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Satakunnan ELY-keskus myönsi vuonna 2017 tukea luonnonmukaiseen tuotantoon,
alkuperäisrotujen kasvattamiseen ja maisemanhoitoon 2,6 milj. €
Tukea myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisista
toimenpiteistä. Toimenpidekokonaisuuksien tavoitteena on kestävä peltoviljely, maatalouden
vesiensuojelu, maatalousluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja geneettinen
monimuotoisuus.
Luonnonmukainen tuotantoala kasvaa hitaasti
Tukea maksetaan 5-vuotisen luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen kautta kasvi- tai
kotieläintiloille. Tavoitteena edistää ympäristöystävällistä viljelyä ja orgaanisten lannoitteiden
kierrätystä sekä kasvi- ja eläinlajien monimuotoisuuden lisäämistä. Toimenpiteessä tuetaan sekä
luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymistä että luonnonmukaista tuotantoa, jotta luonnonmukainen
tuotanto lisääntyisi luomutuotteiden kysyntää vastaavasti.
Vuonna 2017 Satakunnassa oli 5760 ha luonnonmukaisessa kasvintuotannossa, joka on n. 6 %
Satakunnan peltopinta-alasta. Luomutilojen keskikoko Satakunnassa on 58 ha. Kaura-, ruis- ja
seosvilja ovat nurmen ohella maakunnan merkittävimpiä viljelyskasveja luomutuotannossa.
Vuonna 2017 luomusitoumuksen tekivät keskimääräistä suuremmat tilat.
Luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa oli mukana 24 tilaa. Sitoumuksia voidaan tehdä
naudoista, sioista, vuohista, lampaista ja siipikarjasta.
Luonnonmukaisen tuotannon korvausta 2017 maksettiin 1,68 milj. €.
Alkuperäisrotujen kasvattaminen arvokkaiden paikallisrotujen säilyttämiseksi
Sopimuksessa korvausta maksetaan itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarjan, suomenvuohien,
suomenlampaiden, ahvenanmaanlampaiden ja kainuunharmaalampaiden, suomenhevosten ja
maatiaiskanojen kasvattamisesta ko. rodun lisäämiseksi. Viljelijä sitoutuu viideksi vuodeksi
kasvattamaan maatilallaan alkuperäisrotuihin kuuluvia eläimiä ja lisäämään niiden määrää.
Satakunnassa sopimuksen piirissä on 112 nautaa, 610 lammasta, 42 suomenhevosta ja 20
maatiaiskanaa.
Ympäristösopimukset maatalousluonnon ja maiseman hoitoon
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuus ei säily ilman maatalousmaata, sen viljeltyjä peltoja,
laidunnusta ja hoidettuja reuna-alueita. Uhanalaisimpia ovat perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet.
Perinnebiotoopit, luonnonlaitumet ja muut avoimet tai puoliavoimet niittymäiset
maatalousympäristöt eivät ole enää osana tavanomaista tuotantotapaa vaan vaativat
suunnitelmallista hoitoa. Satakunnassa on 1570 ha maisemanhoitosopimuksilla hoidettua alaa.
Hoitotoimenpiteitä olivat laidunnus, niitto ja puiden ja pensaiden raivaus, joista maksettiin vuonna
2017 korvausta 818 000 €.

Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot estämään muuttoparvien satovahinkoja
Satakunnassa kolme tilaa on tehnyt 5-vuotisen sopimuksen, jossa viljelykasvien yhdistelmillä
pyritään houkuttelemaan muuttoparvet sopimusalueelle ja estämään alueen muiden peltojen
lintuvahingot. Sopimuksessa on yhteensä 55 ha peltoaluetta.
Vesiensuojelullisten kosteikkojen hoito
Toimiva kosteikko vaatii myös hoitoa. Lietteen poisto, pohjapatojen ylläpito ja tarkkailu sekä
altaiden reuna-alueiden hoito ovat toimenpiteitä, joita rahoitetaan 5-vuotisilla sopimuksilla.
Rahoitus ja sen tulevaisuus
Sopimuksia ja sitoumuksia on tehty pääasiassa viljelijöiden kanssa. Rekisteröidyillä yhdistyksillä
on myös mahdollisuus hakea rahoitusta maiseman ja kosteikon hoitoon. Hyviä maisemakohteita
on vielä hoidon ulkopuolella ja Satakunnan luomualassa on lisäämisen varaa. Vuoden 2018
hakemusten rahoitus on vielä hieman auki, mutta varmasti uusia luomusitoumuksia ja
maisemanhoitosopimuksia on mahdollista hakea kesäkuun puoliväliin mennessä.
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