisista toimenpiteistä ja viljelyn talouteen 
vaikuttavista muutoksista. Koska 85 % vuosien 
1990–2001 välisenä aikana tapahtuneesta kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähenemästä saavutettiin jo ennen 
ympäristötuen käyttöönottoa, voidaan olettaa, että 
vähenemä on pääosin muiden tekijöiden kuin ympä-

ristötuen aikaansaamaa. Ympäristötuen merkittävyyt-
tä kasvihuonekaasupäästöjen kehitykselle tulisi arvi-
oida yhdessä muiden maatalouspolitiikkatoimien 
kanssa. Jatkossa ympäristötuen seurantaan liittyvän 
tilastoinnin ja tiedonkeruun kytkeminen yhteen kasvi-
huonekaasuinventaariossa tarvittavan tilastoinnin ja 
tiedonkeruun kanssa olisi hyödyllistä. 

Ympäristötuen perustoimenpiteisiin kuuluva vilje-
lyn ympäristösuunnittelu ja -seuranta sekä peltokas-
vien peruslannoitus edistävät hyvää viljelyä ja ravin-
teiden tehokkaampaa käyttöä. Tämä vähentää typen 
ylijäämää pelloilla. Kotieläintilalla asianmukaisella 
lannan varastoilla ja käsittelyllä voidaan vähentää ra-
vinteiden huuhtoutumista ympäristöön ja sitä kautta 
typpitappioita. Lietelantamenetelmään siirtyminen li-
sää metaanipäästöjä mutta kattamalla lietelantasäiliöt 
voidaan tehostaa metaanin talteenottoa. Kattaminen 
vähentää myös ammoniakkipäästöjä ja siten epäsuo-
rasti N2O-päästöjä.

Lisätoimenpiteistä tarkennetulla lannoituksella, 
ravinteiden seurannalla ja liukoisen typen mittauk-
sella voidaan vaikuttaa ravinteiden hävikkiin. Pien-
tareita ja suojakaistoja lisäämällä voidaan vähentää 
huuhtoutuvan typen määrää. Lisäksi pientareiden 
ja suojakaistojen kasvillisuus toimii hiilidioksidin 
nieluna. Peltojen talviaikaisella kasvipeitteisyydel-
lä voidaan vähentää N2O-päästöjä sekä maaperän 
CO2-päästöjä. Kevennetyllä muokkauksella voidaan 
vähentää maaperän CO2-päästöjä mutta N2O-pääs-
töt voivat lisääntyä (Euroopan ilmastopaneelin maa-
perän hiilinielutyöryhmän arvion mukaan N2O-pääs-
töjen lisäys on 40 % CO2-päästöjen vähenemästä).  
Maatilan monimuotoisuuskohteet -toimenpiteen 
avulla voidaan säilyttää puustoa tai ylläpitää moni-
vuotisia maisema-alueita kuten riistapeltoja ja -laitu-
mia sekä viherkesantoja, jotka myös toimivat hiilidi-
oksidin nieluna. 

9.2.4. Maaseutumaisemien säilyttäminen tai 
parantaminen (X.5-4.)

Maaseutumaisemaan vaikuttaa koko luonnonhaitta-
korvauksen alainen peltoala, jota hoidetaan hyvän 
maatalouskäytännön mukaisesti viljelemällä paikka-
kunnan tavan mukaan. Lisäksi ympäristötukijärjestel-
män vaikutuksia visuaaliseen maisemaan arviointiky-
symysten avulla tarkasteltaessa voidaan todeta, että 
suomalaisessa viljelymaisemassa erityisesti yhtenäisty-
minen (koherenssi) on lisääntynyt myös ympäristötu-
kijärjestelmän ympäristön-ja maisemanhoidollisten 
tukitoimenpiteiden myötä. 
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Maisemakuvaa eriyttävien (differentoivan) toimien 

suhteellisen vähäinen ala viljelysmaalla ei tuota hait-
taa alueilla, jotka ovat maisemakuvaltaan pienipiir-
teisiä. Maiseman eriyttämisellä on tässä yhteydessä 
käsitelty toimia, jotka tuovat uusia, mutta luontaisesti 
maaseutuympäristöön kuuluvia elementtejä viljely-
maisemaan. Maisemaa eriyttävien ympäristötukijär-
jestelmän mukaisten toimenpiteiden suhteellisen vä-
häisyyttä lieventää myös se, että varsinkin kasvipeit-
teisyys-lisätoimenpidettä toteutetaan viljanviljelyval-
taisille alueilla Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla, 
missä ovat luonnonmaantieteellisistäkin syistä laajim-
mat viljelyaukeat. Siten näillä alueilla eriyttämisen vä-
häisetkin toimet näkyvät maisemassa.

Kulttuuri-identiteettiä edistäviin toimiin sitou-
tuneen peltoalan määrä oli kasvanut erityisesti pe-
rinnebiotooppisopimusalojen kasvun myötä toisella 
ohjelmakaudella. Vaikka alat ovat vielä vähäisiä, ne 
kuitenkin lisäisivät perinteisin tavoin viljelymaiseman 
avoimena pitämistä ja tarjoavat perinteisten maatila-
toimintojen kokemismahdollisuuksia. 

Monivuotisista kasveista viljellään eniten nurmea 
ja nurmialalla onkin alallisesti eniten vaikutusta vi-
suaaliseen maisemakuvaan Suomessa. Nurmikasvien 
tuotantoala on vähentynyt viime vuosina vähentyneen 
karjatalouden tuotannon myötä. Tämä on valitetta-
vaa myös maisemalliselta kannalta talviaikaisten kas-
vipeitteisten rehunurmi- ja laidunalojen vähentymisen 
vuoksi. Monivuotisilla hedelmäkasviviljelmillä on il-
mastollisista syistä vain lounaisessa Suomessa ja mar-
jakasviviljelmillä keskisessä ja itäisessä Suomessa pai-
kallisesti maisemakuvaa monipuolistavaa merkitystä.

9.2.5. Ohjelman suunniteltujen vaikutusten 
maksimointi (X.6.)

9.2.5.1. Luonnonhaittakorvauksen vaikutusten 
maksimointi

Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelmassa on 
esitetty kohdassa 6.1.3., että luonnonhaittakorvauk-
sen yleisenä tavoitteena on korvata niitä kustannuk-
sia, jotka aiheutuvat maan pohjoisesta sijainnista eli 
lyhyestä kasvukaudesta ja alhaisesta lämpötilasta sekä 
harvaan asutun maan väestöpohjan kapeudesta aiheu-
tuvista kustannuksista, jotka vaikeuttavat maaseudul-
la kaikkea yritystoimintaa ja siten maaseudun elinvoi-
maisuuden ylläpitämistä. 

Luonnonhaittakorvaus ei nykyisellään täysin rii-
tä korvaamaan luonnonhaitasta aiheutuvaa hait-
taa. Tämä ilmenee arviointiraportissa mm. kohdassa 

4.1.1., missä on verrattu luonnonhaittakorvauksen 
suhdetta tuottojen ja kustannusten erotukseen Suomen 
ja Tanskan viljatiloilla. Tarkasteluun liittyvät epävar-
muustekijät huomioon ottaen luonnonhaittakorvaus 
on ollut keskimäärin noin kolme neljännestä tuottojen 
ja kustannusten erosta. Verrattuna alueen muiden vä-
estöryhmien käytettävissä oleviin tuloihin viljelijäväes-
tön tulot ovat A-tukialueella ja pohjoisimmilla C3- ja 
C4-tukialueilla noin 5 % vertailutuloa alemmat. Mui-
den pienyrittäjien tuloihin verrattuna maatilayritykset 
jäivät vajaaseen kolmeen neljännekseen vertailutulois-
ta. Tämä siitä huolimatta, että maatilojen keskikoko 
on kasvanut EU-jäsenyyden aikana 37 %. 

FADN-tilojen keskimääräisistä kokonaiskustan-
nuksista luonnonhaittakorvaus kattoi eri tukialueilla 
keskimäärin noin 8 %, ympäristötuki A-tukialueella 
9 %, B-C1-alueella 5,4 % ja muilla C-alueilla 7,4 %. 
Kansallisen tuen osuus tuotantokustannuksiin verrat-
tuna kasvoi A-tukialueen 5,6 %:sta C2-C4-alueiden 
15,3 %:iin ja CAP-tuen osuus aleni A-alueen 12,6 %:
sta pohjoisempien C-alueiden 6,4 %:iin. Markkina-
tuotto kattoi A-tukialueella keskimäärin 55 %, B1-
C1-tukialueella 57 % ja C2-C4-tukialueella 53 % 
kokonaiskustannuksista vuosina 2000-2001. Jos A- 
ja B-tukialueilla kansallisen tuen määrää leikataan 
vuodesta 2004 alkaen, merkitsee se näiden alueiden 
maatalouden tulojen ja kannattavuuden alenemista 
ja viljelijäkotitalouksien jäämistä muita väestöryh-
miä heikompaan asemaan. Luonnonhaittakorvauksen 
määrää tulisi tällöin vastaavasti korottaa, sillä Ete-
lä-Suomen kansallisen tuen kohdalla kyse on nimen-
omaan luonnonolosuhteiden ja pientilavaltaisen maa-
talouden rakenteen aiheuttamasta kilpailuhaitasta 
maataloudelle. Kuten kohdassa 8.6.3. on FADN-tilo-
jen keskimääräisten tulosten perusteella laskettu, vii-
den prosentin vuotuinen pudotus kansallisessa tuessa 
on saman suuruinen kuin luonnonhaittakorvauksen 
lisäys 5,42 %:lla A-tukialueella, 7,25 %:lla B-C1-tu-
kialueella. Eri tuotantosuunnissa ja tilakokoryhmissä 
kansallisen tuen menetyksen vaikutus ja korvaustarve 
on erilainen. Muiden tukien suunnitellut muutokset, 
kuten esim. CAP-tuen lykkäytynyt uudistus, painottu-
vat seuraavalle ohjelmakaudelle.

Luonnonhaittakorvauksen osalta toiminnallisena 
tavoitteena on kehittämisohjelmassa (kohta 6.1.3.) 
esitetyn mukaisesti luoda ja ylläpitää hallinnollinen 
järjestelmä, jonka kautta tukiehdot täyttävillä vilje-
lijöillä koko maassa on mahdollista hakea korvausta 
epäedullisten luonnonolojen aiheuttamista haitoista 
ja siten pyrkiä säilyttämään tulotaso kohtuullisena ja 
edesauttaa hyvää maatalouskäytäntöä noudattavaa 
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maataloustuotannon jatkamista. Odotettuna vaiku-
tuksena on esitetty, että kaikki viljelijät, joiden maa-
tiloilla korvauksen myöntämisen ehdot täyttyvät, tu-
levat hakemaan luonnonhaittakorvausta. Odotettu 
vaikutus on varsin hyvin toteutunut, sillä luonnon-
haittakorvauksen piiriin kuului vuonna 2002 noin 94 
% tiloista ja peltoalasta. Korvauksen ulkopuolelle jää-
neet tilat ovat kyselyn mukaan pääasiassa tuotannosta 
luopuvia ja tiloja, joilla muista syistä ei haluta sitou-
tua viideksi vuodeksi viljelemään tilaa. 

Luonnonhaittakorvauksen piiriin kuuluvien tilojen 
suuri osuus kuvaa samalla myös hallinnollisen järjes-
telmän hyvää tuloksellisuutta. Viljelijäkyselyn tulok-
set osoittivat järjestelmän hyvää tunnettavuutta ja vi-
ranomaiskysely tiedotuksen onnistuneisuutta (kohta 
4.2.). Luonnonhaittakorvauksen edellytyksenä olevan 
tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön rikkomuk-
set olivat vähäisiä ja pikemmin viljelijän erheestä kuin 
tahallisuudesta johtuvia (kohta 4.2.1.). Luonnonhaitta-
korvauksen rahoitus ja maksatus tiloille on sujunut so-
pimusten mukaisesti syyskuun lopulla yhdessä erässä. 
Viranomaiskyselyyn vastanneista puolet oli sitä mieltä, 
että nykyinen järjestelmä on maksatusajankohdan osal-
ta hyvä, mutta puolet kannatti korvauksen maksamista 
useammassa erässä. Myös tuen hakemusaikaa kolman-
nes vastanneista viranomaisista haluaisi aikaistaa kuu-
kaudella, mutta viljelijöiden näkökulmasta nykyinen 
toukokuun loppuun päättyvä hakuaika nähtiin hyvänä.    

