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ESIPUHE

Ympäristön huomioiminen on korostunut suomalaisen maatilan toimintaympäris-
tössä. “Kestävä maatalous Vantaanjoella” -projektissa koettiin tärkeäksi
selvittää tilalle ympäristönhoitotoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia sekä
hyötyjä. Helmikuussa 2000 aloitti “Ympäristöhoitotoimenpiteiden kustannukset
ja hyödyt”-osaprojektin työryhmä, johon kuuluivat tutkija Kauko Koikkalainen
Maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta, taloussuunnittelija Jarmo
Keskinen Uudenmaan maaseutukeskuksesta, ympäristöinsinööri Riitta Murto-
Laitinen Uudenmaan liitosta, projektisihteeri Irmeli Ahtela Uudenmaan
ympäristökeskuksesta, puheenjohtajana toiminnanjohtaja Jaakko Holsti
Uudenmaan Maataloustuottajain Liitosta sekä sihteerinä Minna Ollas Uudenmaan
ympäristökeskuksesta. Työryhmän asiantuntevan panoksen johdosta projekti
eteni aikataulun mukaisesti. Tämän selvityksen ja laskelmat on tehnyt agronomi
Minna Ollas ja haastattelut suoritti agrologi-opiskelija Sonja Seppänen Espoo-
Vantaan ammattikorkeakoulusta.

Helsingissä 30.11.2000

Minna Ollas



5

1 JOHDANTO

Kestävä maatalous Vantaanjoella  -projekti on vuonna 1998 Euroopan Unionin
ja kotimaisten yhteistyötahojen rahoittama hanke, joka tähtää maatalouden
vesistökuormituksen vähentämiseen Vantaanjoen valuma-alueella. Uudenmaan
ympäristökeskuksen koordinoima hanke kattaa 14 kuntaa Uudenmaan ja Hämeen
maakunnissa. Vesistöalueella on peltoa noin 40 000 hehtaaria ja maatiloja 1
300. Alueen tuotanto on keskittynyt viljanviljelyyn ja pellot ovat pääosin
tuottoisia savimaita.

Maatalouden ympäristöasiat ovat korostuneet ympäristötukijärjestelmän
käyttöönoton myötä sekä yhdyskuntien ja teollisuuden pistekuormituksen
vähennyttyä. Peltoviljelystä peräisin oleva fosfori- ja typpikuormitus on
merkittävin maatalouden aiheuttamista ympäristöhaitoista. Maataloudesta tuleva
kuormitus on niin sanottua hajakuormitusta, merkittävää hajakuormitusta
aiheuttaa myös haja-asutus. Näiden päästöjen seuranta ja valvonta on hankalaa,
joten vesiensuojelutoimet on ensiksi kohdistettu ns. pistekuormitukseen.
Yhdyskuntien ja teollisuuden aiheuttama pistekuormitus on viime vuosina
vähentynyt. Ravinteikas jokivesi on lisännyt Vantaanjoen valuma-alueella
vesistön rehevöitymistä. 

Kestävä maatalous Vantaanjoella -projekti pyrkii vaikuttamaan
vesistökuormituksen vähentämiseen viiden osaprojektin avulla: kuntien kestävän
maatalouden toimintaohjelmat, suojavyöhyke-esite, maatilakohtaiset ravinne-
taseet, ravinteiden huuhtoutumisen arviointi matemaattisten mallien avulla sekä
ympäristönhoitotoimenpiteiden kustannukset ja hyödyt.

Ympäristönhoitotoimenpiteiden kustannukset ja hyödyt -osaprojektin
tavoitteena oli selvittää, mitä kustannuksia ja hyötyjä tiloille aiheutuu ympäris-
tönhoitotoimenpiteistä. Ympäristönhoitotoimenpiteiden toteuttamiskustannukset
ja hyödyt arvioitiin maatilakohtaisin laskelmin ja kyselyin. Tilakohtaiset
laskelmat perustuvat ympäristötukijärjestelmään 1995 - 1999 ja laskelmat
koskevat vuotta 1999. Tässä selvityksessä tarkastellaan myös suojavyöhykkeen
perustamisen kannattavuutta sekä uutta ympäristötukijärjestelmää, eli millaisiksi
kustannukset muodostuvat vuonna 2000.
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT

2.1. Alueen kuvaus

Vantaanjoen valuma-alue (liite 1) sijaitsee Suomenlahteen loivasti viettävällä,
tiheään asutulla seudulla Keski-Uudellamaalla ja eteläisessä Hämeessä. Vesistö
levittäytyy 14 kunnan alueelle. Kyseisissä kunnissa asuu yhteensä lähes miljoona
asukasta, mikä on noin 20 % Suomen väestöstä. Maamme tiheimmin asuttuja
alueita ovat erityisesti vesistön eteläisimmät osat ja radan varsialueet.
Asukastiheys valuma-alueella on 180 asukasta neliökilometrillä, mikä on
kymmenkertainen verrattuna koko Suomen asukastiheyteen. Elinympäristöt
vaihtelevat alueella tiheään asutuista lähiöistä sekä taajamista maaseutuun.
Maaseudulla asuvien osuus on alle prosentti ko. alueen väestöstä. 

Valuma-alueesta on peltoa 24 %. Koko alueen pinta-ala on 1 680 km2.
Alueella on kaiken kaikkiaan 160 lampea ja järveä, joista suurin osa on pieniä.
Alueen järvisyys on vähäinen, vain 2,5 %. Maaperän maalaji vaihtelee yläosan
moreenivaltaisesta keski- ja alaosan savipitoiseen maalajiin, tästä syystä vedet
ovat luonnostaankin savisameita ja runsasravinteisia. Maankäytön jakautuminen
Vantaanjoen valuma-alueella on kuvattu kuvassa 1.

Pistekuormituksella tarkoitetaan yksittäisestä lähteestä tapahtuvaa
kuormitusta, kuten taajamaa tai teollisuuslaitosta. Pistekuormitus kohdistuu
voimakkaimmin Vantaanjoen valuma-alueen yläosiin, sillä siellä sijaitsevat
Riihimäen, Hyvinkään Kaltevan ja Nurmijärven kirkonkylän puhdistamot. Tältä
alueelta tuleekin noin 75 %:a koko vesistöalueelle kohdistuvasta pistekuormituk-
sesta. Kuvien 2 ja 3 perusteella voidaan todeta, että peltoviljely on sekä fosforin
(60 %) että typen (38 %) osalta alueen suurin ravinnekuormituksen aiheuttaja.

“Kestävä maatalous Vantaanjoella” -projektissa ravinnekuormituksen
vähentämisen yhtenä toteuttamiskeinona on kokeiltu ravinnetaseiden laskentaa
Vantaanjoen valuma-alueen maatiloille. Laskelmien avulla selvitetään, paljonko
kasvulohkolla viljelty kasvi on pystynyt hyödyntämään sille annetuista
lannoitteista. Noin 130 tilalle on laskettu vuosina 1998 - 2000 ravinnetaseita
Uudenmaan maaseutukeskuksen toimesta. Kuvassa 4 esitetään typen ja fosforin
hyödyntämisprosentteja eri kasveilla. Keskimäärin 70 % ravinteista hyödynnet-
tiin sääoloiltaan suhteellisen normaali (1997). Hyödyntämisasteet vaihtelevat
lohkoittain ja niiden vaihteluihin vaikuttavat myös sääolot eri vuosina
(Santapukki & Tuononen 2000).
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Kuva 1. Valuma-alueen maankäyttö.

Kuva 2. Ravinnekuormituksen jakautuminen typen osalta Vantaanjoen vesistöalueella 1994-
1997 (Männynsalo & Oksanen 2000).
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Kuva 3. Ravinnekuormituksen jakautuminen fosforin osalta Vantaanjoen vesistöalueella 1994-
1997 (Männynsalo & Oksanen 2000).

Kuva 4. Typen ja fosforin hyödyntämisprosentit ohralla, kauralla, kevätvehnällä, rypsillä ja
nurmella vuonna 1997 (Santapukki & Tuononen 2000).
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2.2. Tilojen kuvaus

Tilalaskelmiin osallistuneet 20 tilaa sijaitsivat Nurmijärvellä (12 tilaa),
Hausjärvellä (1 tila), Vantaalla (1 tila), Hyvinkäällä (3 tilaa) ja Riihimäellä (3
tilaa) ja kyselyyn vastanneet 106 tilaa sijaitsivat Nurmijärvellä, Hyvinkäällä,
Hausjärvellä, Vantaalla, Tuusulassa, Helsingissä, Riihimäellä ja Vihdissä.   

Laskelmiin osallistuneiden tilojen keskipinta-ala oli 75 ja kyselyyn
osallistuneiden tilojen keskipinta-ala oli 65 hehtaaria, kun Uudenmaan
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueella aktiivitilojen keskipinta-ala oli 34
hehtaaria ja Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueella keskipinta-ala oli
28 hehtaaria vuonna 1997. Keskimääräinen pinta-ala maatiloilla oli Uudella-
maalla 27 hehtaaria ja Hämeessä 24 hehtaaria (TIKE 1999).

Viljelijöiden keski-ikä laskelmatiloilla oli 45 vuotta ja kyselyyn
osallistuneilla tiloilla 49 vuotta. Maatilarekisterin (TIKE 1997) mukaan koko
maan viljelijöiden keski-ikä oli 46 vuotta. Projektiin osallistuneiden viljelijöi-
den iät vaihtelivat 25 - 69 vuoden välillä.

Kolmasosalla kyselyyn ja laskelmiin osallistuneista viljelijöistä ei
ollut maatalousalan koulutusta. 38 % oli käynyt maatalouskoulun ja 17 % oli
käynyt maatalous- tai metsäalan opiston. Vastanneista 11 % omasi maatalous-
tai metsäalan korkeakoulututkinnon. Yhdellä prosentilla viljelijöistä oli muun
alan koulutus.

Tilojen tuotantosuunnat olivat jakautuneet seuraavasti kyselyyn
osallistuneilla tiloilla: kasvinviljelytila (75 %), luomukasvinviljelytila (4 %),
kotieläintila (13 %), puutarhatila (2 %), yhdistelmätila (5 %) ja avomaavihan-
nestila (1,0 %).

Uudenmaan TE-keskuksen alueella viljeltiin viljaa 120 000 hehtaarilla
vuonna 1999. Tällöin voidaan karkeasti arvioida, että ympäristötuen perustukea
(vuonna 1999 tuki 1053 mk/ha) on maksettu 126 milj. markkaa. Muita tukia
(kansalliset tuet ja peltokasvien hehtaarituki) on maksettu alueella noin 160 milj.
eli yhteensä 286 milj. markkaa. Uudenmaan TE-keskuksen alueen maatalousval-
taisessa kunnassa maataloustukien osuus sekä niiden vaikutus on  merkittävä.
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NETTOVOITTO

Muuttuvat Työ- Kiinteät 
kustannukset kustannukset kustannukset

Kasvin tuotto Tuet

Kasvin kokonaistuotto

Kasvin tuotantokustannus

2.3. Työn kuvaus

2.3.1. Tilakohtaiset laskelmat

Laskelma-aineisto perustuu kesällä ja syksyllä 2000 suoritettuihin maatilakohtai-
siin laskelmiin ja kysely suoritettiin posti- ja puhelinhaastatteluina. Kyselyyn ja
laskelmiin osallistuneille tiloille oli tehty “Kestävä maatalous Vantaanjoella”
-projektin toimesta ravinnetaselaskelmat. Ravinnetasetiloja oli kesään 2000
mennessä kertynyt noin 130 kappaletta Vantaanjoen valuma-alueelta. 

Taloudellinen tarkastelu tehtiin 20 tilalle vuodelta 1999. Kaikki
laskelmatilat olivat sitoutuneet ympäristötukeen ja kuuluivat kesannoinnissa siten
yleiseen järjestelmään. Laskelmissa on hyödynnetty Maaseutukeskusten Liiton
mallilaskelmia 1999, Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen (MTTL)
julkaisua 90/1999 ja Minna Ollaksen pro gradu -työn laskelmapohjia.
Laskelmarakenteena käytetään katetuottomenetelmää. Laskelmissa käsitellään
kustannuseristä vain muuttuvia kustannuksia, koska työkustannusten ja kiinteiden
kustannusten selvittäminen ei ollut mahdollista tämän projektin puitteissa.
Laskelmien rakenne noudattaa kuvion 5 rakennetta, mutta työkustannuksia ja
kiinteitä kustannuksia ei ole siis huomioitu. Laskelmat olisivat olleet vertailukel-
poisempia ja informatiivisempia kyseisten kustannuserien ollessa mukana. 

