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PAATÖS MAATALOUSLUON NON MON I MUOTOISU

Sopimuksen hakija:

U

DE N JA MAISE MAN HOITOSOPIMU KSESTA

POHJOIS-IIN KYLAYHDISTYS RY

ELY-keskuksen ratkai su
Hakemus maatalousluonnon monimuotoisuuden ja malseman hortosopimuksesta hyväksytään.
Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus valtion puolesta 1a hakemuksen ailekirjoittanut hakrla ovat
tehneet sopimuksen maatalousluonnon monimuotoisuuden 1a marseman hordosta. Soprmuksen
tekeminen on tarkoituksenmukaista sopimukselle Manner-Suomen kehittämisohjelmassa vuosille 20142020 asetettujen tavoitteiden sekä luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristön tilan kannalta.
Korvauksenhakija sitoutuu noudattarnaan tähän sopirnukseen sisältyviä (hakemuslcmake nro 253)
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sopimusehtoja ja hoitamaan sopimusaluetta hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Sopimuskausi
Sopimus on S-vuotinen. Sopimuskausi on 01 05.2018-30.A4.2023,

Sopimukseen hyväksyttävät valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat peruslohkot:
Sopimukseen ei ole hyväksytty valtakunnallisesti tai maakunnallrsesti arvokkaita peruslohkoja,

Sopimukseen hyväksyttävät muut peruslohkot:
Peruslohkon
tunnus

Peruslohkon nimi

Pinta-ala

1390154789

Patakari

2,26

=

Huomautus

Päätöksen perustelut ja lisätiedot
Sopimuksen hakijan on noudatettava tähän päätökseen sisältyviä ja hakemuslomakkeessa (nro 253)
olevia sopimusehtoja.
Sopimukseen hyväksyttyjä peruslohkoja hoidetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.
Viljelijää on kuultu ennen tämän päätöksen tekemistä. Viljelijälle on lähetetty kuulemiskirje 25.1-0.201-8 ja
siihen on vastattu ELY-keskukseen 26.1-0.2018 saapuneella vastineella. Viljelijä on vastineessaan
hyväksynyt hoitosuunnitelman rarkennukset.Sopimukseen on haettu lohkoa 1"39-01-547-89 Patakari,
pinta-ala 2,26 ha. Lohkoa on haettu sopimukseen iuonnonlaitumena, ELY-keskuksen y-vastuualue on
antanut hakemuksesta lausunnon, lausunto on kokonaisuudessaan tämän päätöksen liitteenä. Haettu

alue soveltuu lampailla laiduntamiseen. Aluetta on laidunnettava sopimuksen mukaisesti 5-B lampaalla.
Laidunpaineen tulee olla riittävän korkea, jotta kasvillisuuden toivottu muutos käynnistyy. Fioidon
tavoitteena tulee olla alueen puustoisten osien muuttuminen vaiheittain hakamaisiksi, rantaniittyjen
laajentuminen ja umpeenkasvun ehkäiseminen sekä rantaniittyjen ja pensaikon muodostaman
vaihettumisvyöhykkeen maiseman avartuminen, Laiduntavien eläinten määrä tulee mitoittaa tavoitteiden
saavuttamisen kannalta riittäväksi. Alueen luontoon tutustumista varten rakennetun polun ja lintutornin
ympäristössä saa tehdä liikkumista ja käyttöä helpottavia raivauksia, mutta muualla raivauksia ei tule
tehdä sopimuskauden aikana. Alueen raivaustanretta arvioidaan ensimmäisen sopimuskauden jälkeen
saavutettujen hoitotulosten perusteella, Lohko sisältyy Natura 2000 -verkostoon ja alueelle perustettuun
yksityiseen Hiastiniahden luonnonsuojelualueeseen (YSA1-1831-9). Kohteella on huomattava merkitys
luonnon monimuotoisuuden kannalta. AIueen hoito on yksityisen luonnonsuojelualueen
suojelutavoitteiden ja suojelupäätökseen sisältyvien rauhoitusmääräysten mukaista. Hakemukselle on
tehty suunnitelman mukainen hoidon arviointija sen tulee olla tarkoituksen mukaista sopimukselle
asetettujen tavoitteiden kannalta, Soprmusaluetta on hoidettava ja kunnostettava hyväksytyn
suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman on oltava tarkoituksenmukaista luonnonvarojen kestävän
käytön ja ympäristön kannalta (MMMa 3271L5 25 §). Aluetta on hoidettava sopimusehtojen,
hoitosuunnitelman, 25.L0.2018 päivätyssä kuulemiskirjeessä esitettyjen tarkennusten sekä tässä
esitettyjen tarkennusten mukaisesti.Aluetta laidunnetaan 5-B lampaalla (uuhet+karitsat). Laidunnusaika
on l-.6.-31.8., sopimusehtojen mukaan laidunkauden tulee olla vähintään 100 vrk, Laidunpainetta on
tarvittaessa lisättävä, mikäli suunniteltu eläinmäärä ei riitä hoitotavoitteiden saavuttamiseen.
Laidunkauden päättyessä puustoisten osien kenttäkerroksen ja rantaniittyen kasvillisuuden tulee olla
pääosin matalaksi syötyä , kasvillisuuden korkeus alle 20 cm. Hoitotavoitteiden saavuttamisen kannalta
riittävän eläinmäärän ohella on tärkeää jatkaa laidunkautta mahdollisimman pitkään syksyllä, koska
kasvukaudet ovat pidentyneet. Jos laiduntamrsella ei saavuteta tavoitetilaa, alilaidunnetuilla osilla tulee
tehdä hoitosuunnitelman mukaisesti niitto. Niitto tehdään laidunkauden lopussa, l-5.7.-30.9. välisenä
aikana. Alueen ensisijaisena hoitona on kuitenkin laidunnus.Polun ja lintutornin ympäristössä saa tehdä
liikkumista ja käyttöä helpottavia raivauksia, muuten puuston raivauksia ei saa tehdä sopimuskauden
aikana.Laidunaiueet tulee aidata ja eläinten juomaveden saannista huolehtia ja suorittaa riittävät
elätnten tarkastukset laitumella ja eläinten hyvinvoinnista tulee huolehtia. Hoitopäiväkirjaan tulee
merkitä alueella tehtävät hoitotoimenpiteen sekä alueelle vietävien eläinten määrät ja laidunnusajat.
Mikäli esim. ylivoimaisesta syystä johtuen jotain sovittua hoitotoimea ei voida suorittaa tai sitä ei voida
tehdä sovitussa aikataulussa, tulee siitä tehdå ilmoitus ylivoimaisesta esteestä ELY-keskukseen. Tukt on
kustannusperusteinen, joten tukea pienenneiaan toteut..rrnattoman toimen csalta sen verran.