9.2.5.2. Ympäristötuen vaikutusten maksimointi

Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman koh-
dassa 6.1.4. on todettu ympäristötuen tavoitteiden pe-
rusteet ja tavoitteet ja odotettavissa olevat vaikutuk-
set, jotka on kirjattu ympäristötuen kunkin toimenpi-
teen kohdalle. Ympäristötuen osalta vaikutusten mak-
simointia tapahtuu eri toimien aikaansaamilla saman-
aikaisilla, mutta erityyppisillä vaikutuksilla ympäris-
töön. Ympäristötukijärjestelmä painottuu vesiensuo-
jelullisiin toimenpiteisiin, mutta tietyillä toimenpiteillä 
(talviaikainen kasvipeitteisyys, suojavyöhykkeet, pien-
tareet ja suojakaistat, kosteikot ja laskeutusaltaat, 
luonnonmukainen tuotanto) on vesiensuojelullisten 
vaikutusten lisäksi myönteisiä vaikutuksia myös luon-
non monimuotoisuuteen ja maaseutumaisemaan. Ym-
päristötukijärjestelmä on edistänyt hyvin toisella oh-
jelmakaudella suomalaisen viljelymaiseman avoimena 
ja hoidettuna pysymistä ympäristötukijärjestelmään 
sitoutuneen peltoalan kasvun myötä.

Ympäristötukijärjestelmään ja sen hallinnointiin 
liittyy toiminnallinen tavoite, jonka toteutumista on 

vaikeuttaneet ongelmat rahoituksen riittävyydessä. 
Raportin kohdissa 3.2.2. ja 8.6.2. on tarkasteltu suun-
nitellun rahoituksen lisäystarpeita ja niiden kasvua 
ohjelmakauden lopulla. Rahoituksen puutteista joh-
tuen on ilmeistä, että mm. luomutuotannon alojen li-
sääntyminen on lähes pysähtynyt. Syksyllä 2003 uuti-
sointi tukirahojen loppumisesta saattoi hermostuttaa 
osaa viljelijöistä, joskin tukien maksatus jatkui lyhyen 
keskeytyksen jälkeen normaalisti. Ministeriön tulee 
informoida riittävän hyvin tuottajajärjestöjen lehdet 
tai järjestää oma tiedotus, jotta viljelijöille suunnattu 
uutisointi voisi olla luotettavaa, eli tukimaksatusten 
osaltakaan ei liioittelevaa eikä vähättelevää. Tarkas-
tettuja tiloja oli vuonna 2003 noin 4 000 tilaa, jotka 
joka tapauksessa joutuvat odottamaan tukea vuoden 
lopulle. Tuet on kuitenkin saatu maksettua saman 
vuoden puolella, sillä vuodenvaihteen yli siirtyessään 
tuista voi aiheutua kohtuuttomia veroseuraamuksia 
viljelijöille. Ohjelman loppukaudella ympäristötuen 
rahoitus tulee saada järjestettyä sopimuksia vastaaval-
le tasolle. Vuonna 2005 suurimmalta osalta viljelijöitä 
viisivuotiskauden luonnonhaittakorvaus- ja ympäris-
tötukisopimukset umpeutuvat, ja uusien sopimusten 
teko riippuu osin ympäristötukeen käytettävissä ole-
vista varoista.

9.3. Ohjelman muutostarpeet
 

9.3.1. Rahoitus

Tähän asti rahoitus on luonnonhaittakorvauksen 
osalta riittänyt ja ympäristötuen osalta eräin rajoituk-
sin. Ympäristötuen osalta ongelmana tulee olemaan 
EU:n osuuden rahoituksen riittävyys kauden loppu-
puolella ellei muille jäsenmaille suunniteltuja mutta 
käyttämättä jääneitä osuuksia ole siirrettäväksi Suo-
men tarpeisiin. Jos korvaustarve jatkuu vuoden 2003 
tasoisena, luonnonhaittakorvauksen rahoitusvaje on 
noin 7 milj. € sekä ympäristötuen yli 41 milj. € ja vuo-
den 2006 tukirahoituksen alimitoitus huomioon otta-
en 100 milj. € (liite 2). Ympäristötuen rahoitusmah-
dollisuuksien selvittämien ja varmentaminen ohjelma-
kauden loppupuoliskolla on ensisijaisen tärkeää tu-
kiohjelmasta viljelijöiden kanssa tehtyjen sopimusten 
täyttämiseksi komission ja Suomen maa- ja metsäta-
lousministeriön puolelta. Ympäristötukeen varattujen 
muiden jäsenmaiden osuudet ja niiden toteutuminen 
ilmenevät viimeistään vastaavien ympäristötuen väli-
arviointien yhteydessä. Ellei ympäristötukeen vara-
tuista määrärahoista muiden jäsenmaiden osuudet rii-
tä Suomen rahoitusvajeen kattamiseksi, komission tu-
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lee osoittaa tarvittavat varat muualta Suomelle tai 
kansallisesta maksuosuudesta tulee sopia uudelleen. 

Suomen oma rahoitusosuus luonnonhaittakorva-
uksen osalta oli vuosina 2000-2002 keskimäärin 69,5 
% ja vuonna 2003 67,6 %. Ympäristötuen osalta 
Suomen rahoitusosuus oli vuosina 2000-2002 keski-
määrin  44,7 %. Tarkastelussa mukaan luetut edelli-
seltä ohjelmakaudelta siirtyneet rahoitusvastuut vai-
kuttavat enimmilläänkin alle prosentin rahoituksen 
jako-osuuteen. Suomi on kattanut luonnonhaittakor-
vauksen ja ympäristötuen puuttuvilta osin lisäämällä 
rahoituksen kansallista osuutta vuosina 2000-2002. 
Vuosille 2003 ja 2004 on varattu valtion budjetissa 
maa- ja metsätalousministeriön käyttöön luonnon-
haittakorvauksen ja ympäristötuen tuki- ja korvaus-
sopimukset huomioon ottaen riittävät varat kansalli-
siin osuuksiin (Valtion talousarvioesitys 2003, -2004). 
Syksyllä 2003 uutisoidulla ympäristötuen maksujen 
viivästymisellä ei ole vaikutusta tukiin liittyvään so-
pimuskäytäntöön, sillä sopimusten mukaisesti tuen 
maksatusta voidaan jatkaa vuoden loppuun.

 Etelä-Suomen kansallisen tuen muutosten vaikutus 
luonnonhaittakorvauksen tarpeeseen

Mikäli Etelä-Suomen kansallisella tuella vuodesta 
2004 alkaen ei enää voida täysin korvata luonnonhai-
tasta A- ja B-alueilla aiheutuvaa haittaa, aiheutuu siitä 
kohdassa 8.6.3. tarkastellun mukaisesti tulonmene-
tyksiä viljelijöille ja paineita korvata niitä luonnon-
haittakorvauksella. Kohdassa 8.6.3. tarkasteltujen 
FADN-tilojen tulosten perusteella voidaan todeta A- 
ja B-tukialueiden osalta todeta, että Suomen liittymis-
sopimuksen artiklaan 141 perustuva Etelä-Suomen 
kotieläintalouden ja puutarhatalouden kansallisen 
tuen (vuonna 2003 noin 133 milj.€) alentaminen yh-
dellä prosentilla aiheuttaisi tulon menetyksen, jonka 
korvaaminen luonnonhaittakorvauksella edellyttäisi 
sen nostamista keskimäärin AB-tukialueella 0,79 %:
lla ja erikseen A-alueella 0,72 %:lla ja B-alueella 0,82 
%:lla. Keskimäärin AB-alueen maitotiloilla vastaava 
luonnonhaittakorvauksen lisäystarve olisi 1,09 % ja 
sikatiloilla 3,18 % (Puurunen ym. 2003; MTT talous-
tutkimuksen laskelmat syksyllä 2003). 

CAP-tuen muutosten vaikutus 
luonnonhaittakorvauksen tarpeeseen

EU:n maatalousministerien 26.6.2003 sopimalla yh-
teisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksella on ly-
hyellä aikavälillä (vuosina 2004-2008) suhteellisen 
pieniä vaikutuksia Suomen maatalouden tuotantoon 
ja tuloihin. Uudistuksessa osa EU:n kokonaan maksa-

masta CAP-tuesta irroitettaisiin tuotannosta vuodesta 
2005 alkaen. CAP-tukea maksetaan vuodesta 2005 
alkaen pääosin vuosina 2000-2002 toteutuneen tuo-
tannon perusteella, ja vain pieneltä osin tuotannon pe-
rusteella. Koska maatalouden investoinnit ovat pää-
asiassa pitkäaikaisia, käyttöiältään pääsääntöisesti yli 
10 vuotta kestäviä, CAP-uudistuksen välittömät vai-
kutukset tuotantoon jäänevät vähäisiksi.

Investoinnit saattavat vähentyä CAP-uudistuksen 
seurauksena, millä olisi merkittäviä vaikutuksia maa-
talouden tuotantoon keskipitkällä (5-10 v.) ja pitkäl-
lä aikavälillä (yli 10 v.). Uudistus alentaa ainoastaan 
voin ja rasvattoman maitojauheen hallinnollisia hin-
toja (voin hinta alenee   25 % ja maitojauheen 15 % v. 
2004-2008), joka osittain kompensoidaan tuottajille 
kiintiösidonnaisilla tuilla. Hinnanalennuskompen-
saatio irrotetaan kuitenkin kokonaan kiintiöistä ja 
tuotannosta vuonna 2008. Ottaen huomioon Suomen 
korkeat tuotantokustannukset ja voimakkaasti pieniin 
tiloihin painottuvan kokoluokkajakauman, tuen irrot-
taminen tuotannosta ja etenkin samanaikainen hinto-
jen aleneminen on tuotannon jatkuvuuden kannalta 
ongelmallinen. Koska markkinahinnat eivät kata tuo-
tantokustannuksia, CAP-tukea tarvittaisiin edelleen-
kin tuotantokustannusten peittämiseen.  

Naudanlihaa ja maitoa tuottavilla tiloilla kate eläin-
paikkaa kohden alenee selvästi kun CAP-tuki irrote-
taan tuotannosta, samalla kun tuotannosta irrotettu 
tuki kannustaa hakemaan lisäansioita tilan ulkopuolel-
ta. On mahdollista, että merkittävä osa pieniä, maitoa 
ja naudanlihaa tuottavia tiloja ei jatkossa investoi tilan 
laajentamiseen, jos laajentaminen ei lisää tilan saamaa 
tuotantosidonnaista tukea, jota toisaalta tarvittaisiin 
tuotantokustannusten peittämiseen. Ellei naudanlihan- 
ja maidontuotantoa tueta aikaisempaa enemmän muil-
la tuotantoon sidotuilla tuilla (kuten luonnonhaittakor-
vaus, ympäristö- ja kansallinen tuki), CAP-uudistus voi 
hidastaa merkittävästi investointeja, tuotannon kan-
nattavuutta, teknistä kehitystä ja kilpailukykyä pitkällä 
aikavälillä. Keskeistä tuotannon jatkuvuuden kannalta 
on muiden tukimuotojen kohdentaminen kotieläinta-
loudelle siten, että kotieläininvestointien kannattavuus 
ei olennaisesti heikkenisi. (Lehtonen 2003).

9.3.2. Täytäntöönpanojärjestelyt

Luonnonhaittakorvauksen osalta täytäntöönpanojär-
jestelyistä on arvioinnin viljelijäkyselyssä ja viran-
omaiskyselyssä esitetty kysymyksiä. Täytäntöönpa-
noon liittyviä muutosesityksiä tuli esille varsinkin vi-
ranomaiskyselyssä, mutta muutosesityksistä ei ole 
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oltu kovin laajasti yksimielisiä. Tukien hakua haluttiin 
aikaistaa, mutta viljelijöiden kannalta nykykäytäntö 
nähtiin hyvänä. Viimeistä kylvöpäivää haluttiin myö-
hästyttää pohjoisimmilla alueilla ja erilaistaa sitä kas-
vikohtaisesti mm. puutarhakasvien osalta. Maksuker-
tojen lisäämisestä viranomaisten mielipiteet jakautui-
vat kahtia, mutta mitä ilmeisimmin maksukertojen li-
sääminen helpottaisi maksuvalmiutta ja vähentäisi ly-
hytaikaisen luoton tarvetta varsinkin viljatiloilla.