Kuva 5. Laskelmien rakenne.

Laskelmat perustuvat suurimmaksi osaksi viljelijöiden antamiin todellisiin
tilatietoihin. Tarpeen mukaan laskelmissa käytettiin Maaseutukeskusten liiton
mallilaskelmista saatuja arvoja (esim. lannoitteiden hinnat ja tuottajahinta).

Tilalaskelmien perusteella selvitettiin laskelmatiloille vuonna 1999 
 1) ympäristönhoidosta aiheutuneita kustannuksia, 2) kannattaisiko suojavyöhyk-
keen perustaminen taloudellisesti sekä 3) millaisiksi kustannukset muodostuvat
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uudella tukikaudella. Suojavyöhykkeen perustamisen ja hoidon kannattavuuden
tarkastelussa hyödynnettiin Ollaksen suojavyöhykelaskelmaa (liite 2). 

Taulukko 1. Tilalaskelmien rakenne.

Tilalaskelmien rakenne:

kasvin tuotto

+ tuet (ympäristötuki mukana)

= KASVIN KOKONAISTUOTTO

- MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

=KATETUOTTO A

- ympäristötuen kustannukset

= TUOTTO

Laskentamenetelmänä käytettiin katetuottomenetelmää. Kun kokonaistuotosta
vähennetään muuttuvat kustannukset, saadaan ylijäämä, jota nimitetään
katetuotoksi. Kustannuksista huomioitiin muuttuvat kustannukset ja ympäristö-
tuen kustannukset. Katetuotto jää siis kiinteiden kustannusten katteeksi. Mitä
suurempi katetuotto on kiinteiden kustannusten pysyessä muuttumattomana, sitä
edullisempaa tuotanto on (Ryynänen & Pölkki 1982). Kasvin tuotto lasketaan
sadon suuruuden ja kasvituotteen tuottajahinnan mukaan. Tuotteiden hintoina
käytetään tilahintoja, eli hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa eikä rahti- ja
välityspalkkioita. Kasvin kokonaistuotto saadaan, kun kasvin tuottoon lisätään
kasvikohtaiset tuet (MMM 1999, liite 6). Muuttuvia kustannuksia ovat
tuotantokasvista ja -tavasta riippuen esimerkiksi:

• siemen- tai taimikustannus
• lannoitekustannus
• peittauskustannus
• kalkitus
• kasvinsuojelu (rikkaruoho + tauti + tuholais)
• kastelu
• traktorityö
• korjuu (leikkuupuinti)
• kuivatus

Ympäristönhoitotoimenpiteiden kustannukset käsiteltiin erillisenä
osiona. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa tilalle ympäristönhoitotoimenpiteis-
tä aiheutuvat kustannukset, mutta käytännössä tiloilla oli aiheutunut kustannuksia
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vain ympäristötuen perustuen ehtojen noudattamisesta. Vapaaehtoinen
ympäristönhoito ei ollut aiheuttanut näille 20 tilalle kustannuksia, tai sitten
viljelijät eivät mieltäneet niitä kustannuksiksi. Ympäristötuen perustuen ehtojen
noudattamisesta aiheutuvien toimenpiteiden vuoksi laskelmarakenne on muutettu
vastaamaan paremmin tilakohtaisia tarpeita (mm. suojakaistan perustaminen).
Ympäristötuen toimenpiteiden kustannukset koostuvat seuraavista eristä:

• ympäristönhoitosuunnitelma
• peltojen viljavuustutkimus
• tukien hallinnointi

- viljelysuunnitelma
- koulutus, kurssit
- lohkomuistiinpanot 
- tukipaperit

• kasvinsuojelu
- ruiskutuskaluston testaus
- ruiskutuskaluston testaukseen käytetty aika
- ruiskun korjaus ja varaosat
- torjunta-aineiden käyttökoulutus
- torjunta-aineiden käyttökoulutukseen käytetty aika

• lannoitetasojen noudattamisen vaikutus satotasoihin
• suojakaistat

- sadonmenetyksen arvo
- perustaminen ja hoito

• maisemanhoito
- peltojen reuna-alueiden ja tienvarsien niitto ja raivaus
- asuin- ja tuotantoympäristön hoito

• kasvipeitteisyysvaatimus A- ja B-tukialueilla
- kultivaattorin hankinta ja sen kunnossapitokustannukset
- kultivointi

Ympäristön hoitosuunnitelma ja peltojen viljavuustutkimus ovat voimassa 5
vuotta. Tukien hallinnointi käsittää viljelysuunnitelman teon, koulutukset ja
kurssit, lohkomuistiinpanojen tekemisen sekä tukipapereiden täyttämisen.

Kasvinsuojelu sisältää ruiskutuskalustoon sekä torjunta-aineiden
käyttökoulutukseen liittyvät asiat. Suojakaistat laskettiin hehtaarikohtaisesti, eli
koko tilan suojakaista-alat jaettiin koko tilan pinta-alalla. Sadonmenetyksen
arvo laskettiin jokaisen lohkon sato- sekä tuottajahintatiedoilla. Viljoille ja
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rypsille oli laskettu aikaisempiin tutkimuksiin perustuen viitteellinen alhaisem-
pien lannoitemäärien aiheuttama sadonmenetyksen arvo, eli kuinka paljon
satotaso laski ympäristötuen perustuen lannoitetasojen noudattamisen myötä
(kaura 3 %, ohra 7 %, vehnä 1 % ja rypsi 8%). 

Kaikilla tässä selvityksessä esiintyneillä kasveilla ei voitu huomioida
tätä tekijää, koska niille ei oltu määritetty sadon vähenemäprosenttia. Vaikka
tämä sadon vähenemä on lisäkustannus verrattuna muihin kasveihin, niihin sadon
vähenemän myötä saattaa tulla myös hyötyjä. Lannoite- sekä kuivatuskustannus-
ten aleneminen voivat aiheuttaa hyötyjä. Tämän selvityksen laskelmissa ei
huomioitu näitä mahdollisia hyötyjä. Maisemanhoitoon sisällytettiin peltojen
reuna-alueiden ja tienvarsien niitto ja raivaus sekä asuin- ja tuotantoympäristön
hoito. Kasvipeitteisyysvaatimus A- ja B-tukialueilla käsittää esim. kultivaatto-
rin hankinnan sekä kunnossapitokustannukset ja itse kultivointikustannukset.

Jokaiselle lohkolle on tehty suojavyöhykkeen perustamisesta ja
hoitamisesta vertailulaskelma. Tällä vertailulla haluttiin tarkastella suoja-
vyöhykkeen perustamisen taloudellista kannattavuutta (Ollas 2000), sillä
tarkasteltavat lohkot sijaitsivat pääsääntöisesti jonkin vesistön varrella.

2.3.2. Kysely

Ympäristönhoitotoimenpiteiden hyötyjä kartoitettiin kyselyn avulla. Kysely
lähetettiin kaikille niille noin 130 Vantaanjoen valuma-alueen viljelijälle, joiden
tiloille oli laskettu ravinnetaselaskelmat. Kahdella tilakäynnillä saatujen
kommenttien jälkeen kysely muokattiin nykyiseen muotoonsa (liite 3). 

Kysely jaoteltiin kolmeen osioon: maisema, luonnon monimuotoisuus ja
vesiensuojelu. Tällöin pyrittiin selvittämään viljelijöiden kokemia hyötyjä ja
heidän arvostuksiaan ja sen lisäksi viljelijöiltä tiedusteltiin heidän motivaa-
tiotaan ympäristönhoidon suhteen sekä parannusehdotuksia ympäristötukeen.

Kyselyn vastaukset tallennettiin SPSS for MS WINDOWS version 9.0
havaintomatriisiin. Kyselyyn vastasi 106 viljelijää, mutta kysymyksiin oli
vastattu erittäin vaihtelevasti. Vaikka viljelijöitä oli ohjeistettu vastaamaan
valintakysymyksiin vain kerran, niin vaihtoehtoja oli valittu useampi kuin yksi.
Kaikki vastaukset tallennettiin kuitenkin havaintomatriisiin. 
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3 TILALASKELMIIN PERUSTUVAT 
YMPÄRISTÖTUKITOIMENPITEIDEN KUSTANNUKSET

Laskelmat tehtiin mallas- ja rehuohralle (A- ja B-tukialue), kevätvehnälle (A-
tukialue), kauralle (A-tukialue), rypsille, sokerijuurikkaalle sekä avo- ja
viherkesannolle (A- ja B-tukialue), nurmelle, kukkakaalille, mansikalle sekä
tillille (A-tukialue). Kesannot ovat viljelijöiden toivomuksesta mukana.
Kesannoitavalle kasvulohkolle aiheutuu samalla tavalla ympäristötuen
kustannuksia kuin muillekin viljellyille lohkoille, koska moni perustuen
noudattamisesta aiheutuva kustannus kohdistuu kaikille tilan lohkoille (mm.
viljavuustutkimus). Tiloja oli 20 ja kasvulohkoja, joille laskelmat tehtiin, oli 59
kappaletta. Muiden kasvien kuin viljojen osalta tuloksia voidaan pitää
ainoastaan suuntaa antavina, koska laskelmien taustalla on hyvin vähän lohkoja.

3.1. Ympäristötukikustannukset

Ympäristötuen ehtojen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset kohdennettiin
kullekin ympäristötukeen oikeuttavalle hehtaarille, eli toimenpiteistä aiheutuvat
kustannukset jaettiin käytännössä tilan koko pinta-alalla. Ympäristötukikustan-
nukset olivat keskimäärin 361 markkaa hehtaaria kohti. Kustannukset olivat
pääosin riippuvaisia tilakohtaisista toimenpiteistä kuin lohkon kasvikohtaisista
toimenpiteistä. Suurimmat erot aiheutuivat laskettaessa sadonmenetyksen
arvoja, kun kasvulohkolle oli perustettu suojakaista. Kasvien välillä aiheutui
eroja lannoitetasojen noudattamisen vaikutuksesta satoon. 

Ympäristötukikustannukset viljoilla ja rypsillä ilmenevät kuvassa 6.
Kuvassa 7 puolestaan esitetään näiden kustannusten jakautuminen toimenpiteit-
täin. Koko aineisto esitetään liitteessä 4. 

Mallasohralla ympäristötuen kustannukset vaihtelivat 169 markasta 692
markkaan hehtaarilla. Rehuohralla kustannukset olivat viljoilla kaikista
tasaisimmat tilojen välillä, sillä ne vaihtelivat 189 - 349 markan välillä.
Kevätvehnällä kustannukset liikkuivat 96 - 534 markan välillä ja kauralla
puolestaan 133 - 594 markan välillä. Muilla kasveilla havaintoja eli taustalla
olevia kasvulohkoja oli vain yksi tai kaksi, joten vaihtelua oli vähemmän (liite
4).

A-tukialueella neljällä mallasohralohkolla aiheutui keskimäärin 470
markan suuruiset ympäristötuen kustannukset. Maisemanhoito oli suurin
yksittäinen kustannustekijä näillä tiloilla (33 %). Vastaavasti B-tukialueella 12
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mallasohralohkolla aiheutui keskimäärin 364 markan kustannukset. Lannoituseh-
tojen noudattaminen oli merkittävin kustannustekijä (37 %).

A-tukialueella viidellä rehuohralohkolla ympäristötuen kustannukset
olivat keskimäärin 292 markkaa hehtaaria kohti viidellä tilalla. Suurin
kustannustekijä oli tukien hallinnointi (27 %). Puolestaan B-tukialueella
rehuohran ympäristötuen kustannukset olivat keskimäärin 347 markkaa hehtaaria
kohti kolmella lohkolla ja suurin kustannustekijä oli maisemanhoito (55 %).