Muutoksenhaku
Voitte hakea muutosta tähän päätökseen tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.

Tiedoksiantovelvoite

:

Tämän päätöksen vastaanottajan on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä muille päätöksen
asianosaisille hallintolarn (434l2AAq 68 §:ssä säädetyllä vahingonkorvausvastuulla.
Päätös jätetty postin kuljetettavaksi 30.10.2018

Allekirjoitukset
Tiina Suutari

Johanna Honkanen

Allekirjoitettu koneellisesti

Alleki rjoitettu kon eel lisesti

Lisätietoja antaa:
Johanna Honkanen
Puh : 0295038058, Sähköposti : johanna.honkanen @ely-keskus.fi
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Pohjoi+lin kyläyhdi§ys ryl Anita Sevänen, li (Tilat unnus: 139120733)
Lohkot : Patakari

(1

3901 54789)

Hakemuksen kohteena oleva Patakari soveltuu lampailla laiduntamiseen. Kohde muodostaa yhdessä
hakijalla olevan toisen sopimuslohkon kanssa yhtenäisen laajem man laidunkokonaisuuden. Kokemukset

vanhemman lohkon laiduntamisesta oval olleet alueen luonnonhoidon kannalta myönteisiå ja laidunnus on
edistänyt alueen luontoarvojen säilymistä. Laitumen laajentuessa hoidon vaikuttavuuden oletetaan
lisääntyvän.
Ensimmäisen sopimuskauden aikana alue tulee aidata ja aloittaa laidunnus sopimuksen mukaisesti 5-8
lampaalla" Laidunpaineen tulee olla riittävän korkea, jotta kasvillisuuden toivottu muutos kåynnistyy.
Hoidon iavoitteena tulee olla alueen puustoisten osien muuttuminen vaiheittain hakamaisiksi,
rantaniittyjen laajentuminen ja umpeenkasvun ehkäiseminen sekä rantaniittyjen ja pensaikon

muodostarnan vaihettumisvyöhykkeen maiseman avartuminen. Laiduntavien eläinten määrä tulee
mitoittaa tavoitteiden saavuttamisen kannalta riittäväksi. Laidunkauden päåttyessä puustoisten osien
kenttäkerroksen ja rantaniittyjen kasvillisuuden tulee olla pääosin matalak§ syötyä (kasvillisuuden korkeus
<20 crn). Hoitotavoitteet tulee saavuttaa vuosittaln Hoitotavoitleiden saavuttamisen Kannalta riittävän
eläinmäärän ohella on tärkeää jatkaa laidunkautta mahdollisimman pitkään syksyllä, koska kasvukaudet

ovatpidentyneet.Josiaiduntamisellaeisaavutetatavoitetilaa.alilaidunnetuillaosillatuleetehdä
hoitosuunnitel man m ukaisesti niitto.

Alueenluontooniutustumistavartenrakennetunpolunlallntutorninympäristössäsaatehdäliikkumistaja
käyttöä helpottavia raivauksia. mutta muualla raivauksa ei tule tendä soplmuskauden aikana, Alueen
raivaustarvetta arvioidaan ensimmäisen sopimuskauden jälkeen saavutettu1en hoitotulosten perusteella.
Patakarin lohko sisältyy Natura 2000 -verkostoon ja alueelle perustettuun yksityiseen Hiastinlahden
luonnonsuojeluaiueeseen (YSA118319). Kohteella on huomattava merkitys Iuonnon monimuotoisuuden
kannalta. Alueen hoito on yksityisen luonnonsuojelualueen suojelutavoitteiden ja suoielupäätökseen
sisältyvien rauhoitusmääräysten mukaista ja äY-keskus hyväxsyy hakijan esittämän suunnitelman tässä
päät öksessä esit etyi n ehdoi n.

Nykytilassa Patakarin lohkoa voidaan pitää kunnostuskelpoisena perinnebiotooppikohteena. joka ei
kuitenkaan nykytilassa täytä perinnebiotoopin vaatimuksia. mutta soveltuu luonnonlaitumeksi. jolla

edistetään luonnon monimuotoisuutta alueella. Tavoitteiden
alueella on edel lytyksiä kehittyä perr n nebiotoopi ksi.
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