Tukimaksujen viivästyminen ja epävarmuus tuen 
saantia kohtaan heikentää viljelijöiden luottamusta 
tukijärjestelmiin kuuluvien sopimusten paikkansapi-
tävyyteen eikä motivoi järjestelmien ehtojen noudat-
tamiseen. Siksi tukisopimuksien noudattaminen viran-
omaisosapuolen taholta paitsi tukivalvonnan myös 
rahoituksen suhteen on erittäin tärkeää viljelijöiden 
luottamuksen säilyttämiseksi myös seuraavaa ohjel-
makautta silmälläpitäen. Tukien valvonta sinänsä on 
saanut viljelijöiltä hyvät arvosanat.

Ohjelman loppukaudella ympäristötuen rahoitus 
tulee saada järjestettyä sopimuksia vastaavalle tasolle. 
Vuonna 2005 suurimmalta osalta viljelijöitä viisivuo-
tiskauden luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiso-
pimukset umpeutuvat, ja jos rahoituksen riittävyyttä ja 
uuden ohjelmakauden tukimääriä ja –ehtoja ei tuolloin 
ole tiedossa, viljelijät joutuvat ottamaan suuren riskin 
uusia ympäristösopimuksia tehdessään. Rahoituson-

gelma tulisi voida ratkaista tarvittaessa kansalliselta 
pohjalta. Jos uuden ohjelmakauden tukijärjestelmät 
eivät vielä tuolloin ole varmentuneet, ohjelman lop-
pukaudella tulisi harkita lyhytaikaisempaa kansallista 
mahdollisuutta sitoutua nykyisen ohjelman ehtoihin.

Ohjelman kehittämiseksi on esitetty lukuisia suo-
situksia raportin kohdassa 10. Ympäristötuen osal-
ta suositukset ovat eri ympäristötukiosioihin (vesi ja 
maaperä, luonnon monimuotoisuus ja maisema) liit-
tyvien arviointikysymysten pohjalta laadittuja. Ne 
edustavat arvioitsijoiden näkemyksiä kunkin osion 
nykytilanteesta, kehittämistarpeista ja niihin liittyvis-
tä toimenpiteistä. Eri osioiden suosituksia ei ole kes-
kenään laitettu tärkeysjärjestykseen, koska se vaatii 
laajaa keskustelua eri tahojen kesken. On siis nähtä-
vissä, että ympäristötuen osalta muutostarpeet ovat 
suuria ja laajan päätöksentekoprosessin vaativia, 
minkä takia niiden toteuttamiseen kannattaa ryhtyä 
vasta seuraavan ohjelmakauden alusta lähtien. Vesi-
politiikan puitedirektiivin tavoitteisiin pääsemiseksi 
olisi kohdennettuja vesiensuojelutoimenpiteitä pääs-
tävä aloittamaan heti uuden ohjelmakauden alussa. Se 
kuitenkin edellyttäisi alue- ja tilakohtaisten ympäris-
töohjelmien valmistelun aloittamista heti vesien tilan 
kartoituksen eli vuoden 2004 jälkeen. Mahdollisuudet 
tähän  tulisi kuitenkin selvittää.
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10.1. Luku- ja ohjelmakohtaiset kysymykset

10.1.1. Luonnonhaittakorvaus

Maan pysyminen jatkuvasti maatalouskäytössä, elin-
kelpoisten maaseutuyhteisöjen säilyminen ja viljelijöi-
den kohtuullinen elintaso

1.  Jotta maatalousmaa pysyisi jatkuvasti maatalous-
käytössä ja viljelijäväestö voisi edelleen olla merkit-
tävä osa maaseutuyhteisöä, maatalouden tulee olla 
maan eri osissa kannattavaa. Maatalouskäytössä 
olevan maan määrä on alentunut maan pohjoisim-
milla harvaan asutuilla alueilla, joskin myös eteläi-
simmillä tukialueilla on harvaan asuttuja pientila-
valtaisia maaseutualueita. Syksyllä 2003 tuli esille 
liittymissopimuksen artiklan 141 mukaisen kansal-
lisen tuen alentaminen A- ja B-tukialueella. Jotta 
AB-tukialueella mahdollisuudet kannattavan maa-
talouden harjoittamiseen säilyisivät ja viljelijöillä 
olisi mahdollisuus saavuttaa suhteessa muuhun vä-
estöön kohtuullinen elintaso, Etelä-Suomen kansal-
lisen tuen alenema tulee korvata luonnonhaittakor-
vausta lisäämällä ja eriyttämällä se tuotantosuun-
nan mukaan. Luonnonhaittakorvauksen korotus-
mahdollisuutta kansallisista varoista määritettäessä 
samalla tulee tarkistaa korvauksen korotus eri tu-
kialueilla, jotta myöskään pohjoisen harvaan asu-
tuilla alueilla ei viljelijäväestön tulotaso jäisi koh-
tuuttomasti jälkeen muun väestön tulokehityksestä. 
Arvioinnissa tehdyn viljelijä- ja viranomaiskyselyn 
tulokset myös osaltaan korostivat luonnonhaitta-
korvauksen korotustarvetta ja tasapuolisuutta koh-
dentumisessa eri alueille.    

Ympäristöä säästävään viljelyjärjestelmään kuuluvan 
käytössä olevan maatalousmaan osuus 

2. Luonnonhaittakorvauksen tasosta ja rahoituksen 
riittävyydestä tulee huolehtia sen varmistamiseksi, 
että mahdollisimman suuri osa käytössä olevas-
ta maatalousmaasta kuuluu myös jatkossa hyvän 
maatalouskäytännön mukaan ympäristöä säästä-
vään viljelyjärjestelmään, mikä edistää myös kult-
tuurimaiseman säilymistä.

3. Luonnonhaittakorvauksen kehittämisessä tulee ot-
taa huomioon se, että nyt CAP-uudistuksen myö-

tä saavutettu laitumien laajaperäinen käyttö voisi 
jatkua mikäli CAP:in laajaperäisyyspalkkioiden 
muutokset eivät enää riittäisi kannusteeksi viljeli-
jöille laajaperäiseen laitumien käyttöön.    

Luonnonhaittakorvausjärjestelmän vaikutukset tavan-
omaisen hyvän maatalouskäytännön noudattamiseen

4. Tavanomainen hyvä maatalouskäytäntö tulee säi-
lyttää luonnonhaittakorvauksen edellytyksenä ja 
sen noudattamista tulee vielä selkiyttää ja koros-
taa sen huomioon ottamista myös molempiin tu-
kijärjestelmiin kuuluville viljelijöille, jotka usein 
kiinnittävät enemmän huomiota ympäristötuen 
ehtoihin. 

5. Satotasojen heikkoon kehitykseen liittyen kasvira-
vinteiden käyttörajoituksia asetettaessa tulee kiin-
nittää erityistä huomiota pohjoisten luonnonolo-
suhteiden aiheuttamaan lyhyeen kasvukauteen ja 
siitä johtuviin vaatimuksiin kasvien nopealle kas-
vulle ja sadon valmistumiselle. Lannoitetasojen 
ohella tulee kiinnittää enemmän huomiota viljely-
menetelmien hallitsemiseen kokonaisuutena, jo-
hon kuuluu maan kasvukunnosta huolehtiminen 
(kalkitus, ojitus, tiivistymisen välttäminen yms.) ja 
yksipuolisen viljelyn välttäminen ottamalla viljely-
kiertoja käyttöön.   

6. Kasvituotannon ja kotieläintuotannon säädösten 
muuttuminen ja maatalouden tuotantomenetelmi-
en kehittyminen tulee ottaa huomioon tavanomai-
sen hyvän maatalouskäytännön tarkistamisina ja 
tarpeen mukaan uudistamisena. 

Viranomaisten näkemykset luonnonhaittakorvauksen 
ehdoista ja kehittämistarpeista

7. Viimeisen kylvöajankohdan porrastamisen tarvet-
ta tulee selvittää maan eri osien tarpeet parem-
min huomioon ottavalla tavoin. Tukihakemusten 
jättöajankohdan aikaistamista kuukaudella tu-
lee selvittää vielä tarkemmin viranomaisten kes-
kuudessa sekä myös viljelijöiden näkökulmasta. 
Ottaen huomioon maatalouden tukirahoituksen 
voimakas painottuminen loppuvuoteen, luonnon-
haittakorvaus tulisi voida maksaa vähintään kah-
dessa erässä, jolloin ensimmäinen erä olisi ensim-

10. Suositukset
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mäisellä vuosipuoliskolla, vaikka viranomaisten 
näkemykset tässä jakautuivat lähes tasan puolesta 
ja vastaan. Viiden vuoden sitoumusten lisäksi tu-
kijärjestelmässä tulisi selvittää myös lyhyempien 
sitoumusaikojen soveltamista erityistapauksissa, 
joita ovat mm. lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla 
merkittävän osan pelloistaan vuokranneet viljelijät 
ja eläkeikää lähestyvät viljelijät. 

10.1.2. Maaperään ja vesistöihin liittyvä 
ympäristötuki

Maaperän eroosio

8. Etelä-Suomen savialueille olisi saatava lisää todel-
lista kasvipeitteisyyttä, jota voitaisiin toteuttaa 
esim. viherkesannolla. Monivuotinen nurmi on te-
hokkain suoja eroosiota vastaan. Myös kokonaan 
syksyllä muokkaamatta jäävä maa, kuten sänki, 
on kohtalaisen hyvin suojassa eroosiolta. Sen si-
jaan monien muiden nykyisiin ehtoihin sisältyvien 
kasvipeitteiden vaikutus eroosioon on kyseenalai-
nen tai vaihtelee suuresti olosuhteista riippuen. 
Kasvipeitteisyyttä tulisikin toteuttaa vain selvästi 
eroosiota vähentävillä menetelmillä.

9. Suojavyöhykkeet vähentävät todennäköisesti te-
hokkaimmin omalta alueeltaan lähtevää eroo-
siota. Jotta suojavyöhykkeistä saataisiin suurin 
mahdollinen hyöty eroosion estämisessä, ne olisi 
perustettava kaikkein kaltevimmille rinteille peit-
tämään rinteen koko jyrkkä osa.

10. Suomen oloissa pellon vesitaloudesta huolehtimi-
nen muodostaa perustan maan hyvän rakenteen 
ylläpidolle. Ilman kunnollista ojitusta peltomaa 
altistuu tiivistymiselle, pintavalunnat lisäänty-
vät, eroosioriski kasvaa ja fosforikuormitusta on 
vaikea vähentää huolimatta toimenpiteistä, jotka 
pienentävät pintamaan helppoliukoisen fosforin 
pitoisuutta. Tiivistyneessä maassa kasvavat myös 
typen kaasumaiset päästöt. Pellon ojituksen kun-
nossapitoon tulisi kehittää tukimuoto, joka kan-
nustaa viljelijöitä ylläpitämään lohkojen riittävä 
kuivatustila.

Panosten vähentäminen

Lannoitus

11.  Viljavuustutkimuksen teettämisen looginen vasti-
ne on sen noudattaminen, eikä ympäristön näkö-
kulmasta ole perusteltua sallia, että maahan an-

netaan fosforia yli viljelykasvien tarpeen. Ympä-
ristötuen maksamisen edellytyksenä tulisikin olla 
kaikilla tiloilla yksiselitteisesti, että fosforilannoi-
tusmäärä voi olla korkeintaan viljavuustutkimuk-
sen antaman suosituksen mukainen.