Kevätvehnää viljeltiin ainoastaan A-tukialueella yhdeksällä lohkolla.
Ympäristötuen kustannukset olivat keskimäärin 316 markkaa hehtaarilta. Suurin
kustannustekijä oli tukien hallinnointi (29 %). 

Kauraa viljeltiin vain A-tukialueella kuudella lohkolla. Ympäristötuen
kustannukset olivat keskimäärin 267 markkaa hehtaaria kohden. Merkittävin
kustannustekijä oli maisemanhoito (34 %).

Rypsilohkon ympäristötuen kustannukset olivat A-tukialueella
keskimäärin 532 markkaa hehtaarilta ja B-tukialueella keskimäärin 308 markkaa
hehtaarilta. Kummallakin tukialueella suurin kustannustekijä oli lannoitusehtojen
noudattaminen (A-tukialue 26 % ja B-tukialueella 30 %). Molemmilla
tukialueilla rypsiä viljeltiin kahdella lohkolla.

Nurmea viljeltiin ainoastaan A-tukialueella kahdella lohkolla (liite 4)
ja ympäristötuen kustannukset olivat keskimäärin 175 markkaa hehtaaria kohden.
Suurin kustannustekijä oli tukien hallinnointi (45 %). Tukien hallinnoinnin
suureen kustannusosuuteen vaikutti molempien nurmea viljelevien tilojen
tuotantosuunta, joka oli kotieläintalous.

Kukkakaalia kasvatettiin vain A-tukialueella, ja sen ympäristötuen
kustannukset olivat 250 markkaa hehtaarilta. Suurin kustannustekijä oli tukien
hallinnointi (46 %). Kukkakaalia viljeltiin vain yhdellä lohkolla.

A-tukialueella sokerijuurikkaan ympäristötuen kustannukset olivat
keskimäärin 133 markkaa hehtaaria kohden. Merkittävin kustannustekijä oli
tukien hallinnointi (37 %). B-tukialueella kustannukset olivat suuremmat,
keskimäärin 222 markkaa hehtaaria kohden. B-tukialueella maisemanhoito oli
suurin kustannustekijä (32 %). Molemmilla tukialueilla sokerijuurikasta
viljeltiin kahdella lohkolla.

A-tukialueella timotein siementä viljeltiin yhdellä lohkolla. Ympäristö-
tuen kustannukset olivat 122 markkaa hehtaaria kohden. Tukien hallinnointi oli
merkittävin kustannustekijä (41 %).
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Kuva 6. Ympäristötuen keskimääräiset hehtaarikohtaiset kustannukset laskelmatiloilla vuonna

1999 A- ja B-tukialueilla.

Kuva 7. Ympäristötuen hehtaarikohtaisten kustannusten jakautuminen laskelmatiloilla vuonna
1999 A- ja B-tukialueilla.
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Kummallakin tukialueella viherkesantoa oli kahdella lohkolla. A-
tukialueella ympäristötuen kustannukset olivat keskimäärin 466 markkaa
hehtaaria kohti ja suurin kustannustekijä oli tukien hallinnointi (42 %). B-
tukialueella kustannukset olivat alhaisemmat, keskimäärin 210 markkaa hehtaaria
kohti. Merkittävin kustannustekijä oli tukien hallinnointi (41 %).

Samoin kummallakin tukialueella yhdellä lohkolla oli avokesantoa. A-
tukialueella ympäristötuen kustannukset olivat 478 markkaa hehtaaria kohden ja
suurin kustannustekijä oli maisemanhoito (41 %). B-tukialueella kustannukset
olivat 178 markan suuruiset ja merkittävin kustannustekijä oli tukien hallinnointi
(38 %).

Mansikkaa viljeltiin A-tukialueella kolmella lohkolla. Ympäristötuen
kustannukset olivat keskimäärin 969 markkaa hehtaaria kohti. Suurin yksittäinen
kustannustekijä oli suojakaistat (43 %). Tilliä kasvatettiin A-tukialueella yhdellä
lohkolla. Ympäristötuen kustannukset olivat 706 markkaa hehtaarilta. Suurin
yksittäinen kustannustekijä oli suojakaistat (70 %). Toisaalta mansikan viljely
edellyttää käytännössä, ilman ympäristötuen vaatimuksiakin, muutaman metrin
työtilan jättämistä pellon päisteisiin.

Yhteenvetona voi sanoa, että laskentatavasta johtuen kustannukset olivat
korkeimpia pienillä tiloilla. Laskentatapaa kehittämällä ja ottamalla huomioon
kustannukset enemmän lohkokohtaisesti voitaisiin saada mielekkäämpiä tuloksia.

Kuvassa 8. esitetään viljojen keskimääräiset tuotantokustannus,
ympäristötukikustannus, tuottajahinta sekä tuet. Viljoilla tuotantokustannus
näyttää olevan lähes yhtä suuri kuin tuottajahinta. Tällöin tukien merkitys
korostuu entisestään. Muiden kasvien tulokset on esitetty liitteessä 4. Tässä
täytyy muistaa se, että kustannuksista vain muuttuvat kustannukset huomioitiin
laskelmissa. Esimerkiksi mansikan, kukkakaalin ja tillin viljelyssä kiinteiden
kustannusten sekä työkustannuksen osuudet ovat merkittäviä.

Mallasohran tuotto (kasvin tuotto + tuet - muuttuvat kustannukset -
ympäristötuen perustuen ehtojen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset) on A-
tukialueella keskimäärin tämän selvityksen mukaan 1 858 markkaa hehtaarilta
ympäristötuen perustuen ehtojen mukaisesti viljeltäessä. Tähän selvitykseen
osallistuneista tiloista suurimmalla osalla oli vuokrapeltoja. Esimerkiksi
Nurmijärvellä vuokrapellosta, salaojitettu pelto, maksettava hinta vaihtelee
viljelijöiden mukaan 1 200 - 2 000 markkaan. Eli jos tässä selvityksessä
mallasohran tuotosta 1 858 markasta vähennetään vielä pellonvuokra, 1 500 mk
hehtaarilta, jää ympäristötuen ehtojen mukaisesti viljellyltä pellolta tuottoa 358
markkaa hehtaarilta. Tämä jäljelle jäävä osa jää katteeksi kiinteille kustannuksil-
le ja viljelijän omalle työlle. Vastaavasti, jos viljelijä maksaa pellosta vuokraa
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Kuva 8. Kasvin tuotantokustannus, ympäristötuen kustannukset, tuottajahinta ja tuet tuotettua
satokiloa kohden.

Nettoympäristötuki

Nettoympäristötuella tarkoitetaan sitä erotusta, joka syntyy, kun hehtaarikohtai-
sesta ympäristötuen perustuesta vähennetään ympäristötuen perustuen ehtojen
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset (Koikkalainen ym. 1999). Kuvassa 9.
tarkastellaan hehtaarikohtaisesti viljan ja rypsin nettoympäristötukea A- ja B-
tukialueilla. A-tukialueilla vuonna 1999 ympäristötuki oli 1 053 mk/ha ja B-
tukialueilla 597 mk/ha. Koko aineiston tulokset ovat liitteessä 4. Kaikilla
kasveilla ja satotasoilla ympäristötukea kannattaa hakea. Mansikan viljelyn
osalta tulos selittyy sadonmenetyksen arvosta, joka aiheutuu suojakaistojen tai
piennarten perustamisen myötä.
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Kuva 9. Hehtaarikohtainen nettoympäristötuki vuonna 1999 A- ja B-tukialueilla.

3.2. Suojavyöhykkeen perustamisen kannattavuus

Tilalaskelmia verrattiin suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta tehtyyn
hehtaarikohtaiseen esimerkkilaskelmaan (Ollas 2000). Tässä yhteydessä
oletettiin, että kaikki lohkot kelpaavat suojavyöhykkeeksi. Kuvassa 10 on kuvattu
viljojen ja rypsin viljelyn osalta, kannattaisiko tilojen perustaa suojavyöhyke vai
ei taloudellisin perustein (koko aineisto liitteessä 4).

Suojavyöhykkeen perustaminen on kannattavaa kaikilla lasketuilla
lohkoilla lukuun ottamatta kevätvehnän viljelyä A-tukialueella ja rypsin viljelyä
B-tukialueella. Eli johtopäätös on sama kuin Ollaksen (2000) suojavyöhykkeen
taloudellista kannattavuutta käsitelleessä työssä: suojavyöhykkeen perustamisel-
le ei ole taloudellisia perusteita erikoiskasvinviljelyssä.
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Kuva 10. Suojavyöhykkeen perustamisen kannattavuus laskelmatiloilla vuonna 1999.

3.3. Uusi ympäristötukijärjestelmä vuosille 2000-2006

Uusi ympäristötukijärjestelmä 2000-2006 jakautuu perus- ja lisätoimenpiteisiin
sekä erityistukimuotoihin (liite 5). Uuden järjestelmän mukaan kaikkien
ympäristötukeen sitoutuvien viljelijöiden on toteutettava pakolliset perustoimen-
piteet (viljelyn ympäristösuunnittelu ja seuranta, peltokasvien peruslannoitus,
kasvinsuojelu, pientareet ja suojakaistat, luonnon monimuotoisuuden ja
maiseman ylläpitäminen sekä kotieläinten perustoimenpiteet (vain kotieläintilal-
la)). Tuen määrään ja valittaviin lisätoimenpiteisiin vaikuttaa oleellisesti se,
onko kyseessä kasvinviljelytila vai kotieläintila.

Perustoimenpiteiden lisäksi tilakohtaisesti valitaan yleensä yksi
lisätoimenpide (tarkennettu lannoitus, peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja
kevennetty muokkaus, maatilan monimuotoisuuskohteet, kotieläintiloilla lantalan
ammoniakkipäästöjen vähentäminen, lantalan kaasujen talteenotto, tuotantoeläin-
ten hyvinvoinnin edistäminen sekä maitohuoneen pesuvesien käsitteleminen,
puutarhatiloilla tarkennettu ravinteiden seuranta, typpilannoituksen tarkentaminen
liukoisen typen mittauksen avulla sekä katteen käyttö monivuotisen puutarhakas-
vien rikkakasvitorjunnassa).
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Jotta saataisiin selville uuden ympäristötukijärjestelmän ehtojen
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset, niin viljojen ja rypsin (keskimääräiset
tiedot) laskelmat päivitettiin vastaamaan uutta ympäristötukiohjelmaa. Tilan
oletettiin olevan kasvinviljelytila ja sadosta saatu tuotto sekä muuttuvat
kustannukset pidettiin samoina kuin vuonna 1999. Liitteessä 5 on esitetty vanhaan
sekä uuteen ympäristötukeen perustuvat ympäristötuet ja kustannukset viljan ja
rypsin osalta. 1999 kuvaa edellistä tukijärjestelmää sekä 2000a (tarkennettu
lannoitus), 2000b (peltojen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus) ja 2000c
(maatilan monimuotoisuus kohteet) kuvaavat uutta tukijärjestelmää. 

Uudellamaalla vuonna 2000 kaikista ympäristötukea hakeneista tiloista
nämä kolme vaihtoehtoa oli valinnut noin 4000 tilaa. Loput tiloista olivat
kotieläintiloja ja puutarhatiloja. Näistä tarkennetun lannoituksen oli valinnut   14
% ja monimuotoisuuden 0,3 %. Kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus oli
suosituin lisätoimenpide, sen valitsi 85 % 4000 tilasta. 

Kuvassa 11 on esitetty ympäristötuen ja ympäristötuen ehtojen
noudattamisesta aiheutuvien kustannusten erotus, nettoympäristötuki. Tästä
huomataan, että näiden laskelmien perusteella kustannukset ovat pysyneet
samalla tasolla tai jopa nousseet, mutta tuki on alentunut. Viljalla ja rypsillä
keskimääräiset ympäristötukikustannukset olivat vaihtoehdoissa 1999 362 mk,
2000a 396 mk , 2000b 422 mk  ja 2000c 685 mk . Vaihtoehdoissa 2000a
(tarkennettu lannoitus) sekä 2000b (peltojen kasvipeitteisyys ja kevennetty
muokkaus) maksettava ympäristötuki kattaa tässä tapauksessa tuen ehtojen
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset kaikilla tarkastelun kohteena olevilla
kasveilla.

Vaihtoehdossa 2000c (maatilan monimuotoisuus kohteet) kustannukset
ovat tämän esimerkkilaskelman mukaan suuremmat kuin maksettava tuki
viljeltäessä A-tukialueella mallasohraa ja rypsiä sekä B-tukialueella rehuohraa
ja rypsiä. Vaihtoehdoissa 2000a ja 2000b nettoympäristötuki on molemmissa
vaihtoehdoissa suunnilleen samansuuruinen.

Näiden esimerkkilaskelmien mukaan kustannukset nousevat uudessa
ympäristötukijärjestelmässä. Uuden ja vanhan tuen ja niiden ehtojen noudattami-
sesta aiheutuvien kustannusten vertailut antavat ainoastaan suuntaa niiden
kehittymisestä ohjelmakaudesta toiseen. Maatalouden taloudellisessa tutkimus-
laitoksessa alkaa keväällä 2001 maatalouden ympäristötukijärjestelmän seuranta
(MYTVAS 2), jolloin voidaan odottaa tarkempia tuloksia uuden järjestelmän
kustannuksista. 
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Kuva 11. Ympäristötukijärjestelmien 1995-1999 ja 2000-2006 hehtaarikohtaisten
nettoympäristötukien vertailu eri tilakokoluokilla (2000a tarkoittaa tarkennetun
lannoituksen, 2000b peltojen kasvipeitteisyyden ja kevennetyn muokkauksen sekä 2000c
tarkoittaa maatilan monimuotoisuuden kohteiden valintaa kasvinviljelytilan lisätoimenpiteek-
si). 

4 KYSELYYN PERUSTUVAT 
YMPÄRISTÖNHOITOTOIMENPITEIDEN HYÖDYT

Kaunis maisema, raikas ilma ja puhdas vesi luetaan ympäristöhyödyiksi. Ne ovat
yleensä markkinattomia, eli niille ei voi rahallisesti mitata arvoa. Niiden
rahalliseen arvottamiseen käytetyt menetelmät voidaan jakaa kahteen pääryh-
mään: epäsuoraa markkinatietoa hyväksikäyttävät menetelmät sekä suoraan
maksuhalukkuutta erilaisilla kyselyillä selvittävät menetelmät (Vehkasalo
1999).

Esimerkiksi maksuhalukkuus-menetelmällä tuotetaan rahamääräisiä
arvioita markkinattomien hyödykkeiden, kuten maiseman, aikaan saamista
hyödyistä. Tätä menetelmää ovat käyttäneet mm. Aakkula suomalaisen
maaseutumaiseman arvottamistyössään ja Siikamäki torjunta-aineiden käytön
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vähentämisen arvottamisessa (Siikamäki 1997). Näissä molemmissa kyselykoh-
teena oli kuluttajat.

Tässä projektissa kokeiltiin eräänlaista maksuhalukkuus-menetelmää,
sillä viljelijöiltä kysyttiin, paljonko he olisivat valmiita maksamaan esimerkiksi
luonnon monimuotoisuudesta. Maksuhalukkuuden arvottaminen koettiin parin
tilakäynnin jälkeen hankalaksi ja kysely muokattiin nykyisenkaltaiseksi (liite 3).
Kysely jaettiin kolmeen osioon, maisema, luonnon monimuotoisuus sekä
vesiensuojelu. Sanallisilla vaihtoehdoilla varustetuilla kysymyksillä pyrittiin
selvittämään viljelijöiden kokemia ympäristöhyötyjä.

4.1. Taustamuuttujat

Kysely lähetettiin noin 130 vapaaehtoisesti ravinnetaseiden laskentaan
osallistuneelle tilalle. Vastausprosentiksi muodostui 86 %. 42 % kyselyyn
vastanneista vastasi heti postitse, 17 % muistutuksen (puhelinsoitto) jälkeen,  28
% puhelinhaastatteluna ja 13 % tilakäynneillä huhtikuun ja elokuun välisenä
aikana.

Suurin osa (noin 36 %) vastanneista oli iältään 50 - 59-vuotiaita ja
suurimmalla osalla tiloista (75 %) päätuotantosuuntana oli kasvinviljely. Vajaa
30 % viljelijöistä oli osa-aikaisia ja 70 % päätoimisia viljelijöitä. Lähes kaikki
viljelijät olivat sitoutuneet ympäristötuen perustukeen, vain 3 % heistä ei ollut
sitoutunut. Noin 16 % tiloista oli erityisympäristötukisitoumuksia. 60 %
viljelijöistä oli käynyt ympäristötuen koulutustilaisuuksissa (kuva 12).
Yhdenkään viljelijän mielestä maatilan maaseutuympäristön laatu ei ollut huono.
Kolme neljästä viljelijää oli sitä mieltä, että maaseutuympäristön laatu on hyvä.
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Kuva 12. Kyselyyn vastanneiden tilojen käyminen ympäristötuen koulutustilaisuuksissa.

4.2. Maisema

Kyselyn ensimmäisessä osassa kysyttiin viljelijöiden mielipiteitä maisemanhoi-
toon liittyvistä asioista. Vajaa puolet viljelijöistä nauttii itse eniten maatilaa
ympäröivästä luonnosta ja maisemasta. Jäljelle jäävien viljelijöiden mielestä
kyläläiset sekä ohikulkijat nauttivat maatilaa ympäröivästä luonnosta ja
maisemasta yhtä paljon. Viljelijät arvostavat maaseutumaisemassa eniten
avoimuutta ja hoidettua maisemaa (34 %) sekä luonnon monimuotoisuutta     (31
%).

Vastanneista 15 % mielestä maisema maatilan ympärillä on muuttunut
viimeisen viiden vuoden aikana huonompaan suuntaan, 58 % mielestä pysynyt
entisellään ja 26 % mielestä muuttunut parempaan suuntaan. Kysyttäessä syytä
maiseman muuttumiseen, niin suurimman osan mielestä maisema on muuttunut
hoidetummaksi. Parikymmentä prosenttia viljelijöistä piti maiseman muutoksen
syynä jotakin muuta syytä. Vajaa kolmannes vastanneista viljelijöistä aikoo
toteuttaa maiseman hoitoon liittyvän erityisympäristötukimuodon. Kiinnostus
jakautui kuvan 13 mukaisesti.
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Kuva 13. Maiseman hoitoon liittyvien erityisympäristötukien hakemishalukkuus (noin 30
viljelijää).

Kuva 14. Maiseman hoitoon liittyvien erityisympäristötukimuotojen toteuttamisesta koituvat
hyödyt.
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Maaseutumaiseman säilyminen (38 %) koettiin pääasialliseksi hyödyksi
erityisympäristötukimuodon hakemisessa (kuva 14). Yli puolet viljelijöistä   
(65 %) oli sitä mieltä, että yleisen tien läheisyys ei vaikuta hänen tekemiinsä
ympäristötoimenpiteisiin. 

4.3. Luonnon monimuotoisuus

Yli puolet viljelijöistä (55 %) arvostivat luonnon monimuotoisuudessa eniten
kasvi- ja eläinlajiston monipuolisuutta ja runsautta ja loput viljelijät (45 %)
arvostivat monipuolista ja vaihtelevaa elinympäristöä. Noin 26 % kyselyyn
vastanneista viljelijöistä aikoi toteuttaa luonnon monimuotoisuuteen liittyvän
erityisympäristötuen. Suosituin tukimuodoista oli luonnon monimuotoisuuden
edistäminen (kuva 15). Tärkeimmäksi hyödyksi koettiin luonnon monimuotoisuu-
den lisääntyminen (kuva 16).

Kuva 15. Luonnon monimuotoisuuteen liittyvien erityisympäristötukien hakemishalukkuus
(27 viljelijää).
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Kuva 16. Luonnon monimuotoisuuteen liittyvien erityisympäristötukimuotojen toteuttamises-
ta koituvat hyödyt.

Kolme neljästä viljelijästä oli sitä mieltä, että luonnon monimuotoisuus on
pysynyt samanlaisena. Viidesosa viljelijöistä piti luonnon monimuotoisuuden
kohentumista suurimpana syynä luonnon monimuotoisuuden muuttumiseen. Loput
vastaukset jakautuivat melko tasaisesti: luonnonkasvien määrä on säilynyt
ennallaan, lintujen määrä säilynyt ennallaan, alkuperäisten luonnonkasvien määrä
vähentynyt, lintulajien määrä vähentynyt, maisema parantunut ja vesistöt ovat
puhdistuneet. 13 % mielestä jokin muu tekijä oli vaikuttanut luonnon monimuo-
toisuuden muuttumiseen. Näitä tekijöitä olivat mm. viljelyn yksipuolistuminen,
rikkaruoholajien lisääntyminen sekä maataloudessa toimijoiden vähentyminen.

4.4. Vesiensuojelu

Kyselyyn vastanneilla selkein vesiensuojeluun liittyvä tavoite oli ravinnekuormi-
tuksen vähentäminen (63 %). Muita tavoitteita olivat eroosion vähentäminen (16
%), pohjavesien laadun parantaminen (14 %) ja virkistyskäytön lisääminen (7
%). Merkittävin syy vesistöjen tilan muuttumiseen oli vesistöjen puhdistuminen,
kun puolestaan rehevöityminen oli pääasiallisin syy vesistöjen tilan huonontumi-
seen.
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Noin 40 % kyselyyn vastanneista viljelijöistä aikoi toteuttaa vesien-
suojeluun liittyvän erityisympäristötuen. Kuvasta 17 voidaan havaita, että
suojavyöhykkeiden perustaminen ja luonnonmukainen tuotanto olivat suosituim-
pia erityistukimuotoja. Vesistöjen puhdistuminen koettiin tärkeimmäksi hyödyksi,
joka koituu erityistukimuodon toteuttamisesta (kuva 18). Erityisympäristötukien
korvaustasoja pidettiin yleisesti sopivina.

Kuva 17. Vesiensuojeluun  liittyvien erityisympäristötukien hakemishalukkuus (noin 40
viljelijää).
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Kuva 18. Vesiensuojeluun liittyvien erityisympäristötukimuotojen toteuttamisesta koituvat
hyödyt.

4.5. Viljelijöiden ehdotukset ympäristötuen kehittämiseksi ja
heidän ympäristömotiivinsa

42 % viljelijöistä oli ehdotuksia ympäristötuen kehittämiseksi ja parantamiseksi.
Ehdotukset jakautuivat muutaman tekijän ympärille: neuvonnan lisääminen,
byrokraattisuuden vähentäminen ja ympäristöllinen ajattelun lisääminen.
Peräti 70 % oli kommentoinut kysymykseen, mikä kannustaa viljelijää tekemään
ympäristönhoitotoimenpiteitä? Vastaukset voidaan luokitella neljään kategori-
aan:

• luonnon säilyttäminen -> 41 %
• taloudelliset tekijät -> 30 %
• sukupolvien perintö -> 20 %
• velvoite/pakko -> 9 %
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Luonnon säilyttämistä piti tärkeimpänä motiivina noin 40 % vastanneista. 
• Ympäristön säilyminen kauniina, puhtaana ja hoidettuna.
• Elinympäristön laatu, johon myös paneuduttu ja toteutettu vuosia  
   ennen EU:ta.
• Hyvä mieli
• Laadukas elinpiiri.

Taloudelliset tekijät kannustivat kolmannesta vastaajista.
• Hoidettu maisema + hoitamisesta saatu korvaus
• Taloudelliset korvaukset toimenpiteistä

Sukupolvien perintö oli kannustimena viidenneksellä vastaajista.
• Kuuluu asiaan, aina on tehty niin.
• Maatalouden jatkuminen; on kasvanut ympäristöasioihin pienestä 
   pitäen ilo itselle ja muille.
• Se että ympäristö ja maaseutu säilyisi elinvoimaisina myös jälkipol-
vil     le ja pelloilla pystyttäisiin tuottamaan ruokaa myös tulevaisuu-
dessa.
• Tuleville sukupolville turvattu tulevaisuus

Pakko ja velvoite oli motiivina lopuilla vastaajista.
• Ympäristö ja EU
• Så länge andra, statliga instanser får göra vad som helst är           
   böndernas motivation låg!!
• Ei mikään. Ennen ja nytkin pidämme huolta ympäristöstämme, koska
  elämme siinä ja olemme osa sitä. Ja se pitää huolta meistä. Tämä  
   vihreä kikkailu vaan saa koko aiheenkin jo kyllästyttämään. Ihan
kuin    viljelijä olisi maamme ainoa roisto.