12.  Karjanlannan fosforin käyttökelpoisuudeksi on 
nykyisessä ympäristötuessa asetettu 75 % ja tur-
kiseläinlannalla 40 %. Em. prosentit nostavat hel-
posti maan fosforitasetta, jos maata lannoitetaan 
jatkuvasti karjanlannalla. Tutkimuksin tulisi sel-
vittää, ovatko alennetut käyttökelpoisuusprosen-
tit perusteltuja kasvinravitsemuksen ja ympäristön 
näkökulmasta. Ympäristön kannalta olisi eduksi, 
että karjanlanta levitettäisiin entistä suuremmalle 
pinta-alalle. 

13.  Typpilannoituksen tarkentamista keväisen mine-
raalityppianalyysin pohjalta voitaisiin harkita va-
linnaiseksi toimenpiteeksi myös muiden kasvien 
kuin puutarhakasvien kohdalla.

14.  Vaikka puutarhakasvien osuus koko maan pel-
toalasta on pieni, niiden viljelyllä voi olla suuri 
paikallinen merkitys vesistöjen kannalta. Tämän 
vuoksi myös tärkeimmille puutarhakasveille tulisi 
asettaa lannoituksen ylärajat. 

Kasvinsuojelu

15.  Viljelykiertoon perustuvia torjuntamenetelmiä oli-
si suosittava. Kaiken kaikkiaan ympäristötukijär-
jestelmään olisi saatava mukaan enemmän pitkä-
jänteistä viljelysuunnittelua, jossa voitaisiin ennal-
ta suunnitellun viljelykierron avulla ennakoivasti 
vaikuttaa mm. kemialliseen torjuntatarpeeseen ja 
maan rakenteeseen ja viljavuuteen.  

16.  Rikkakasvien valtaamilta lohkoilta leviävät rik-
kakasvien siemenet lisäävät torjuntatarvetta naa-
purilohkoilla. Viljelijöiltä olisi tarvittaessa pystyt-
tävä edellyttämään torjuntatoimia rikkakasvien 
leviämisen estämiseksi. 

17.  Leveämpien suojakaistojen perustaminen olisi teh-
tävä houkuttelevammaksi, koska sille on selvää 
tarvetta viljelyteknisten syiden ja suojakaistojen 
hoidon (niitto ja niittojätteen keräys) helpottami-
sen kannalta.

18.  Pohjavesialueiden peltoviljely – tyyppistä tuki-
muotoa tulisi suositella nykyistä aktiivisemmin 
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viljelijöille, joilla on lohkoja pohjavesialueilla. Sa-
massa yhteydessä tiloille olisi laadittava tilantee-
seen sopiva kasvuohjelma ja tasapainoisen kasvin-
suojelun ohjeisto.

19.  Uutena torjunta-aineisiin liittyvänä tukiehtona esi-
tetään biopedin käyttöä ruiskujen pesupaikkana.

Maan kasvukunnon ylläpitäminen

20.  Nykyiset järjestelmät eivät tue riittävästi maan hy-
vän kasvukunnon ylläpitoa. Tukijärjestelmää tulisi 
kehittää sellaiseksi, että se kannustaa pitkävaikut-
teisiin peltojen kuntoa ylläpitäviin toimenpiteisiin, 
kuten kalkitukseen ja pellon vesitaloudesta huo-
lehtimiseen. Erityisesti salaojituksen edistämiseksi 
tarvittaisiin investointituen tyyppinen kannustin.

Ympäristötukitoimenpiteiden kohdentaminen

21.  Ympäristötukijärjestelmän ja tiloilla toteutettavi-
en toimenpiteiden tavoitteena tulisi olla, että toi-
menpiteissä otetaan huomioon alueiden ja tilojen 
väliset erot. Nykyisin toimenpiteitä ei riittävästi 
kohdenneta sinne, missä niistä on eniten hyötyä. 
Ilman nykyistä tehokkaampaa ja aktiivisempaa 
kohdentamista ei ympäristötukijärjestelmä voi 
saavuttaa niitä tuloksia, joita sille on asetettu. Ve-
sipuitedirektiivin toimeenpano luonee jatkossa 
puitteita ympäristötuen kohdentamiselle. 

22.  Tukitoimenpiteiden kohdentamiseen kiinnitetään 
huomiota myös Suomen Itämeren suojeluohjel-
massa, jossa maatalouden ympäristötukijärjestel-
män toteutuminen ja rahoituksen riittävyys tällä 
ohjelmakaudella ja sen jälkeenkin nähdään erit-
täin tärkeänä. Suojeluohjelmassa esitetään myös 
maatalouden monipuolistamista ja nurmipinta-
alan lisäämistä etenkin rannikkoalueilla. Myös tä-
män tavoitteen saavuttamisessa ympäristötukijär-
jestelmää voitaisiin hyödyntää

23.  Maatilojen tilakohtaiset ympäristönhoito-ohjel-
mat tulisi päivittää ajan tasalle, tilakohtaisiksi ja 
tilan ympäristötukitoimenpiteitä vastaavaksi. 

24.  Lantalan kattaminen voisi kuulua jatkossa pakol-
lisena toimenpiteenä kaikille karjatiloille. Tukea 
tulisi porrastaa eri kattamismenetelmien välillä 
niin, että suojapeitteen käytöstä maksettaisiin vä-
hemmän kuin kiinteästä katteesta. 

25. Ympäristötukea ei pitäisi kohdistaa sellaisiin toi-

menpiteisiin, joiden pitäisi kuulua hyvien maata-
louskäytäntöjen mukaisiin ympäristönsuojelutoi-
miin, kuten maitohuonejätevesien käsittely.

Ympäristötukeen liittyvä viljelijäkoulutus ja muu 
ympäristötuen kehittäminen

26.  Viljelijöiden ympäristötukeen liittyvän tietotason 
jatkuvasta ylläpitämisestä ei voida kokonaan luo-
pua, mutta olisi pohdittava vaihtoehtoisia tapoja 
saada viljelijät perehtymään ympäristöön ja ym-
päristötukijärjestelmään liittyviin asioihin. Vapaa-
ehtoista  koulutusta voitaisiin järjestää erilaisista 
ympäristötukeen liittyvistä aiheista. Koulutus tuli-
si järjestää tuotantosuunnittain. Koulutusta voisi 
järjestää esimerkiksi tilakohtaisten ympäristön-
hoito-ohjelmien tekemiseen.

 27. Torjunta-aineisiin liittyvän koulutuksen tulisi olla 
pitkäjänteisempää eikä kertaluonteista, ja koulu-
tuksen tulisi keskittyä tilakohtaisten viljely- ja tor-
junta-aineiden käyttöongelmien ratkaisemiseen. 
Koulutuksessa ja viljelijöille tarkoitetuissa kasvin-
suojelun oppaissa tulisi teknisen osaamisen lisäksi 
painottaa nykyistä enemmän rikkakasvien, kasvi-
tautien ja tuhoeläinten tuntemusta ja elinkiertoa 
sekä torjuntatarpeen arviointia ja ajoitusta. Lisäk-
si torjunta-aineiden vaikutustapojen ja ympäristö-
vaikutusten tunteminen ohjaisi viljelijää aineiden 
valinnassa sekä torjunnan tehokkuuden että ym-
päristönsuojelun kannalta positiiviseen suuntaan. 
Hyviä kokemuksia on saatu viljelijöiden pelloilla 
järjestetystä havainto-opetuksesta.

28.  Olisi pohdittava, millä tavalla tukijärjestelmään 
liittyvää byrokratiaa olisi mahdollista vähentää. 
Myös järjestelmän, eli hakuprosessin, hakuoppai-
den ja lomakkeiden yksinkertaistaminen ja sel-
kiinnyttäminen helpottaisi viljelijää ja loisi myön-
teisemmän ilmapiirin tukijärjestelmää ja maata-
louden ympäristöasioita kohtaan. 

10.1.3. Luonnon monimuotoisuuteen liittyvä 
ympäristötuki

Luonnon monimuotoisuutta edistävien toimenpitei-
den vahvempi resursointi 

29.  Luonnon monimuotoisuutta ensisijaisesti edistä-
vien toimenpiteiden rahoitusta tulisi merkittävästi 
lisätä. Nykyisellään näiden tukimuotojen rahoitus 
on vuositasolla noin 7 miljoonaa euroa, mikä vas-
taa vain 2-3 % ympäristötuen rahoituksesta. Toi-
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menpiteitä toteutetaan vain noin 1 %:lla ympäris-
tötuen kokonaisalasta. 

Ympäristötuen rakenteen ja maksatusperiaatteiden 
kehittäminen

30.  Ympäristötuen toimenpiteistä aiheutuvien kus-
tannusten ja tulonmenetysten korvaamisen sekä 
kannustinosuuden maksamisen ohella tuen mää-
räytymisessä tulisi huomioida myös toimenpitei-
den hyödyllisyys ympäristötuen tavoitteiden saa-
vuttamisen kannalta. Lisäksi sekä tukikelpoisen 
maanomistajan että maatalousmaan määritelmiä 
olisi syytä laajentaa.

Perustoimenpiteiden kehittäminen paremmin luonnon 
monimuotoisuutta edistäviksi

31.  Perustoimenpiteiden tukea tulisi maksaa myös pe-
rinteisen maatalouden muokkaamille peltojen ul-
kopuolisille, hoitotoimilla avoimina pidettäville 
alueille. Näitä luonnon monimuotoisuuden kannal-
ta keskeisiä alueita ovat erilaiset luonnonlaitumet 
ja niityt. Myös kaikki perinnebiotooppien hoidon 
ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen erityis-
tukea saavat kohteet tulisi sisällyttää tukialaan.

32. Perustoimenpiteiden tukea tulisi maksaa myös 
monivuotisille viherkesannoille. Samalla tulee an-
taa ohjeita luonnon monimuotoisuutta hyödyttä-
vien viherkesantojen perustamistavoista. Suositel-
tavaa olisi käyttää luontaista siemennystä tai har-
vaa kylvöä, ja kesanto tulisi niittää ainakin kah-
tena ensimmäisenä vuonna perustamisen jälkeen. 
Mitä pitkäikäisempiä kesannot ovat, sitä parem-
min ne edistävät luonnon monimuotoisuutta.

33.  Perustoimenpiteisiin kuuluvaa monimuotoisuus-
kohteiden ylläpitovelvoitetta tulisi täsmentää ti-
lakohtaisilla luonnonhoitosuunnitelmilla, joiden 
toteutumista seurataan. Suunnitelmassa tulisi 
määritellä, missä laajuudessa tilan luontokohteita 
velvoitetaan myös hoitamaan osana perustoimen-
pidettä. Kohteet olisi tarpeen kartoittaa tilakoh-
taisesti. Samalla voitaisiin arvioida arvokkaimpi-
en luontokohteiden sopivuus erityistuella hoidet-
taviksi kohteiksi.

34.  Monimuotoisuuskoulutuksen ja luonnonhoito-
suunnitelman ohella maatilan monimuotoisuus-
kohteet -lisätoimenpiteen tulisi edellyttää ensisi-
jaisesti joidenkin luonnonhoitosuunnitelmassa 
määriteltyjen peltojen ulkopuolisten arvokkaiden 

luontokohteiden aktiivista hoitoa. Kohteisiin voisi 
kuulua myös tavanomaista leveämpiä suojakaisto-
ja tai pellon ja metsän väliin jätettäviä monimuo-
toisuuskaistoja. Hoidosta syntyvät kustannukset 
tulee korvata viljelijälle. 

35.  Monimuotoisuuskohteet -lisätoimenpiteen kiin-
nostavuutta viljelijöille voitaisiin parantaa korot-
tamalla siitä maksettava korvaus muiden lisätoi-
menpiteiden tasolle. Tukitason korottaminen on 
välttämätöntä, jotta toimenpiteeseen voidaan lisä-
tä velvoitteita peltojen ulkopuolisten luontokoh-
teiden hoidosta.

36.  Uudistetusta monimuotoisuuskohteet –lisätoi-
menpiteestä tulisi saada korvaus, vaikka viljelijä 
olisi sitoutunut muuhunkin lisätoimenpiteeseen.