Viljelijöiden vastausten perusteella heitä kannustaa ympäristönhoitoon luonnon
säilyminen, taloudelliset tekijät sekä sukupolvien perintö. Kannustimena toimii
myös pakko tai velvoite. 
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5. TULOSTEN TARKASTELU, JOHTOPÄÄTÖKSET JA 
SUOSITUKSET

Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä hyötyjä ja kustannuksia tilalle on aiheutunut
ympäristöhoitotoimenpiteistä. Tilakäynneillä huomattiin, että tiloille aiheutuneet
kustannukset johtuivat pääasiassa ympäristötuen perustuen ehtojen noudattami-
sesta. Tällöin kustannusten tarkastelu kohdistettiin vanhan vuosina 1995 - 1999
voimassa olleen ympäristötukikauden mukaisista toimenpiteistä aiheutuviin
kustannuksiin. Tilalle aiheutuneet kustannukset selvitettiin tilakohtaisten
laskelmien avulla. Viljelijöiden kokemia hyötyjä tarkasteltiin kolmesta
näkökulmasta: maisema, luonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu. Kaikille
osaprojektiin osallistuneille tiloille oli laskettu aiemmin ravinnetaselaskelmat,
joten nämä tilat ovat muutenkin aktiivisesti osallistuneet “Kestävä maatalous
Vantaanjoella” -projektin järjestämiin tilaisuuksiin ja osaprojekteihin.

Ympäristötuen kustannukset

Ympäristötukikustannukset ovat merkittävä kustannuserä. Tässä selvityksessä
ympäristötukikustannukset olivat keskimäärin 361 markkaa hehtaarilta (kaikki
lohkot). Kustannusten suuruuteen vaikuttivat pääasiassa kasvulohkolla viljeltävä
kasvi, suojakaistojen osuus lohkosta sekä viljelijän panostukset koko tilaa
koskeviin ympäristötuen menoihin.

Koikkalaisen ym. (1999) mukaan 40 hehtaarin kokoisella leipä- ja
rehuviljatilalla ympäristötukikustannukset ovat hehtaaria kohden 295 mk.
Koikkalainen ym. (1999) huomauttaakin, että ensimmäistä kertaa maataloustuen
saaminen on tullut riippuvaiseksi ympäristön hyvinvoinnin huomioon ottavien
ehtojen noudattamisesta, kun ympäristötukijärjestelmä 1995-1999 astui voimaan
vuonna 1995.

Tämän selvityksen tuloksia ja Koikkalaisen työtä ei voida suoraan
verrata keskenään, koska laskentaperusteet erosivat jonkin verran toisistaan.
Voidaan kuitenkin todeta se, että tilakohtaisessa tarkastelussa kustannukset
vaihtelevat tilojen erilaisten kustannusten ja toimenpiteiden vuoksi. Ympäristötu-
ki oli selvästi vanhalla tukikaudella tulotukipainotteinen.
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Suojavyöhykkeen perustamisen kannattavuus

Laskelmia verrattiin esimerkinomaiseen suojavyöhykelaskelmaan. Tästä
vertailusta huomattiin sama päätelmä kuin Ollaksen (2000) suojavyöhykkeen
kannattavuutta käsitelleessä työssä. Erikoiskasvien viljely on kannattavampaa
kuin suojavyöhykkeen perustaminen. Tietenkin jokainen tila, joka miettii tätä
erityisympäristötukivaihtoehtoa, tarkastelee tukivaihtoehtoa sekä taloudelliselta
että ympäristölliseltä kannalta. 

Ympäristötukikustannukset uudessa järjestelmässä

Uuden ympäristötukijärjestelmän ehtojen noudattamisesta aiheutuvat kustannuk-
set suurenevat verrattuna vanhaan järjestelmään (liite 5). Uudessa järjestelmässä
tuki ja kustannukset näyttävät kohtaavan paremmin kuin vanhassa järjestelmässä.
Valittaessa lisätoimenpide, maatilan monimuotoisuuskohteet, ympäristötukikus-
tannukset kohoavat melkein kaksinkertaisiksi. 

Tilalaskelmat tehtiin vuodelle 1999, joka kuului edellisen ympäristötuki-
järjestelmään (1995 - 1999). Uudessa ympäristötukijärjestelmässä 2000-2006
millekään kesantomuodolle ei makseta enää perustukea. Tämä asia oli monen
viljelijän mielestä selvä huonontava tekijä ympäristön kannalta. Esimerkiksi
monella laskelmiin osallistuneella tilalla viherkesannot sijaitsivat vesistön
varrella. Uuden ympäristötukijärjestelmän myötä monet viljelijöistä aikovat
muuttaa viherkesannot avokesannoksi alhaisempien kustannuksien vuoksi.
Toisaalta tästä muutoksesta aiheutuu kustannuksia, kun viherkesanto kynnetään
avokesannoksi ja mahdollisesti avokesantoa joudutaan muokkaamaan ja
ruiskuttamaan rikkaruohojen takia. Mutta toisaalta viljelijöiden on helpompi
ottaa avokesantolohko viljelyskäyttöön kuin viherkesantolohko. Viljelijöiden
mielestä viherkesanto olisi ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin
avokesanto, mutta nykyisillä tuotantokustannuksilla viherkesanto ei kannata -
varsinkaan ympäristötuen perustuen jäädessä pois.

Laskelmatiloiksi suostuneet tilat olivat jo vapaaehtoisesti ilmoittautuneet
ravinnetasetiloiksi. Eli nämä valitut laskelmatilat ovat kiinnostuneita ympäristö-
tilasta ja sen hoidosta. Tilat olivat myös keskimäärin suurempia kuin mitä tilat
ovat keskimäärin Uudellamaalla. 
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Tilalaskelmien tarkkuuden tarkastelu

Epävarmuutta tulosten tulkintaan tuo se seikka, että kaikkia kasveja ei viljelty
molemmilla tukialueilla sekä kasvulohkojen lukumäärän vähäisyys muilla
kasveilla kuin viljoilla. Kasvulohkoja valittaessa olisi pitänyt paremmin
painottaa kasvilajien tasaista esiintymistä. Kahden laskelman pohjalta
(esimerkiksi nurmi) ei voida tehdä pitkälle vieviä johtopäätöksiä, vaan ne ovat
ainoastaan suuntaa antavia. Laskelmien vertailukelpoisuutta alentaa myös tilojen
antamien tietojen erilaisuus. Suurimmalta osalta tiloista laskelmiin tarvittavat
tiedot saatiin tilakohtaisesti, mutta joillakin tiloista osa tiedoista korvattiin
Maaseutukeskusten Liiton “Mallilaskelmat 1999" luvuilla.

Lisäksi laskelmia tarkasteltaessa on muistettava, että laskelmissa
huomioitiin kustannuksista ainoastaan muuttuvat kustannukset. Laskelmien
tulokset olisivat todennäköisesti huonompia, jos niissä olisi huomioitu
työkustannus sekä kiinteät kustannukset (koneet ja rakennukset). 

Suuremmalla tilalukumäärällä ja lohkomäärällä olisi saatu kattavammat
tulokset. Sen lisäksi viljelijät kokivat oman työajan määrittämisen hankalaksi.
Ohjeistamalla työajanseurantaa tuloksetkin olisivat olleet yhdenmukaisempia ja
luotettavampia.

Ympäristötuen hyödyt

Ympäristövaikutusten kustannuksia ja erityisesti hyötyjä on vaikea arvioida.
Hyötyjen arvioiminen ja niiden arvottaminen perustuu pitkälti vastaajan omaan
arvomaailmaan ja kokemukseen. Tässä projektissa päädyttiin kyselyn avulla
selvittämään viljelijöiden kokemia hyötyjä maisemasta, luonnon monimuotoisuu-
desta sekä vesiensuojelusta. 

Kyselyn vastausprosentiksi tuli 86 %, joka on todella poikkeuksellisen
hyvä tulos. Kyselyiden vastausprosentit liikkuvat yleensä 30 - 50 % välillä.
Kolmannes vastaajista aikoi toteuttaa jonkin maiseman hoitoon liittyvän
erityisympäristötukimuodon. Niistä suosituin oli maiseman kehittäminen ja hoito
(65 %). Tämä tukityyppi kuvastaa muutenkin hyvin viljelijöiden  kiinnostusta
maiseman hoidosta. Yli 80 % mielestä maisema oli pysynyt ennallaan tai sitten
parantunut sekä toisaalta maaseutumaiseman säilyminen koettiin pääasiallisena
hyötynä erityistuen perustamisen myötä. 

Reilu neljännes vastaajista aikoi toteuttaa luonnon monimuotoisuuteen
liittyvän erityistukimuodon. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luonnon
mukainen tuotanto olivat suosituimpia erityistukimuotoja. Nämä kuvastavat
muutenkin viljelijöiden arvostuksia ja kokemuksia luonnon monimuotoisuudesta.
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Luonnon monimuotoisuuden edistäminen koettiin tärkeäksi ja viljelijät arvostivat
muutoinkin lajirikasta kasvillisuutta sekä eläinkuntaa.

Vastaajista yli 60 % oli vesiensuojeluun liittyvänä tavoitteena
ravinnekuormituksen vähentäminen. Peräti 40 % aikoi toteuttaa vesiensuojeluun
liittyvän erityistukimuodon, joista suosituin oli suojavyöhykkeiden perustaminen
ja hoito. Neljäsosa maisemanhoitoon, luonnon monimuotoisuuteen ja vesien-
suojeluun liittyvien tukien hakijoista oli samoja, eli viljelijät hakivat useampia
erityistukimuotoja tiloilleen. Yleisesti ottaen korvauksia erityisympäristötuista
pidettiin sopivina.

Laskelmiin osallistuneet tilat olivat ympäristömyönteisiä. Tilat olivat
sopeutuneet muuttuneeseen toimintaympäristöön, joka aiheutui Euroopan
Unioniin liittymisestä. Tärkeimpänä tekijänä viljelijöiden päätöksenteossa tuntui
olevan tilan tuottamien kasvien hyvä laatu ja satotaso. Kiristyneessä toimintaym-
päristössä hallinnon tukivaatimukset sekä markkinoiden tuotos- ja panoshinnat
ohjaavat enenevässä määrin viljelijän päätöksentekoa. Eli viljelijät ovat
minimoineet tuotantopanosten käyttöä, jotta tuotanto säilyisi kannattavana. Tämä
on osaltaan ympäristön huomioimista, vaikkakaan se ei ole välttämättä
tiedostettua toimintaa.

Johtopäätökset

Projektiin osallistuneet viljelijät ovat ympäristöään huomioivia yrittäjiä. Heidän
maatilansa sijaitsevat alueella, jolla asuu suuri osa suomalaisista kuluttajista.
Tällöin näille viljelijöille on erityisen tärkeätä maaseutumaiseman ylläpito ja
hyvän ja puhtaan ruoan tuottaminen. Taajamat levittäytyvät suuremmalle alueelle
ja virkistyskäyttövaatimukset lisääntyvät alueella sen myötä. Erään viljelijän
kommentti olikin: virkistyskäyttö on villiintynyt, juostaan viljaoraalla,
mennään ongelle pitkin heinäpeltoja ja oikaistaan viljapeltojen halki.
Irrallaan olevat koirat ovat vähentäneet kuovikantaa, ei maatalous. 

Viljelijän päätöksentekoon vaikuttavat panosmarkkinat (mm. konekauppa
sekä lannoitemyyjät), tuotemarkkinat sekä hallinto. Yrityksen tavoitteena on
voiton maksimointi olemassa olevalla teknologialla sekä kustannusten
minimointi lakien ja asetusten puitteissa (Ryhänen ym. 1996). Laskelmiin
osallistuneet tilat harjoittavat elinkeinoaan rationaalisesti ja järkevästi
huomioiden panosten tämän hetkiset hinnat. Ympäristötuesta jää viljelijälle
tuottoa, vaikka tuesta vähennetäänkin ympäristötukikustannukset. Kustannuksia
tarkkailemalla tila voi seurata kustannuksien painottumista, eli onko lohkomuis-
tiinpanojen tekeminen kohtuuttoman suuri osa suhteessa koko ympäristötukikus-
tannuksiin.
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Viljelijöiden kokemia hyötyjä olivat pääasiassa maaseutumaiseman
säilyminen, luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen sekä vesistöjen
puhdistuminen. Kyselyyn vastanneista viljelijöistä joka kolmas aikoi toteuttaa
jonkin maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen tai vesiensuojeluun liittyvän
erityistukimuodon.

Viljelijöiden mielestä maaseutuympäristön laatu on hyvä. Ympäristötuen
toimenpiteistä osa on sellaisia, joita tilat ovat tehneet jo ennen ympäristötukijär-
jestelmään liittymistä (mm. viljavuustutkimus). Yleisesti ottaen viljelijät kokevat
ympäristötukitoimenpiteet normaaleiksi maataloustuotantoon kuuluviksi
toimenpiteiksi. Ne toteutetaan, jotta tilalle maksetaan ympäristötukea.

Kyselyyn vastanneilla viljelijöillä kannustimena ympäristönhoidossa
olivat luonnon säilyttäminen, taloudelliset tekijät, sukupolvien perintö ja pakko
tai velvoite. Tilakäyntien pohjalta voi sanoa, että viljelijät harjoittavat
ammattiaan sukupolvien perintöä kunnioittaen huomioiden taloudelliset tekijät
sekä maatilaa ympäröivän luonnon. Maatilaa ympäröivä luonto on sukupolvien
perintöä, joka halutaan säilyttää myös tuleville sukupolville.

Suositukset

“Kestävä maatalous Vantaanjoella” -projekti on onnistunut lähestymään
viljelijöitä heille mielekkäillä menetelmillä. Projekti oli tietoinen siitä, että
maatiloilla tuotannon kannattavuus on tilan taloudenpidolle tärkeä edellytys.
Tällöin projektin puitteissa haluttiin selvittää tiloille ympäristönhoidosta
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Projekti onnistui lyhyessä ajassa toteuttamaan
sekä käytännön työllä sekä suunnittelulla tavoitteensa, eli selvittämään
Vantaanjoen valuma-alueen tiloille kohdistuvia ympäristökustannuksia että     -
hyötyjä. Kyselyn vastausprosentti ja viljelijöiden innokkuus osallistua
laskelmien tekoon osoittaa Vantaanjoen valuma-alueen viljelijöiden aitoa
kiinnostusta maatilaa ympäröivän luonnon hoitoon. On kuitenkin muistettava, että
tähän projektiin osallistuneet viljelijät olivat suhteellisesti valistuneempia
viljelijöitä.
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6 YHTEENVETO

“Kestävä maatalous Vantaanjoella” -projektissa selvitettiin, mitä maatilan
ympäristönhoito maksaa. Maatilaa ympäröivän luonnon ottaminen huomioon
kuuluu ja on aina kuulunut olennaisena osana suomalaisen maatalouden
harjoittamiseen. Yhdyskuntien ja teollisuuden pistekuormituksen vähennyttyä
sekä maatalouden ympäristötukijärjestelmän käyttöönoton myötä ympäristöasiat
ovat korostuneet suomalaisessa maataloudessa. Ympäristötuella korvataan
viljelijälle hänen ympäristön hyväksi tekemänsä toimenpiteet. Ensimmäisellä
tukikaudella (1995 – 1999) ympäristötuki oli tulotukipainotteinen erityisesti
Etelä-Suomessa. Nyt uudella tukikaudella (2000 – 2006) ympäristötuki vastaa
paremmin tuen ehtojen noudattamisesta aiheutuneita kustannuksia. 

Tilakäynneillä todettiin, että ympäristönhoitotoimenpiteistä aiheutuneet
kustannukset olivat pääasiallisesti ympäristötuen perustuen ehtojen noudattami-
sesta aiheutuvia kustannuksia. Ympäristöhyötyjä kartoitettiin ravinnetaseviljeli-
jöille (ne noin 130 Vantaanjoen valuma-alueen tilaa, joille on projektin
puitteissa laskettu ravinnetaselaskelmat) lähetetyn kyselyn avulla. Vuodelta 1999
tehtiin laskelmat 20 tilalle, jotka sijaitsevat Nurmijärvellä, Vantaalla,
Hyvinkäällä, Riihimäellä sekä Hausjärvellä. Vuosi 1999 oli sääolosuhteiltaan
normaalia lämpimämpi ja sateettomampi, jolloin satotasot jäivät alhaisiksi.
Tilakohtaisiin eroihin vaikuttivat juuri vaihtelevat satotasot. Näillä pääasiassa
kasvinviljelytiloilla ympäristötukikustannukset olivat keskimäärin 361 markkaa
hehtaarilta. Kustannukset vaihtelivat 96 – 1 099 markkaa hehtaarilta. Kustannuk-
set olivat pääosin riippuvaisia tilakohtaisista toimenpiteistä (mm. tukipapereiden
täyttämiseen käytetty aika ja viljavuustutkimus) eikä niinkään lohkon kasvikoh-
taisista toimenpiteistä (ympäristötuen mukaisen lannoituksen noudattaminen ja
suojakaistan perustaminen). Kustannusten muodostumiseen vaikuttivat aikaa
vievinä toimenpiteinä eniten maatilan panostus tilaa ympäröivän maiseman
hoitoon sekä kasvulohkolla olevien suojakaistojen hoito ja perustaminen.
Normaalivuonna satotasojen ollessa korkeammat myös ympäristötukikustannuk-
set nousevat, koska satotasot vaikuttavat sadonvähenemän kautta kustannusten
muodostumiseen.

Selvityksessä tarkastellaan myös suojavyöhykkeen toteuttamisen
kannattavuutta. Kun tilalaskelmia verrattiin suojavyöhykelaskelmiin, niin
suojavyöhykkeen toteuttaminen ei ollut kannattavaa erikoiskasvien viljelyssä
(mm. sokerijuurikas ja mansikka). Uudessa järjestelmässä suojavyöhykkeen
perustamisesta ja hoidosta maksettava tuki on kohonnut lähes 4 000 mk/ha.
Tällöin suojavyöhykkeen toteuttaminen saattaa muodostua entistä kannattavam-
maksi toimenpiteeksi tukiehtojen muututtua joustavimmiksi.
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Vuoden 2000 laskelmat laskettiin kolmella kasvinviljelytilan lisätoimen-
piteellä (1) tarkennettu lannoitus, 2) kasvipeitteisyys ja 3) kevyt muokkaus sekä
monimuotoisuuskohteet). Verrattuna vuoteen 1999 ympäristötukikustannukset
kohosivat ja maksettava ympäristötuki aleni, mutta vastaavasti peltokasvien
tukitaso kohosi ja luonnonhaittakorvausta maksetaan myös A-tukialueelle.
Monimuotoisuuskohteiden valinta –lisätoimenpiteenä oli kannattavaa tässä
tarkastelussa ainoastaan mallasohralla (A- ja B-tukialue) ja kevätvehnällä A-
tukialueella. 

Kustannus-hyöty -kyselyyn vastasi 86 % (106 tilaa) 130 ravinnetasetilas-
ta, mikä osoittaa kyselyyn vastanneiden viljelijöiden kiinnostuksen ja valveu-
tuneisuuden ympäristöasioita kohtaan. Viljelijöiden kokemia hyötyjä tarkasteltiin
kolmesta näkökulmasta: maisema, luonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu. Yli
70 % viljelijöistä piti maatilansa maaseutuympäristön laatua oli hyvänä tai
erinomaisena. Kolmannes vastaajista aikoi toteuttaa maiseman hoitoon, luonnon
monimuotoisuuden kehittämiseen tai vesiensuojeluun liittyvän erityisympäristö-
tukimuodon. Maaseutumaiseman säilyminen, luonnon monimuotoisuuden
lisääntyminen ja vesistöjen puhdistuminen koettiin merkittävimmiksi erityisym-
päristötukimuodoista aiheutuviksi hyödyiksi. Kysely tukee laskelmista saatua
kuvaa projektiin osallistuneista viljelijöistä, he ovat valmiita panostamaan ja
kehittämään maatilansa ympäristönhoitoa.

Kyselyyn vastanneilla viljelijöillä ensisijaisena kannustimena
ympäristönhoidossa oli luonnon säilyttäminen. Muita motiiveja olivat
taloudelliset tekijät, sukupolvien perintö ja pakko tai velvoite. Tällöin
voidaankin sanoa, että viljelijät harjoittavat elinkeinoaan sukupolvien perintöä
kunnioittaen ottamalla huomioon taloudelliset tekijät sekä maatilaa ympäröivän
luonnon. Maatilaa ympäröivä luonto on sukupolvien perintöä, joka halutaan
säilyttää myös tuleville sukupolville.
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Taulukko 1. Hehtaarikohtainen esimerkkilaskelma A-tukialueelta.        Liite 2
1 (4)

Tila: Peltola Lohko: Kotipelto
Kasvi: Ohra

Lohkon koko 5.47 Vuosi: 1999
TUOTTO/HEHTAARI Yksikkö á Määrä Mk
m-ohra kg 0.73 3000.00 2190.00
CAP-hehtaarituki ha 1099.00 1.00 1099.00
Kansalliset tuet ha 250.00 1.00 250.00
Ympäristötuki ha 1053.00 1.00 1053.00
LFA-tuki ha 0.00 1.00 0.00
TUOTTO YHTEENSÄ 4592.00
MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Yksikkö á Määrä Mk
siemen ....oma kg 1.20 250.00 300.00
Y lannos 4 kg 1.30 400.00 520.00

kg 0.00 0.00 0.00
kalkitus 5 v. tn 1.24 200.00 248.00
rikkakasv., tuhol. l 130.00 1.50 195.00
traktorityö h 24.00 9.00 216.00
leikkuupuinti h 71.00 2.00 142.00
kuivatus kg 0.04 3000.00 120.00
sitoutunut liikepääoma mk 1741.00
liikepääoma (30%) mk 522.30 0.04 20.89
MUUTTUVAT KUST. YHTEENSÄ 1761.89
KATETUOTTO I 2830.11
YMPÄRISTÖNHOITOKUSTANNUKSET mk/tila mk/lohko mk/ha
ympäristöhoitosuunnitelma 92.80 11.18 4.19
peltojen viljavuustutkimus 192.14 23.14 8.67
viljelysuunnitelma 464.00 55.88 20.93
ruiskutuskaluston testaus 72.00 8.67 3.25
ruiskutuskaluston testaukseen käytetty aika 92.80 11.18 4.19
ruiskun korjaus ja varaosat 140.00 16.86 6.31
torjunta-aineiden käyttökoulutus 40.00 4.82 1.80
torjunta-aineiden käyttökoulutukseen käytetty aika 92.80 11.18 4.19
lannoitetasojen noudattamisen vaikutus satotasoihin 3398.66 409.31 153.30
pientareet ja suojakaistat
- sadonmenetyksen arvo 14.57 1.75 0.66
- perustaminen 0.00 0.00 0.00
peltojen reuna-alueiden ja tienvarsien niitto ja raivaus 232.00 27.94 10.46
asuin- ja tuotantoympäristönhoito 6496.00 782.33 293.01
kasvipeitteisyysvaatimus A- ja B-tukialueilla 775.00 93.34 34.96
koulutus, kurssit 464.00 55.88 20.93
lohkomuistiinpanot 1856.00 223.52 83.72
tukipaperit 928.00 111.76 41.86

YMPÄRISTÖNHOITOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 15350.77 1848.74 692.41
YMPÄRISTÖTUKI YHTEENSÄ 21151.65 5759.91 1053.00
NETTOYMPÄRISTÖTUKI 5800.88 3911.17 360.59
Tuotot:
Tuotot kasvista 2190.00
Tuet kasvista 2402.00
Kustannukset:
Muuttuvat kustannukset 1761.89
Ymp.hoitokustannukset 692.41