 
Perinnebiotooppien ja muiden monimuotoisuuskoh-
teiden hoidon tehostaminen joustavammilla erityistu-
kiehdoilla

37.  Arvokkaiksi luokiteltujen perinnebiotooppien ja 
muiden arvokkaiden luontokohteiden hoito tulisi 
voida järjestää ympäristötuella tai muulla yhteis-
kunnan tuella riippumatta kohteen pinta-alasta 
tai sen omistajan taustasta ja sitoutumisesta ym-
päristötukeen. Muiden kuin aktiiviviljelijöiden ja 
ympäristötukeen sitoutuneiden viljelijöiden omis-
tamien kohteiden hoidon järjestämiseksi on useita 
vaihtoehtoisia tapoja: 
a. Ei-viljelijöiden suorittamaa hoitotyötä voitaisiin 

tukea erillisellä, kansallisesti rahoitetulla tuki-
järjestelmällä, jota hallinnoitaisiin joko maa- ja 
metsätalous- tai ympäristöministeriöstä käsin. Li-
sää arvokkaita kohteita saataisiin hoidon piiriin 
myös mahdollistamalla tuen maksaminen hoito-
työhön sitoutuville organisaatioille ja järjestöille 
kohteen maanomistusoloista riippumatta.

b. Ympäristötuen kelpoisuusehtoja voitaisiin laa-
jentaa siten, että myös ei-viljelijä ja perustoi-
menpiteisiin sitoutumaton viljelijä voisivat saa-
da erityistukea omistamansa kohteen hoitoon.

c. Aktiiviviljelijöitä voitaisiin kannustaa vuokraa-
maan ja hoitamaan ei-viljelijöiden omistamia 
kohteita esimerkiksi hoidettavaksi sopivien 
kohteiden välitystoiminnalla. Muutoinkin tulisi 
tukea viljelijöiden erikoistumista luonnon mo-
nimuotoisuuden hoitopalveluiden tuottamiseen 
oman tilansa ulkopuolisillekin alueille, sillä täl-
laiselle uudenlaiselle maatalousyrittäjyydelle on 
olemassa selvä yhteiskunnallinen tarve.



257

 
38.  Erityistuen tulisi riittää korvaamaan hoitotyös-

tä aiheutuneet kustannukset kaikissa tapauksis-
sa, joissa hoito katsotaan kohteen luontoarvojen 
säilyttämisen kannalta perustelluksi. Sekä perin-
nebiotooppien hoidon että luonnon monimuotoi-
suuden erityistuen maksimitukitasoja tulisi korot-
taa tai ne voitaisiin kokonaan poistaa maksamalla 
tarvittaessa tukea EU:n maksimitukitason ylittä-
vältä osalta kansallisilla varoilla. Tämä olisi pe-
rusteltua esimerkiksi uhanalaisten lajien esiintymi-
en ja niittoniittyjen sekä lajistoltaan arvokkaim-
pien perinnebiotooppityyppien, kuten kuivien ja 
tuoreiden niittyjen sekä kallioketojen ja lehdes-
niittyjen osalta. Nykyistä maksimitasoa korkeam-
pi tuki voi olla tarpeen myös peruskunnostukseen, 
kun perinnebiotoopin hoito aloitetaan pitkän 
tauon jälkeen. Myöhempinä vuosina hoitotyö on 
yleensä tehtävissä selvästi alhaisemmalla tuella.

39.  Arvokkaiksi luokitelluilla ja Natura-alueiden pe-
rinnebiotoopeilla sekä pienialaisilla (<1 ha) muilla 
arvokkailla luontokohteilla erityistuen kannustin-
osuuden tulisi olla tavallista suurempi (esimerkik-
si 30 %). Pienialaisilla arvokohteilla tulisi voida 
poiketa neuvoston asetuksen hehtaariperusteisuu-
desta siten, että kohteille määriteltäisiin riittävä 
pinta-alasta riippumaton minimikorvaus. 

40.  Tukiehtojen tulisi sallia eri eliöryhmien tarpeet jous-
tavasti huomioiva hoito. Esimerkiksi arvokkaan 
hyönteislajiston säilyttämisen kannalta saattaa olla 
perusteltua hoitaa vierekkäisiä niittyalueita laidun-
tamalla tai niittämällä vuorovuosina  mieluummin 
kuin vuosittain. Tällaisessa tapauksessa erityistuki 
tulisi maksaa koko hoidon piirissä olevalta alueelta 
vuosittain, mikäli ympäristöviranomainen katsoo 
hoidon osittaisen rajoittamisen perustelluksi. 

41.  Perinnebiotooppien hoidon tai luonnon moni-
muotoisuuden erityistukisopimuksen tehneille 
viljelijöille tulisi lisätä mahdollisuuksia maksutto-
maan koulutukseen luonnon monimuotoisuutta 
edistävistä hoitotoimista. Koulutukseen tulisi si-
sältyä käyntejä esimerkkihoitokohteilla.

Erityistukien hakuprosessin vahvistaminen ja nopeut-
taminen ympäristö- sekä maataloushallinnossa

42.  Alueellisille ympäristökeskuksille tulee osoittaa 
lisäresursseja luonnon monimuotoisuutta edistävi-
en erityistukien hakemusten arviointiin, luonnon 
monimuotoisuuden yleissuunnitteluun sekä viljeli-

jöille suunnattavaan tiedottamiseen luonnon mo-
nimuotoisuutta edistävien erityistukien hakemi-
sesta ja kohteiden tarkoituksenmukaisesta hoidos-
ta. Näin voitaisiin nopeuttaa tukihakemusten kä-
sittelyä, kohdentaa erityistukitoimia luonnoltaan 
arvokkaimmille maatalousalueille sekä parantaa 
erityistukikohteiden hoidon laatua.

43.  TE-keskukset tarvitsevat lisäresursseja luonnon 
monimuotoisuutta edistävien erityistukien hake-
musten käsittelyyn ja neuvontaan. Hakuproses-
sin nopeuttaminen lisäisi viljelijöiden luottamusta 
erityistukiin ja todennäköisesti myös halukkuutta 
niiden hakemiseen.

Ympäristötuen vaikuttavuuden seurannan 
vahvistaminen

44.  Ympäristötuen biodiversiteettivaikutusten seu-
rantaa vahvistettiin merkittävästi toisen ohjelma-
kauden aikana lisäämällä seurannan rahoitusta. 
Jo aloitetun biodiversiteetti-seurannan jatkuminen 
tulee turvata. Erityisesti olisi lisättävä rahoitusta 
yksittäisten toimenpiteiden ja erityistukimuotojen, 
kuten luonnon monimuotoisuuden erityistuen vai-
kuttavuuden tutkimukseen.

Tukikelpoisten alkuperäisrotujen vakiinnuttaminen 

45.  Tukikelpoiset alkuperäisrodut tulee saada vakiin-
tumaan, jotta kasvattajat voivat suunnitella toi-
mintaansa pitkäjänteisesti. Tukiehtoja tulisi myös 
kehittää siten, että erityistuki suosisi alkuperäisro-
tujen kasvattamista luonnonhoitotehtäviin.

46.  Alkuperäisrotujen kasvattamista luonnonlaitumil-
la voitaisiin tukea nostamalla tukitasoja ja tuen 
kannustinosuutta, mikäli eläimet pääsevät lai-
duntamaan luonnonlaitumia. Alkuperäisrotujen 
kasvattaminen luonnonlaitumilla olisi erityisen 
suositeltavaa, koska ne ovat vuosisatojen aikana 
kehittyneet tehokkaiksi luonnonlaidunten hyö-
dyntäjiksi ja koska monet perinnebiotoopit ovat 
muovautuneet nykyisenlaisiksi juuri alkuperäisro-
tujen laidunnuksen ansiosta.

Alkuperäiskasvien viljelyn tukiehtojen lieventäminen 
tai tuen korottaminen

47. Alkuperäiskasvien viljely jäänee laajuudeltaan 
marginaaliseksi toimenpiteeksi, ellei sen tukiehto-
ja helpoteta tai tukitasoja merkittävästi koroteta. 
Koska tukea voidaan nykyisin maksaa vain enin-
tään yhdelle hehtaarille lajiketta kohden, viljelijän 
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saaman tuen kokonaismäärä jää väistämättä var-
sin vähäiseksi. Tämä ei rohkaise viljelijöitä sitoutu-
maan vaativina pidettyihin tukiehtoihin. Tukikel-
poisen viljelysalan kasvattaminen voisi lisätä vilje-
lijöiden kiinnostusta toimenpiteeseen. Nykyisessä 
muodossa toimenpide ei riittäne turvaamaan alku-
peräislajikkeiden säilymistä laajemmassa määrin.

Ympäristötuen tavoitteiden toteutumista tukevat ym-
päristötuen ulkopuoliset toimenpiteet

48.  Karjatalouden säilymistä alueellisesti kattavana 
verkostona tulisi tukea myös ympäristötuen ul-
kopuolisin maatalous- ja maaseutupoliittisin kei-
noin, koska laiduntavalla karjalla on keskeinen 
rooli maatalousluonnon monimuotoisuuden yllä-
pitäjänä niin maisemamittakaavassa tavanomai-
silla maatalousalueilla kuin pienemmässä mitta-
kaavassa yksittäisillä perinnebiotoopeilla.

10.1.4. Maaseutumaisemaan liittyvä 
ympäristötuki

Kokonaisuutena tarkastellen maisemaan kohdistuvat 
ympäristötukijärjestelmän vaikutukset ovat myöntei-
siä, mutta selkeyttämistä ja ohjeistamista maiseman-
hoidon toimenpiteisiin tarvitaan ympäristötukijärjes-
telmää kehitettäessä:

49.  Maiseman kehittäminen ja hoito –erityistuen suo-
situksissa voitaisiin lisätä tuen ensisijaisen koh-
dentamisen valtakunnallisesti ja alueellisesti ar-
vokkaiden alueiden lisäksi laajemmille maisema-
kokonaisuuksille, jotka ovat esim. usean viljelijän 
hallinnassa olevaa monimuotoista viljelymaise-
maa. Monimuotoisella viljelymaisemalla tarkoite-
taan tässä peltoalueita, joilla on vielä jäljellä met-
säsaarekkeita, ojan pientareita, latoja ympäristöi-
neen tai muita tm. puoliluonnontilaisia alueita.

50.  Perinnebiotooppisopimusten, maiseman kehittä-
minen ja hoito- sekä luonnon monimuotoisuuden 
edistämissopimusalojen sijoittumista alueellises-
ti tarkasteltaessa TE-keskuksittain on suuriakin 
vaihteluja em. sopimusaloissa ja –määrissä. Alu-
eellisten luonnonpiirteiden eroavuuden lisäksi 
näyttäisi siltä, että tukineuvojien omakohtainen 
luonnon- ja maisemanhoidollinen kiinnostunei-
suus vaikuttaisi em. sopimusten neuvontaan ja si-
ten sitoumusmääriin. Tämän perusteella voitaisiin 
suositella hakuoppaisiin em. erityistukien tavoit-
teiden ja niiden mukaisten hoitotoimenpiteiden 

selkeyttämistä sekä tukineuvontaa tekevien virka-
miesten tiedottamista ko. asiasta. Alueellisia vaih-
teluita on nähtävissä esim. kohdissa 7.1.1. kuvio 
7.2 ja 7.1.2. taulukot 7.2 ja 7.3.

51.  Tilakohtaiset ympäristöohjelmat pitäisi päivittää 
ja päivittämisen yhteydessä voitaisiin kiinnittää 
entistä enemmän huomiota tilan luonnon- ja mai-
seman ominaispiirteisiin. Tällä tavoin voitaisiin 
tuoda viljelijälle tiedoksi mahdollisia tilan alueella 
sijaitsevia maiseman kehittäminen ja hoito- sekä 
luonnon monimuotoisuuden edistäminen –erityis-
tukien kohteita ja niiden hoitotarpeita, mikäli nii-
tä ei ole ennen tilalla huomioitu.