Erotukset:
1) Tuotot-(muuttuvat kustannukset+ymp.hoitokustannukset) 2137.70

Viljelijän työtunnin arvona käytettiin kaikilla tiloilla 58 mk/h. Traktorityön arvona
käytettiin 24 mk/h ja leikkuupuinnin arvona 71 mk/h (Kehityspäällikkö Ari Enroth,
Maaseutukeskusten Liitto. Ari.Enroth@maaseutukeskus. 20.9.2000). Kukkakaalin
laskelmassa käytettiin apuna Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkijan Pia
Outan tuotantokustannuslaskelmia.
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Taulukko 2. Hehtaarikohtainen esimerkkilaskelma A-tukialueelta           2 (4)
Tukialue A vuonna 1999 (hinnat ilman alv:a) Tila: Peltola

Kotipelto 5.47 ha
Ohra 3000.00 kg/ha

0.73 mk/kg
Ympäristötuki 1053.00 mk/ha

Tilan kokonaispinta-ala 22.17 ha
Ympäristötukeen oikeutettu pinta-ala 22.17 ha

Lohkolla viljellyn kasvin ala kokotilalla 13.35 ha
YMPÄRISTÖNHOITOKUSTANNUKSET á mk/tila/v mk/lohko mk/ha

YMPÄRISTÖNHOITOSUUNNITELMA
- mk/tunti 58
- tuntia/päivä 8
- päivää/vuosi 1
- suunnitelman voimassa oloaika 5 92.80 22.90 4.19

PELTOJEN VILJAVUUSTUTKIMUS 1995
- peltoala (se ala, jonka osalta viljavuustutkimus tehdään) 22.17
- kustannus 65.00
- näytetiheys 1.50
- tutkimuksen voimassa oloaika 5 192.14 47.41 8.67
VILJELYSUUNNITELMA 
- mk/tunti 58
- tuntia/päivä 8.00
- päivää/vuosi 1.00
- henkilömäärä 1.00 464.00 114.48 20.93

RUISKUTUSKALUSTON TESTAUS
- testaus (mk) 360.00
- voimassa oloaika 5 72.00 17.76 3.25
RUISKUTUSKALUSTON TESTAUKSEEN KÄYTETTY AIKA
- mk/tunti 58
- tuntia/päivä 8
- voimassa oloaika 5 92.80 22.90 4.19

RUISKUTUSKALUSTON KORJAUS JA VARAOSAT
- korjaus ja varaosat 700
- kestoaika 5 140.00 34.54 6.31
TORJUNTA-AINEIDEN KÄYTTÖKOULUTUS
- kurssimaksu 200.00
- henkilömäärä 1
- voimassa oloaika 5 40.00 9.87 1.80
TORJUNTA-AINEIDEN KÄYTTÖKOUL. KÄYTETTY AIKA
mk/tunti 58
- tuntia/päivä 8
- voimassa oloaika 5
- henkilömäärä 1 92.80 22.90 4.19
LANNOITETASOJEN NOUDATT. VAIKUTUS SATOTASOON
Sadonmenetys viljan hinnan perusteella, sadonvähenemä % 7.00
- mk/kg 0.73
- kg/ha 3000 3398.66 838.55 153.30
PIENTAREET JA SUOJAKAISTAT
- pientareet: viljelyalan vähenemä 0
- suojakaistat: viljelyalan vähenemä 54
sadonmenetyksen arvo (kilohinta x satotaso x piennarala)
- pientareen leveys 1.00
- suojakaistan leveys 3.00
- piennarala 0.0003
- mk/kg 0.73
- kg/ha x lohkon koko 3000 14.57 3.59 0.66
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YMPÄRISTÖNHOITOKUSTANNUKSET á mk/tila/v mk/lohko mk/ha
pientareen tai suojakaistan perustaminen x piennarala
traktorityö (kyntö, kylvö, muokkaus) 
- tuntia/ha 0
- mk/tunti 56.00 0.00 0.00 0.00
ihmistyö
- tuntia/ha 0
- mk/tunti 58.00 0.00 0.00 0.00
siemenkustannus 
- mk/kg 0.00
- kg/ha 25.00 0.00 0.00 0.00
PELTOJEN REUNA-AL. JA TIENVARS. NIITTO JA RAIVAUS
raivaussahan hankinta 0
kestoikä 10 0.00 0.00 0.00
niitokoneella mekaanisesti
- tuntia/päivä 8.00
- päivää/vuosi 0.50
- mk/tunti 58.00 232.00 57.24 10.46
ASUIN- JA TUOTANTOYMPÄRISTÖNHOITO
- tuntia/päivä 8.00
- päivää/vuosi 14.00
- mk/tunti 58.00 6496.00 1602.76 293.01
KASVIPEITTEISYYSVAATIMUS A- ja B-TUKIALUEILLA
kulttivaattori vanha 0
kestoikä 10
kunnossapito/vuosi 0 0.00 0.00 0.00
kultivointi 155 mk/ha x 5 ha x 1 kertaa
- mk/ha 155
- hehtaarimäärä 5
- kultivointi kerrat 1 775.00 191.22 34.96
KOULUTUS, KURSSIT
- tuntia/päivä 8.00
- päivää/vuosi 1.00
- mk/tunti 58.00
- tilalta osallistuvien henkilöiden lukumäärä 1 464.00 114.48 20.93
LOHKOMUISTIINPANOT 
- tuntia/päivä 8.00
- päivää/vuosi 2.00
- mk/tunti 58.00
- tilalta osallistuvien henkilöiden lukumäärä 2 1856.00 457.93 83.72
TUKIPAPERIT
- tuntia/päivä 8
- päivää/vuosi 1
- mk/tunti 58.00
- tilalta osallistuvien henkilöiden lukumäärä 2 928.00 228.97 41.86
YMPÄRISTÖNHOITOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 15350.77 3787.49 692.41
YMPÄRISTÖTUKI YHTEENSÄ
- viljat mk/ha 1053
- hehtaarimäärä 17.36
- viherkesanto mk/ha 597
- hehtaarimäärä 4.81 21151.65 5759.91 1053

NETTOYMPÄRISTÖTUKI 5800.88 1972.42 360.59



Taulukko 3. Suojavyöhykelaskenta vuodelta 1999.
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Kun voitto/tappio -sarakkeessa oleva luku on negatiivinen, niin silloin lohkolla viljellyn kasvin tuotto on parempi kuin suojavyöhykkeen
perustamisesta saatava tuotto. Kun voitto/tappio -sarakkeessa oleva luku on positiivinen, niin silloin lohkolla viljellyn kasvin tuotto on
huonompi kuin suojavyöhykkeen perustamisesta saatava tuotto. Tällöin lohkolla voisi harkita suojevyöhykkeen perustamista taloudellisin
perustein. Nämä laskelmat ovat vain yhdeltä vuodelta ja vielä edelliseltä ohjelmakaudelta. Useamman vuoden tarkastelu antaisi luotettavamman
tuloksen. Vuosi 1999 oli sääolosuhteiltaan huono verrattuna normaaliin vuoteen. Kyseisenä vuonna satotasot olivat normaalivuotta alhai-
semmat. Uuden ympäristötukiohjelman tuet ja vaatimukset poikkeavat vanhasta ohjelmasta, mutta tämä laskelma on kuitenkin suuntaa antava.
Uudessa järjestelmässä suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta maksettava tuki on kohonnut noin 4 000 mk/ha.  Vaikka satotasot
nousisivatkin, niin suojavyöhykkeen perustaminen saattaa muodostua kannattavaksi toimenpiteeksi.

Taulukko 4. E
sim

erkkitilan laskelm
ien yhteenveto.
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Taulukko 1. Kustannus-hyöty -projektin kyselylomake                         Liite 3
1 (6)

KUSTANNUS-HYÖTY -PROJEKTIN KYSELYLOMAKE 
(jos kysymyksessä on vastausvaihtoehtoja monta, niin valitkaa vain yksi
vaihtoehto, paitsi kohdissa 20, 25, 26, 32, 33, 37 ja 38 voi valita useamman
vaihtoehdon, ellei toisin mainita)
1. Viljelijä:___________________   2. Tila:___________________
3. Ikä:_______________________ Päiväys:________________
4.Osoite:_______________________________________________
5.Koulutus: 6. Tilan päätuotantosuunta:

1 ei koulutusta 1 kasvinviljelytila
2 maatalouskoulu 2 luomukasvinviljelytila
3 maatalous- tai metsäalan opisto 3 kotieläintila
4 maatalous- tai metsäalan korkea- 4 luomukotieläintila

koulututkinto 5 puutarhatila
5 muun alan koulutus, mikä?6 yhdistelmätila

7 avomaavihannestila

6.Tilan oma peltopinta-ala (ha):_________________
7.Tilalle vuokrattu peltoala (ha):_________________
8.Pelloista salaojitettu (ha):_____________________
9.Pelloista pohjavesialueella (ha):________________
10.Rantaviivaa (m):____________________________  
11.Onko viljelynne kokopäivätoimista vai osa-aikaista?

1 osa-aikaista 2 kokopäivätoimista

12.Onko maatilallanne laiduntavia eläimiä?
1 ei 2 kyllä, mitä________________

13.Onko tila sitoutunut ympäristötuen perustukeen?
1 ei 2 kyllä

14.Sitoutuuko tila uuteen ympäristötuen perustukeen?
1 ei 2 kyllä

15.Jos ei, niin miksi?_________________________________________
_____________________________________________________

16.Onko tilalla erityisympäristötukisopimuksia?
1 ei 2 kyllä, mitä:_______________

17.Oletteko käyneet ympäristötuen koulutustilaisuuksissa?
1 ei 2 kyllä

18.Onko maatilallenne järviin, jokiin, puroihin rajoittuvia rantapeltoja?
1 ei 2 kyllä
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2 (6)
19.Millainen on mielestänne maatilanne maaseutuympäristön laatu?

1 Huono
2 Välttävä 
3 Tyydyttävä
4 Hyvä
5 Erinomainen

I MAISEMA
20.Kuka mielestänne nauttii eniten tilakeskustanne  ympäröivästä
luonnosta ja maisemasta, jos useampi kuin yksi vaihtoehto niin %-osuus?

1 Te itse       
2 Muut kyläläiset       

3 Muut ihmiset (ohikulkijat, lomailijat ym.)___
21. Mitä arvostatte maaseutumaisemassa?

1 avoimuutta ja hoidettua maisemaa
2 luonnon monimuotoisuutta
3 rakennuskulttuuria ja perinteitä
4 kylämäisyyttä
5 muu vaihtoehto                                                                                   

22. Onko maisema muuttunut maatilanne ympärillä viimeisen 5
vuoden aikana?
1 muuttunut huonompaan
2 pysynyt entisellään
3 muuttunut parempaan

23.Jos maisema on muuttunut, niin millä tavoin?
1 maisema muuttunut hoidetummaksi
2 maisema muuttunut hoitamattomammaksi
3 luonnon monimuotoisuus kohentunut
4 vesistöt ovat puhdistuneet

5 jotakin muuta______________________________________
24.Ja mistä syystä? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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3 (6)
25.Aiotteko toteuttaa maiseman hoitoon liittyen jonkin erityisympäristö-
tukimuodon (ympyröi vaihtoehto), onko tukimuotojen korvaustaso
riittävä, ja jos ei ole, niin mikä olisi sopiva korvaustaso?

Korvaustaso On riittävä Ei ole riittävä
1 perinnebiotoopin hoito 2500 2 1                 
2 luonnonmukainen tuotanto 875/610 2 1                 
3 alkuperäiskasvien viljely 2550 2 1                 
4 alkuperäisrotujen kasvattaminen 500/1000/ey 2 1                 
5 maiseman kehittäminen ja hoito 2000 2 1                 
6 muu vaihtoehto                                                    korvaustaso                 

26.Mitä hyötyä Te arvelette saavanne ko. toimenpiteen toteuttamisesta
(1 =tärkein, 2 =toiseksi tärkein)?

         maaseutumaiseman säilyminen
         maatalouden imagon paraneminen
         parempi taloudellinen tuotto
         paremmat viljelyolosuhteet
         luonnon monimuotoisuus säilyy
         kulttuuri- ja perinnemaiseman säilyminen

         muu vaihtoehto                                                                                        
27.Vaikuttaako yleisen tien läheisyys Teidän tekemiinne ympäristötoi-
menpiteisiin?