52.  Ympäristötukijärjestelmän valvonnassa tulisi voi-
da mitata mahdollisimman yhteismitallisesti ti-
lojen ympäristön siistinä pitämisen tasoa, jolloin 
siisteyden arviointi ei vaikuttaisi niin yksityisyyttä 
loukkaavalta. Tällaisia selviä puutteita, mittarei-
ta, voisivat olla esim. käyttökelvottomien autojen 
ja muun metalliromujen määrä ilman katetta tai 
huonokuntoisten ja epäsiistien rakennusten (esim. 
katto huonokuntoinen) määrä tilan hallinnassa 
olevalla alueella. Mittareista voitaisiin koostaa 
ohje ympäristötuen hakuoppaaseen, mikä selkiin-
nyttäisi vaihtelevaa maiseman siistinä pitämisen 
käsitettä ja hoidon tason tarvetta.

53. Ympäristötuen vaikuttavuuden seurannassa olisi 
erityisen tärkeää selvittää maiseman kehittämisen 
ja hoidon erityistuen kohteiden nykytila ja tuen 
avulla suoritetun hoidon vaikutukset maisemaan. 
Näitä tietoja tarvittaisiin tämän tukimuodon ke-
hittämiseksi seuraavaa ohjelmakautta varten vas-
taamaan paremmin kokonaisvaltaisemman maise-
manhoidon tarvetta viljelymaisemassa.

10.2. Monialaiset kysymykset

Maaseudun väestömuutokse 

54.  Ympäristötuen uusia toimenpiteitä pohdittaessa 
tulee kiinnittää huomiota maaseudun taloudel-
lisen toimeentulon edellytyksiin ja yleistä viihty-
vyyttä lisääviin tekijöihin sekä mahdollisuuksiin 
niiden tukemiseen.

Työllisyyden turvaaminen

55.  Luonnonhaittakorvauksen tason tulee olla riit-
tävän korkea, että sen avulla voidaan varmistaa 
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kannattavan maatalouden jatkuvuus maan eri 
osissa. Korvauksen kohdentumisen tasapuolisuu-
teen eri alueille ja tuotantosuuntiin tulee kiinnit-
tää huomiota mahdollisten uudelleensuuntaamis-
ten yhteydessä.(vrt. kohta 9.1.1.)

Maaseutuyhteisön tulotaso

56.  Luonnonhaittakorvauksen tason tulee olla riittä-
vän korkea, että sen avulla voidaan mahdollistaa 
kotimaisesta maataloustuotannosta riippuvan 
elintarviketeollisuuden toimintamahdollisuudet, 
maatalouden lomituspalveluiden, maaseutumat-
kailun ja muiden maaseudun elinkeinojen toimin-
tamahdollisuudet sekä turvata maaseudun väes-
tön toimeentulo.

Missä määrin ohjelma on parantanut maa- ja metsä-
talouden perustuotteiden markkinatilannetta

57.  Luonnonolosuhteista johtuva heikko tuottavuus-
kehitys tulee ottaa huomioon paitsi luonnonhait-
takorvausta myös ympäristötukea kehitettäessä. 
Kasviravinteiden käyttörajoitusten tulisi olla sel-
laisia, että niillä saavutetaan toivottu ympäris-
tönsuojelullinen tavoite, mutta ne eivät saisi ra-
joittaa kasvijalostuksella aikaansaatua satotaso-
jen kasvua ja siten maatalouden markkinatuoton 
kehitystä. Maatalouden panoshinnoista johtuva 
kustannustason nousu tulee ottaa huomioon luon-
nonhaittakorvauksen ja ympäristötuen tasoa mi-
toitettaessa.

Ympäristönsuojelun ja ympäristön laadun 
paraneminen

 58. Nurmialaa olisi lisättävä yksivuotisten kasvien 
tuotantoa harjoittavilla alueilla maan eteläosis-
sa. Ympäristönäkökulmasta maan eteläosissa tu-
lisi suosia viherkesantoa, suojavyöhykenurmea, 
luonnonmukaisessa tuotannossa olevaa nurmea 
tai nurmea, jolle ei anneta fosforia pintalannoi-
tuksena. Kotieläintuotannon keskittymisen välttä-
miseksi myös maan eteläosissa olisi säilytettävä ja 
mahdollisesti myös lisättävä nautakarjatuotantoa. 
Luonnonmukaisessa tuotannossa kotieläintuotan-
nolle tulisi saada riittävät kannusteet.

10.3. Ohjelman muutostarpeet

  10.3.1. Rahoitus

59.  Ympäristötuen maksamiseen liittyvät rahoitus-
ongelmat tulee ratkaista. Jotta viljelijät eivät me-

nettäisi luottamusta tukijärjestelmiin liittyvien 
sopimusten pitävyydestä ja joutuisi taloudellisiin 
vaikeuksiin oman maksuvalmiutensa osalta ympä-
ristötuen rahoitus tulee saattaa näitä sopimuksia 
vastaavalle tasolle. Mikäli komission kanssa sovit-
tua rahoitusraamia ei voida muuttaa EU:n mak-
suosuuden osalta, puuttuva luonnonhaitta- ja ym-
päristötuki tulee rahoittaa kansallisista varoista ja 
tehdä tätä koskevat varaukset vuosien 2005-2006 
valtion talousarvioon. 

60.  Suomea koskevaan komission spesifi seen ratkai-
suun liittyen luonnonhaittakorvauksen nostami-
nen vuoden 2005 alusta 250 €:n keskiarvomaksi-
mia vastaavalle tasolle tulee ottaa huomioon val-
tion talousarviossa vuosina 2005-2006 korvauk-
sen kansallista rahoitusta mitoitettaessa. Korva-
uksen eriyttämistä alueittain ja tuotantosuunnan 
tai mahdollisten muiden kriteerien mukaan ja sen 
vaikutuksia viljelijäväestön tulotasoon ja maata-
louden kannattavuuteen sekä siitä johtuvia välil-
lisiä tarjontavaikutuksia tulee selvittää perusteel-
lisesti ennen järjestelmän uudistamista. Viljelijöi-
den tuloja koskevat arvioinnissa tehdyt vertailut 
viittaavat suhteessa muihin alueisiin suurempaan 
tuen korottamistarpeeseen eteläisimmällä A-tuki-
alueella ja pohjoisimmilla C3-C4-tukialueilla. 

61.  Mikäli Etelä-Suomen kansallisella tuella vuodesta 
2004 alkaen ei voida täysin korvata luonnonhai-
tasta A- ja B-alueilla aiheutuvaa haittaa, aiheu-
tuu siitä tulonmenetyksiä viljelijöille. Menetysten 
korvaamiseksi tulee luonnonhaittakorvauksen 
tasoa nostaa riittävästi, jotta maatalouden kan-
nattavuus näillä alueilla voidaan turvata ja näiden 
alueiden maataloustuotanto ei erkaantuisi maan 
muissa osissa harjoitetusta tavanomaisesta hyväs-
tä maatalouskäytännöstä.  

10.3.2. Täytäntöönpanojärjestelyt

62.  Luonnonhaittakorvauksen osalta arviointirapor-
tissa esitetyt muutostoimenpiteet ovat sellaisia, 
että ne tulisi tehdä tämän ohjelmakauden aikana. 
Luonnonhaittakorvauksen keskimääräisen tason 
nostamisen lisäksi aiheutuvat muut korottamis-
tarpeet riippuvat Etelä-Suomen kansalliseen tu-
keen liittyvistä ratkaisuista. Tarpeiden mukaisesta 
luonnonhaittakorvauksen korottaminen ja suun-
taaminen sekä siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt ja 
muut toimenpiteet tulee saattaa käytäntöön mah-
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dollisimman pian tukiratkaisuiden tultua päätök-
seen, jotta viljelijöiden luottamus EU:n maatalous-
politiikkaan ja maatalouden jatkamisedellytyksiin 
Etelä-Suomen alueella voidaan säilyttää ja välttää 
kannattavuusongelmat maan maataloustuotan-

non kannalta keskeisimmillä maatalousalueilla. 
Osa ympäristötuen muutosehdotuksista on laajo-
ja, ja ne tulisi toteuttaa seuraavan ohjelmakauden 
alusta lähtien.
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1. Lait ja asetukset 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999 Euroopan 
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) 
tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen ase-
tusten muuttamisesta ja kumoamisesta. (EYVL 
L 160, 26.6.1999, s. 80).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999 rakennerahas-
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LIITE 1.1.a. Maatalouden tukialueet.



LIITE 1.1.b. Maatalouden tukialueet ja maakunnat.



Lahti/Lahtis

Turku/Åbo

Helsinki/Helsingfors

Tampere/Tammerfors
Mikkeli/S:t Michel

Kuopio

Oulu/Uleåborg

Rovaniemi

Joensuu

Tavoite 1 -alue
Tavoite 2 -alue
Siirtymäkauden alue

SM/AO/MH/20.3.2002

EU-alueohjelmien tavoitealueiden väkiluku
on yhteensä 3 106 000 (60,2 % koko maasta)
Tavoite 1 -alueen väkiluku on 1 046 000 (20,3 %)
Tavoite 2 -alueen väkiluku on 1 573 000 (30,5 %)
Siirtymäkauden alueen väkiluku on 487 000 (9,4 %)

LIITE 1.2. Tavoiteohjelma-alueet.



LIITE 1.3. Maaseutualueluokitus (Maaseudun kehittämisohjelma 1991).
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LIITE 1.4. Maaseutualueluokitus (Suomen Aluetutkimus FAR). (Palttila & Niemi
2003 ref. Keränen ym. 2000).

FAR



LIITE 1.5. Peltomaan osuus kunnan pinta-alasta (Pyykkönen 2002).



LIITE 2 (1/2). Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen rahoitus.
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LIITE 3. Luonnonhaittakorvaukseen liittyvät viljelijäkyselyn vastaukset.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

LFA-tuki ja muut hehtaarikohtaiset tuet ovat alueellisesti nostaneet pellon
vuokra- ja ostohintaa

LFA-tuki on lisännyt pellon raivausta

Tavanomainen hyvä viljelykäytäntö on tärkeä tukiehto

LFA-tuella on suuri merkitys maatalouden kannattavuuteen

LFA-tuen porrastaminen tukialueittain on perusteltua

LFA-tuki hidastaa maaseudun autioitumista

Nykyisenä tukimuotona LFA-tuki on viljelyä passivoivaa ja ns.
näennäisviljelyä lisäävää

LFA-tuki vaikuttaa maataloustuotantoa vakauttavasti

LFA-tuki muodostaa perustan tilan maataloustuotannolle

Tavanomainen hyvä viljelykäytäntö takaa tasapuoliset tuensaannin ehdot
kaikille viljelijöille

LFA-tuki kohtelee eri tuotantosuuntaa harjoittavia tiloja eri tavoin

LFA-tuella on merkitystä tilan tuotannon jatkuvuudelle

LFA-tuki on alueellisesti vähentänyt lisäpellon tarjontaa

Maatalouden tuista tulisi olla nykyistä suurempi osuus LFA-tyyppistä
hehtaarikohtaista tukea

Tiedän, mitä tarkoittaa tavanomainen hyvä maatalouskäytäntö

Hyvää maatalouskäytäntöä on, ettei levitä lantaa 15.10.-15.4. välisenä
aikana

Hukkakauran torjunta on tavanomaista hyvää viljelykäytäntöä

Tunnen LFA-tukiehdot hyvin

LFA-tuki ja muut hehtaarikohtaiset tuet ovat tilani näkökulmasta nostaneet
pellon vuokraa

LFA-tuki on tilani näkökulmasta vähentänyt lisäpellon tarjontaa

Olen raivannut lisää peltoa LFA-tuen ja muiden hehtaarikohtaisten tukien
takia

Olisin raivannut lisää peltoa myös ilman LFA-tukea

LFA-tuki on tärkeä tilan tuotannon jatkamisen kannalta

LFA-tuki on nopeuttanut tilan kasvua

LFA-tukiehdot tuottavat tiettyjä vaikeuksia tilallani

1 2 3 4 5

Vastaukset väittämiin olivat asteikolla 1 – 5, jossa 1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä. 
(MTT taloustutkimus).



LIITE 4 (1/6). Maaperään ja vesistöihin liittyvien ympäristötuen vaikutusten
arviointi.

Taulukko 1. Vuonna 2002 voimassa olleiden suojavyöhykesopimusten 
sijainti eri tukialueilla.

Tukialue Sijainti Pinta-ala Pituus Lkm
A Pohjavesialue 38,66 1245 7
A Tulva-alue 41,98 1200 6
A Valtaojan varsi 58,97 7676 25
A Vesistön varsi 466,00 43403 194
A Ei tietoa 408,64 - 174

B Pohjavesialue 16,19 - 5
B Tulva-alue 85,60 4501 26
B Valtaojan varsi 93,14 9554 49
B Vesistön varsi 536,76 62044 241
B Ei tietoa 351,76 - 178

C1 Pohjavesialue 110,98 1039 18
C1 Tulva-alue 15,22 865 11
C1 Valtaojan varsi 1,77 115 3
C1 Vesistön varsi 112,76 12915 95
C1 Ei tietoa 395,17 - 190

C2-C4 Pohjavesialue 369,37 1341 58
C2-C4 Tulva-alue 197,13 14889 94
C2-C4 Valtaojan varsi 32,25 2190 19
C2-C4 Vesistön varsi 386,43 54003 250

C2-C4 Ei tietoa 1005,55 - 444



LIITE 4 (2/6).

Taulukko 2. Suojavyöhykkeiden sijainti TE-keskuksittain.

Tukialue Sijainti Pinta-ala Pituus Lkm
Uudenmaan Pohjavesialue 2,06 690 2

Tulva-alue 47,86 1900 8
Valtaojan varsi 15,88 1586 6
Vesistön varsi 75,48 13895 56

Ei tietoa 88,91 - 39
Varsinais-Suomen Pohjavesialue 36,60 555 5

Tulva-alue 2,44 455 2
Valtaojan varsi 60,19 7080 30
Vesistön varsi 466,42 36972 177

Ei tietoa 346,38 - 156
Satakunnan Pohjavesialue 2,00 - 1

Tulva-alue 19,66 660 8
Valtaojan varsi 58,80 7014 28
Vesistön varsi 283,38 28883 134

Ei tietoa 142,05 - 54
Hämeen Pohjavesialue 16,19 - 5

Tulva-alue 28,74 680 6
Valtaojan varsi - - -
Vesistön varsi 109,24 17842 40

Ei tietoa 104,01 - 52
Pirkanmaan Pohjavesialue - - -

Tulva-alue 6,44 1331 4
Valtaojan varsi 9,44 1900 6
Vesistön varsi 2,60 530 4

Ei tietoa 27,93 - 22
Kaakkois-Suomen Pohjavesialue - - -

Tulva-alue 22,44 675 4
Valtaojan varsi 11,24 350 6
Vesistön varsi 84,64 9605 44

Ei tietoa 79,57 - 43
Etelä-Savon Pohjavesialue - - -

Tulva-alue 3,62 370 2
Valtaojan varsi - - -
Vesistön varsi 15,06 2477 16

Ei tietoa 23,50 - 21
Pohjois-Savon Pohjavesialue - - -

Tulva-alue 32,92 7598 8
Valtaojan varsi - - -
Vesistön varsi 84,02 15541 21

Ei tietoa 80,18 - 16
Pohjois-Karjalan Pohjavesialue 88,13 600 15

Tulva-alue 19,40 900 6
Valtaojan varsi - - -
Vesistön varsi 4,56 920 5

Ei tietoa 28,10 - 14
Keski-Suomen Pohjavesialue 3,32 - 1

Tulva-alue - - -
Valtaojan varsi 1,04 150 2
Vesistön varsi 22,64 2089 20

Ei tietoa 120,54 - 60



LIITE 4 (3/6).

Taulukko 2 jatkuu 

Tukialue Sijainti Pinta-ala Pituus Lkm
Etelä-Pohjanmaan Pohjavesialue 199,02 1780 29

Tulva-alue 2,60 75 3
Valtaojan varsi 2,24 125 4
Vesistön varsi 176,65 18688 118

Ei tietoa 472,09 - 213
Pohjanmaan Pohjavesialue 36,05 - 9

Tulva-alue 26,80 1555 16
Valtaojan varsi 0,56 115 2
Vesistön varsi 60,08 8908 28

Ei tietoa 174,85 - 74
Pohjois-Pohjanmaan Pohjavesialue 151,83 - 21

Tulva-alue 127,01 5256 52
Valtaojan varsi 26,74 1215 12
Vesistön varsi 116,78 15915 68

Ei tietoa 450,96 - 175
Kainuun Pohjavesialue - - -

Tulva-alue - - -
Valtaojan varsi - - -
Vesistön varsi - - -

Ei tietoa 20,97 - 6
Lapin Pohjavesialue - - -

Tulva-alue - - -
Valtaojan varsi - - -
Vesistön varsi 0,40 100 2

Ei tietoa 1,08 - 1



LIITE 4 (4/6). 

Taulukko 3. Kotieläinten muuntokertoimet eläinyksiköiksi ja eri eläinlajien vuoden aikana
tuottaman typen ja fosforin määrä.

Eläintyyppi Typpi
(kg/vuosi)

Fosfori
(kg/vuosi)

Eläinyksikkö-
kerroin

Lypsylehmä 100 18 1,0
Emolehmä 55 9 0,5
Hieho 45 7 0,37
Lihanauta, siitossonni 55 7 0,37
Nuorkarja < 8kk 16 3,5 0,18
Emakko porsaineen 40 9 0,5
Lihasika (20 kg)*, 
siitossika

11 2,5 0,14

Vierotettu porsas* 3,3 1,0
Hevonen 65 10 0,5
Poni 45 7 0,37
Lammas, uuhi 
karitsoineen

17 3,5 0,18

Vuohi, kuttu kileineen 17 3,5 0,18
Munituskana,
broileriemo

0,8 0,2 0,011

Kalkkuna* 0,6 0,2 0,011
Broileri, kananuorikko* 0,2 0,05 0,0028
Ankka, hanhi* 0,6 0,16 0,0083
Sorsa* 0,4 0,1 0,0056

* eläinpaikkaa kohti vuodessa



LIITE 4 (5/6).

Kuvio 1. Maanäytteiden sijoittuminen viljavuusluokkiin TE-keskuksittain.

HU = huono, HL = huononlainen, VÄ = välttävä, TY = tyydyttävä,
HY = hyvä, KO = korkea, AKO = arveluttavan korkea
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HU = huono, HL = huononlainen, VÄ = välttävä, TY = tyydyttävä,
HY = hyvä, KO = korkea, AKO = arveluttavan korkea
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LIITE 5 (1/4). Pintavesien laatuun liittyviä seurantatuloksia maatalouden kuormit-
tamien järvien osalta.

Pintavedet, maatalouden kuormittamat järvet

Taulukko 1. OECD:n rehevyysluokkarajat (Fixed classification, Premazzi ja Chiaudani 1992).
Avovesikauden keskiarvo. 

Rehevyysluokka
Trophic state

Fosfori (mg m–3)
Phosphorus

Klorofylli a (mg m–3)
Chlorophyll a

Näkösyvyys (m)
Secchi depth

Ultra-oligotrofinen (UO)
Ultra-oligotrophic

< 4 < 1 > 12

Oligotrofinen (O)
Oligotrophic

< 10 < 2,5 > 6

Mesotrofinen (M)
Mesotrophic

10–35 2,5–8 6–3

Eutrofinen (E)
Eutrophic

35–100 8–25 3–1,5

Hyper-eutrofinen (HE)
Hyper-eutrophic

>100 > 25 < 1,5

Taulukko 2. Järvien keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet (TP, µg l–l) ja jako niiden
perusteella  rehevyysluokkiin. Rehevyysluokkien lyhenteet esitetty taulukossa 1.

1990–1994 1995–1999 2000–2002
TP Fixed Open TP Fixed Open TP Fixed Open

Ahmasjärvi 120 HE E 120 HE E 120 HE E
Ahveninen 33 M M 30 M M 33 M M
Enäjärvi 170 HE HE 140 HE E 90 E E
Juoksjärvi 33 M M 33 M M 37 E M
Karhijärvi 67 E M 60 E E 53 E E
Kirkkojärvi (Rymättylä) 310 HE E 320 HE HE 300 HE E
Kirmanjärvi 57 E M 39 E HE 38 E M
Köyliönjärvi 130 HE E 110 HE E 120 HE E
Lappajärvi 25 M O 23 M M 26 M M
Lehijärvi 40 E M 44 E E 34 M M
Pyhäjärvi (Säkylä) 21 M O 20 M M 23 M M
Pyhäjärvi (Tammela) 49 E M 57 E E
Pyhäjärvi (Artjärvi) 32 M O 33 M M 36 E M
Sotkamojärvi 28 M M 32 M M 43 E M
Sääskjärvi 73 E E 81 E E 120 HE E
Tiiläänjärvi 61 E E 51 E E 57 E M
Ullavanjärvi 49 E M 55 E E 53 E M
Villikkalanjärvi 87 E E 130 HE E 100 E E
Ylisjärvi 180 HE E 160 HE E 210 HE E
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Taulukko 3. Järvien keskimääräiset klorofylli a -pitoisuudet (a-chl, µg l–l) ja jako niiden
perusteella rehevyysluokkiin. Rehevyysluokkien lyhenteet esitetty taulukossa 1.

1990–1994 1995–1999 2000–2002
Järvi

a-chl fixed open a-chl fixed open a-chl fixed open
Ahmasjärvi 100 HE HE 90 HE HE 100 HE HE
Ahveninen 32 HE E 22 E E 31 HE E
Enäjärvi 120 HE HE 69 HE E 42 HE E
Juoksjärvi 19 E E 27 HE E 83 HE HE
Karhijärvi 56 HE E 26 HE E 20 E E
Kirkkojärvi (Rymättylä) 63 HE HE 130 HE HE 110 HE HE
Kirmanjärvi 31 HE E 18 E E 22 E E
Köyliönjärvi 100 HE HE 69 HE E 64 HE E
Lappajärvi 13 E E 10 E E 11 E E

Lehijärvi 21 E E 28 HE E 18 E E
Pyhäjärvi (Säkylä) 8 M M 32 HE E 13 E E
Pyhäjärvi (Tammela) 27 HE E 6 M M 29 HE E
Pyhäjärvi (Artjärvi) 8 M M 9 E M 12 E E
Sotkamojärvi 22 E E 18 E E 45 HE E
Sääskjärvi 23 E HE 31 HE HE 50 HE E
Tiiläänjärvi 24 E E 29 HE HE 31 HE E
Ullavanjärvi 23 E HE 55 HE HE 40 HE E
Villikkalanjärvi 20 E E 46 HE E 39 HE E
Ylisjärvi 49 HE E 61 HE E 110 HE E

Taulukko 4. Järvien keskimääräiset näkösyvyydet (sdt, m) ja jako niiden perusteella
rehevyysluokkiin. Rehevyysluokkien lyhenteet esitetty taulukossa 1.

1990–1994 1995–1999 2000–2002

sdt fixed open sdt fixed open sdt fixed open
Ahmasjärvi 0,4 HE HE 0,5 HE HE 0,4 HE HE
Ahveninen 1,1 HE E 1,3 HE E 1,0 HE HE
Enäjärvi 0,3 HE HE 0,5 HE E 0,7 HE HE
Juoksjärvi 1,6 E E 1,5 HE E 1,2 HE HE
Karhijärvi 0,8 HE HE 0,8 HE E 0,8 HE HE
Kirkkojärvi (Rymättylä) 0,8 HE HE 0,5 HE HE 0,7 HE HE
Kirmanjärvi 1,0 HE HE 1,2 HE E 1,1 HE HE
Köyliönjärvi 0,6 HE HE 0,6 HE E 0,6 HE HE
Lappajärvi 1,9 E E 2,2 E E 1,7 E E
Lehijärvi 2,6 E E 1,5 E E 1,8 E E
Pyhäjärvi (Säkylä) 3,2 M M 1,1 HE E 2,3 E E
Pyhäjärvi (Tammela) 0,9 HE HE 2,9 E M 0,7 HE HE
Pyhäjärvi (Artjärvi) 1,1 HE E 1,0 HE M 1,0 HE HE
Sotkamojärvi 1,5 HE E 1,6 E E 1,2 HE E
Sääskjärvi 0,6 HE HE 0,4 HE HE 0,3 HE HE
Tiiläänjärvi 0,3 HE HE 0,7 HE HE 0,7 HE HE
Ullavanjärvi 0,9 HE HE 0,7 HE HE 0,6 HE HE
Villikkalanjärvi 0,4 HE HE 0,4 HE E 0,3 HE HE
Ylisjärvi 0,3 HE HE 0,3 HE E 0,3 HE HE
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Taulukko 5. Järvien jakautuminen rehevyysluokkiin OECD:n kiinteän luokituksen mukaan.

Kausi

Years

Mesotrofinen

Mesotrophic

Eutrofinen

Eutrophic

Hyper-eutrofinen

Hyper-eutrophic
1990–1994 6 8 5

1995–1999* 6 6 6

Fosfori

Phosphorus
2000–2002 4 10 5

1990–1994 2 8 9

1995–1999 1 5 13

Klorofylli a

Chlorophyll a
2000–2002 0 6 13
1990–1994 1 3 15
1995–1999 0 4 15

Näkösyvyys

Secchi depth 2000–2002 0 3 16

* Pyhäjärvi (Tammela) puuttuu
Pyhäjärvi (Tammela) is missing

Taulukko 6. Järvien jakautuminen rehevyysluokkiin OECD:n avoimen luokituksen mukaan.

Kausi

Years

Oligotrofinen

Oligotrophic

Mesotrofinen

Mesotrophic

Eutrofinen

Eutrophic

Hyper-eutrofinen

Hyper-eutrophic
1990–1994 3 8 7 1

1995–1999* 0 6 10 2

Fosfori

Phosphorus
2000–2002 0 10 9 0

1990–1994 0 2 11 6

1995–1999 0 2 12 5

Klorofylli a

Chlorophyll a
2000–2002 0 0 16 3

1990–1994 0 1 6 12

1995–1999 0 2 12 5

Näkösyvyys

Secchi depth
2000–2002 0 0 4 15

* Pyhäjärvi (Tammela) puuttuu  Pyhäjärvi (Tammela) is missing
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Taulukko 7. Järvien nitraattipitoisuuksien maksimiarvot (mg l–l NO3).

1990–1994 1995–1999 2000–2002

Ahmasjärvi 2,83 4,03 3,28
Ahveninen 0,02 2,04
Enäjärvi 2,98 6,86 8,21
Juoksjärvi 0,19 2,66 3,28
Karhijärvi 0,11 2,83 2,92
Kirkkojärvi (Rymättylä) 4,07 4,87 4,40
Kirmanjärvi 2,26 1,77 1,68
Köyliönjärvi 5,76 7,53 21,3
Lappajärvi 1,27 1,28 1,46
Lehijärvi 4,38 5,31 13,7
Pusulanjärvi 0,36 6,44 11,1
Pyhäjärvi (Säkylä) 0,41 0,62 0,53
Pyhäjärvi (Tammela) 1,30 12,4
Pyhäjärvi (Artjärvi) 7,99 4,34 9,32
Sotkamojärvi 0,08 0,97 1,37
Sääskjärvi 2,35 5,31 0,00
Tiiläänjärvi 6,22 6,86 18,1
Ullavanjärvi 2,70 1,28
Villikkalanjärvi 22,6 8,66 32,3
Ylisjärvi 7,08 9,74 8,85
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Kuvio 1. Villikkalanjärven nitraattipitoisuudet vuosina 1987–2002



LIITE 6 (1/9). Pintavesien laatuun liittyviä seurantatuloksia maatalouden kuormit-
tamien jokien ja pienten valuma-alueiden osalta.

Pintavedet: Joet ja pienet valuma-alueet

Taulukko 1. Jokien pistemäinen typpi- ja fosforikuormitus sekä niiden suhteelliset osuudet
kulkeumasta.

Joki Jakso Pistekuormitus Suhteellinen osuus
TN TP TN TP

(kg km-2 a-1) (kg km-2 a-1) % %
Porvoonjoki 1990-1994 338 5.4 28.0 13.1
Porvoonjoki 1995-1999 311 5.1 30.4 12.2
Porvoonjoki 2000-2002 256 3.8 24.0 10.7
Vantaanjoki 1990-1994 154 2.9 18.9 8.6
Vantaanjoki 1995-1999 130 2.4 16.7 5.9
Vantaanjoki 2000-2002 113 2.3 13.3 6.0
Uskelanjoki 1990-1994 63 2.3 6.2 2.6
Uskelanjoki 1995-1999 57 2.0 4.9 1.9
Uskelanjoki 2000-2002 81 3.1 9.1 3.3
Paimionjoki 1990-1994 36 0.9 3.9 1.2
Paimionjoki 1995-1999 31 0.7 3.4 0.9
Paimionjoki 2000-2002 36 0.5 4.2 0.7
Aurajoki 1990-1994 15 0.5 1.8 0.7
Aurajoki 1995-1999 14 0.5 1.6 0.7
Aurajoki 2000-2002 13 0.4 1.6 0.5
Lapuanjoki 1990-1994 39 1.3 8.2 4.5
Lapuanjoki 1995-1999 35 0.9 8.2 5.4
Lapuanjoki 2000-2002 44 0.6 7.1 3.0

Taulukko 2. Ravinteiden ja kiintoaineen mediaanipitoisuudet joissa 1990–2002.

Joki TP TP (suod.) PO4-P TN NOx-N SS

µg L-1 µg L-1 µg L-1 µg L-1 µg L-1 mg L-1

Porvoonjoki 110 37 59 3500 2700 36
Vantaanjoki 88 23 40 2400 1610 41
Uskelanjoki 150 33 90 2000 1200 90
Paimionjoki 180 39 110 2300 1400 110
Aurajoki 160 38 90 2200 1300 66
Lapuanjoki 78 24 36 1700 670 15
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Taulukko 3. Pitoisuuksien ja virtaaman välinen riippuvuus joissa (korrelaatiot).

Joki TP TP (suod.) PO4-P TN NOx-N SS
Porvoonjoki 0,56 -0,03 0,39 -0,21 -0,25 0,62
Vantaanjoki 0,63 0,33 0,61 0,20 0,13 0,68
Uskelanjoki 0,64 0,38 0,71 0,29 0,18 0,61
Paimionjoki 0,43 0,36 0,39 0,23 0,20 0,51
Aurajoki 0,56 0,34 0,56 0,26 0,27 0,57
Lapuanjoki 0,40 -0,02 0,33 0,55 0,56 0,62

Taulukko 4. Seasonal Kendall –testin antamat tulokset virtaaman ja pitoisuuksien muutoksista
1990–2002 (0 = ei muutosta, + = nouseva trendi, - = laskeva trendi).

Ei normalisoitu Normalisoitu Ei normalisoitu Normalisoitu Ei normalisoitu Normalisoit
TP Suuruus TP Suuruus TP (suod.) Suuruus TP (suod.) Suuruus PO 4-P Suuruus PO 4-P

µg L-1 a-1 µg L-1 a-1 µg L-1 a-1 µg L-1 a-1 µg L-1 a-1

Porvoonjoki 0 0 0 0 0 0
Vantaanjoki 0 0 0 0 0 0
Uskelanjoki 0 0 0 0 0 0
Paimionjoki 0 0 0 0 0 0
Aurajoki 0 -- -2,73 0 -- 0,77 0 0
Lapuanjoki --- -1,89 --- -2,19 0 0 0 0

Ei normalisoitu Normalisoitu Ei normalisoitu Normalisoitu Ei normalisoitu Normalisoit
TN Suuruus TN Suuruus NO x-N Suuruus NO x-N Suuruus SS Suuruus SS

µg L-1 a-1 µg L-1 a-1 µg L-1 a-1 µg L-1 a-1 mg L-1 a-1

Porvoonjoki 0 0 0 0 0 0
Vantaanjoki 0 0 0 0 0 0
Uskelanjoki 0 0 0 0 0 0
Paimionjoki 0 0 0 0 0 0
Aurajoki -- -49,4 --- -59,1 0 0 0 0
Lapuanjoki 0 0 +++ 27,5 +++ 22,6 0 0

Virtaama Suuruus
m3 s-1

Porvoonjoki 0
Vantaanjoki 0
Uskelanjoki 0
Paimionjoki 0
Aurajoki 0
Lapuanjoki 0

---, +++ = p < 0.001
--, ++ = p < 0.01
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Kuvio 1. Kokonaisfosforipitoisuus Aurajoella ja Lapuanjoella vuosina 1990–2002.



LIITE 6 (3/9).

0

10

20

30

40

50

1990-1994 1995-1999 2000-2002

kg
 k

m
-2

 a
-1

0

100

200

300

400

500
mm

TP

Valuma
Porvoonjoki

0

25

50

75

100

125

1990-1994 1995-1999 2000-2002

kg
 k

m
-2

 a
-1

0

100

200

300

400

500
mm

TP

Valuma
Paimionjoki

0

25

50

75

100

125

1990-1994 1995-1999 2000-2002

kg
 k

m
-2

 a
-1

0

100

200

300

400

500
mmTP

Valuma
Uskelanjoki

0

10

20

30

40

50

1990-1994 1995-1999 2000-2002

kg
 k

m
-2

 a
-1

0

100

200

300

400

500
mm

TP

ValumaVantaa

0

20

40

60

80

100

1990-1994 1995-1999 2000-2002

kg
k
m

-2
 a

-1

0

100

200

300

400

500
mm

TP

Valuma
Aurajoki

0

5

10

15

20

25

30

1990-1994 1995-1999 2000-2002

kg
k
m

-2
 a

-1

0

100

200

300

400

500
mm

TP

Valuma

Lapuanjoki

0

50

100

150

200

1990-1994 1995-1999 2000-2002

kg
k
m

-2
 a

-1

0

100

200

300

400

500
mm

TP

Valuma
Hovi

0

10

20

30

40

50

1990-1994 1995-1999 2000-2002

kg
k
m

-2
 a

-1

0

100

200

300

400

500
mm

TP

Valuma
Löytäneenoja

0

25

50

75

1990-1994 1995-1999 2000-2002

kg
k
m

-2
 a

-1

0

100

200

300

400

500
mm

TP

Valuma
Savijoki

Kuvio 2. Keskimääräiset kokonaisfosforikulkeumat ja valuma kuudessa joessa ja kolmella
maatalousvaltaisella pienellä valuma-alueella ennen ympäristötukikautta (1990–1994),
ensimmäisellä tukikaudella (1995–1999) sekä toisen tukikauden alussa (2000–2002).
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Kuvio 3. Keskimääräiset suodatetun kokonaisfosforin kulkeumat ja valuma kuudessa joessa sekä 
suodatetun fosfaattifosforin kulkeumat kolmella maatalousvaltaisella pienellä valuma-alueella
ennen ympäristötukikautta (1990–1994), ensimmäisellä tukikaudella (1995–1999) sekä toisen
tukikauden alussa (2000–2002).
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Kuvio 4. Keskimääräiset fosfaattifosforikulkeumat ja valuma kuudessa joessa ennen
ympäristötukikautta (1990–1994), ensimmäisellä tukikaudella (1995–1999) sekä toisen
tukikauden alussa (2000–2002).
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Kuvio 5. Kokonaistyppipitoisuus Aurajoella vuosina 1990–2002.
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Kuvio 6. Keskimääräiset kokonaistyppikulkeumat ja valuma kuudessa joessa ja kolmella
maatalousvaltaisella pienellä valuma-alueella ennen ympäristötukikautta (1990–1994),
ensimmäisellä tukikaudella (1995–1999) sekä toisen tukikauden alussa (2000–2002).
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Kuvio 7. Nitraattityppipitoisuus Lapuanjoella vuosina 1990–2002.
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Kuvio 8. Keskimääräiset nitraattityppikulkeumat ja valuma kuudessa joessa ennen
ympäristötukikautta (1990–1994), ensimmäisellä tukikaudella (1995–1999) sekä toisen
tukikauden alussa (2000–2002).
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Kuvio 9. Keskimääräiset kiintoainekulkeumat ja valuma kuudessa joessa ennen
ympäristötukikautta (1990–1994), ensimmäisellä tukikaudella (1995–1999) sekä toisen
tukikauden alussa (2000–2002).