1 ei 2 kyllä

II LUONNON MONIMUOTOISUUS
28.Mitä arvostatte luonnon monimuotoisuudessa?

1 kasvi- ja eläinlajiston  monipuolisuus ja runsaus  (perhoset, linnut,
kissankellot, ahomansikka, jne.)

2 monipuolinen ja vaihteleva elinympäristö  (niityt, kedot ja metsäsaarek-
keet, jne.)

3 muu vaihtoehto                                                                                    
                                                                                                            

29.Onko luonnon monimuotoisuus muuttunut maatilanne ympärillä
viimeisen 5 vuoden aikana?

1 muuttunut huonompaan
2 pysynyt entisellään
3 muuttunut parempaan
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4 (6)
30.Jos luonnon monimuotoisuus on muuttunut, niin millä tavoin?

1 luonnonkasvien määrä säilynyt ennallaan
2 lintujen määrä säilynyt ennallaan
3 alkuperäisten luonnonkasvien määrä vähentynyt
4 lintulajien määrä vähentynyt
5 maisema parantunut
6 luonnon monimuotoisuus kohentunut
7 vesistöt ovat puhdistuneet
8 muu vaihtoehto                                                                                    

                                                                                                            

31.Ja mistä syystä?
______________________________________________________
______________________________________________________

32.Aiotteko toteuttaa luonnon monimuotoisuutta lisäävän
erityisympäristötukimuodon (ympyröi vaihtoehto), onko korvaustaso
riittävä, ja jos ei ole, niin mikä olisi sopiva korvaustaso?

Korvaustaso On riittävä Ei ole riittävä
1 perinnebiotoopin hoito 2500 2 1                  
2 luonnonmukainen tuotanto 875/610 2 1                  
3 alkuperäiskasvien viljely 2550 2 1                  
4 alkuperäisrotujen kasvattaminen 500/1000/ey 2 1                  
5 luonnon monimuotoisuuden 
edistäminen 2500 2 1                  
6 kosteikkojen perustaminen 
ja hoito 2000/2675 2 1                  
7 muu vaihtoehto                                                    korvaustaso                  

33.Mitä hyötyä Te arvelette saavanne ko. toimenpiteen toteuttamisesta
(1 =tärkein, 2 =toiseksi tärkein)?

         luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen
         maatalouden imagon paraneminen
         parempi taloudellinen tuotto
         paremmat viljelyolosuhteet
         kasvien ja/tai lintujen määrien lisääntyminen
         muu vaihtoehto                                                                                 
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5 (6)
III VESIEN SUOJELU
34.Mikä on Teidän tavoitteenne vesiensuojelussa?

1 eroosion vähentäminen
2 ravinnekuormituksen vähentäminen
3 virkistyskäytön lisääminen
4 pohjavesien laadun parantaminen
5 muu vaihtoehto                                                                                   

35.Onko vesistöjen tila muuttunut maatilanne ympärillä viimeisen 10
vuoden aikana?

1 muuttunut huonompaan
2 pysynyt entisellään
3 muuttunut parempaan

36.Jos vesistöjen tila on muuttunut, niin millä tavoin?
1 vesistöt ovat puhdistuneet
2 rehevöityminen lisääntynyt
3 pohjaveden laatu parantunut
4 virkistyskäyttömahdollisuudet parantuneet
5 maisema parantunut
6 luonnon monimuotoisuus kohentunut

7 muu vaihtoehto _____________________________________
37. Ja mistä syystä?

______________________________________________________
______________________________________________________

37.Aiotteko toteuttaa vesistökuormituksen vähentämiseen tähtäävistä
erityisympäristötukimuodoista (ympyröi vaihtoehto), onko korvaustaso
riittävä, ja jos ei ole, niin mikä olisi sopiva korvaustaso?
Korvaustaso On riittävä Ei ole riittävä

1 kosteikkojen perustaminen 
ja hoito 2000/2675 2 1                 
2 luonnonmukainen tuotanto 875/610 2 1                 
3 säätösalaojitus 930 2 1                 
4 säätökastelu 930 2 1                 
5 kuivatusvesien kierrätys 930 2 1                 
6 laskeutusaltaiden 
perustaminen ja hoito 2000/2675 2 1                 
7 suojavyöhykkeen 
perustaminen ja hoito 2675 2 1                 
8 pohjavesialueiden peltoviljely 670 2 1                 
9 lannan käytön tehostaminen 390 2 1                 
10 muu vaihtoehto                                                 korvaustaso                 
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6 (6)
38.Mitä hyötyä Te arvelette saavanne ko. toimenpiteen toteuttamisesta
(1 =tärkein, 2 =toiseksi tärkein)?

         vesistöjen puhdistuminen
         maatalouden imagon paraneminen
         parempi taloudellinen tuotto
         paremmat viljelyolosuhteet
         luonnon monimuotoisuus säilyy
         kulttuuri- ja perinnemaiseman säilyminen
         muu vaihtoehto                                                                                        

39.Onko Teillä ehdotuksia ympäristötuen perustuen parantamiseksi ja
kehittämiseksi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________
40.Mikä kannustaa Teitä tekemään  ympäristönhoitotoimenpiteitä?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________

KIITOS VAIVANNÄÖSTÄNNE!

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti! Lähetämme kaikille vastan-
neille yhteenvedon kyselyn tuloksista ja “Kestävä Maatalous Vantaanjoel-
la” T-paidan syksyllä 2000. Mitä kokoa haluatte: XXL, XL, L, M vai S
(ympyröikää sopiva koko)?
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Tuotantokasvi CAP- Ymp. LFA- Pohj. Yl. ha Kasv.
tuki tuki tuki tuki tuki kans. YHT.

rehu-/mallasohra 1099 1053 0 0 0 250 2402
vehnä 1099 1053 0 0 0 594 2746
kaura 1099 1053 0 0 0 250 2402
ruis 1099 1053 0 0 0 1050 3202
rypsi, yleinen järj. 1737 1053 0 0 0 250 3040
sokerijuurikas 0 1727 0 0 0 750 2477
ruokaperuna 0 1727 0 0 0 2300 4027
nurmi, säilörehu 0 1727 0 0 0 550 2277
nurmi, kuivaheinä 0 1727 0 0 0 550 2277
avokesanto 1391 0 0 0 0 0 1391
viherkesanto 1391 597 0 0 0 0 1988
kukkakaali 0 1727 0 0 1200 2200 5127
mansikka 0 4409 0 0 790 0 5199
tilli 0 1727 0 0 0 1200 2927

Tuotantokasvi CAP- Ymp. LFA- Pohj. Yl. ha Kasv.
tuki tuki tuki tuki tuki kans. YHT.

rehu-/mallasohra 905 597 1027 0 0 75 2604
vehnä 905 597 0 0 0 514 2016
kaura 905 597 1027 0 0 75 2604
ruis 905 597 1027 0 0 850 3379
rypsi, yleinen järj. 1737 597 1027 0 0 75 3436
sokerijuurikas 0 850 1027 0 0 750 2627
ruokaperuna 0 850 1027 0 0 2300 4177
nurmi, säilörehu * 0 850 1027 0 0 550 2427
nurmi, kuivaheinä * 0 850 1027 0 0 550 2427
siementimotei 0 850 1027 0 0 1350 3227
avokesanto 1146 0 1027 0 0 0 2173
viherkesanto 1146 400 1027 0 0 0 2573

    

A-alue

B-alue

Taulukko 1. Tuet vuonna 1999 A- ja B-tukialueella.                            Liite 4
1 (3)

Lähteet:
Maa- ja metsätalousministeriö 1999
Ylitarkastaja Lehmusvuori Pia, Maa- ja metsätalousministeriö. Pia.Lehmus-
vuori@mmm.fi. 28.9.2000.
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2000
Tuotantokasvi CAP- Ymp. LFA- Pohj. Yl. ha Kasv.
Kasvinviljelytila tuki tuki tuki tuki tuki kans. YHT.

mallasohra 1570 635 892 0 0 350 3447
vehnä 1570 635 892 0 0 500 3597
kaura 1570 635 892 0 0 0 3097
ruis 1570 635 892 0 0 800 3897
rypsi, yleinen järj. 1857 635 892 0 0 250 3634
sokerijuurikas 0 635 892 0 0 1200 2727
ruokaperuna 0 635 892 0 0 2300 3827
nurmi, säilörehu 0 635 892 0 0 800 2327
nurmi, kuivaheinä 0 635 892 0 0 800 2327
avokesanto 1186 0 892 0 0 0 2078
viherkesanto 1186 0 892 0 0 0 2078
kukkakaali 0 2060 892 0 0 2650 5602
mansikka 0 2960 892 0 0 300 4152
tilli 0 2060 892 0 0 2952 5904
rehuohra 1570 635 892 0 0 0 3097

Tuotantokasvi CAP- Ymp. LFA- Pohj. Yl. ha Kasv.
tuki tuki tuki tuki tuki kans. YHT.

mallasohra 1293 635 1189 0 0 350 3467
vehnä 1293 635 0 0 0 500 2428
kaura 1293 635 1189 0 0 0 3117
ruis 1293 635 1189 0 0 800 3917
rypsi, yleinen järj. 1857 635 1189 0 0 140 3821
sokerijuurikas 0 635 1189 0 0 1200 3024
ruokaperuna 0 635 1189 0 0 2300 4124
nurmi, säilörehu 0 635 1189 0 0 700 2524
nurmi, kuivaheinä 0 635 1189 0 0 700 2524
siementimotei 0 635 1189 0 0 1350 3174
avokesanto 977 0 1189 0 0 0 2166
viherkesanto 977 0 1189 0 0 0 2166
rehuohra 1293 597 1189 0 0 0 3079

A-alue

B-alue

Taulukko 2. Tuet vuonna 2000 A- ja B-tukialueella.                               2 (3)
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Taulukko 3. Keskimääräiset tulokset kasvaittain ja tukialueittain. 3/3
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Taulukko 1. Ympäristötukijärjestelmien 1995 - 1999 ja                        Liite 5
2000 - 2006 vertailulaskelmat A-tukialueella rehuohralla.                      1 (2)
Tukialue: A-tukialue Sato: 1581.00
Tilan koko: 46.16 Kasvi: Rehuohra
Lohkon koko 4.83 Tuottajahinta 0.72
TUOTTO/HEHTAARI 1999 2000a 2000b 2000c
Rehuohra 1138.32 1138.32 1138.32 1138.32
CAP-hehtaarituki 1099.00 1570.00 1570.00 1570.00
Kansalliset tuet 250.00 350.00 350.00 350.00
Ympäristötuki; perustoimenpide 1053.00 555.00 555.00 555.00
lisätoimenpide 0 80 140 80
LFA-tuki 0.00 892.00 892.00 892.00
TUOTTO YHTEENSÄ 3540.32 4585.32 4645.32 4585.32
Muuttuvat kustannukset yht. 1472.66 1472.66 1472.66 1472.66
KATETUOTTO I 2067.66 3112.66 3172.66 3112.66

YMPÄRISTÖNHOITOKUSTANNUKSET 1999 2000a 2000b 2000c
Ympäristönhoitosuunnitelma 2.23 0.00 0.00 0.00
Kasvipeitteisyysvaatimus A- ja B-tukialueilla 48.15 0.00 0.00 0.00
PERUSTOIMENPITEET
Peltojen reuna-alueiden ja tienvarsien niitto ja raivaus 9.55 9.55 9.55 9.55
Asuin- ja tuotantoympäristönhoito 57.94 57.94 57.94 57.94
Tukipaperit 13.45 27.93 27.93 27.93
Viljelyn ympäristösuunnittelu ja seuranta
peltojen viljavuustutkimus 6.71 6.71 6.71 6.71
viljelysuunnitelma 14.44 14.44 14.44 14.44
lohkomuistiinpanot 23.28 23.28 23.28 23.28
Ympäristötukikoulutus 28.28 32.30 32.30 32.30
Peltokasvien peruslannoitus
lannoitetasojen noudattamisen vaikutus satotasoihin 69.94 69.94 69.94 69.94
Kasvinsuojelu
ruiskutuskaluston testaus 1.73 1.73 1.73 1.73
ruiskutuskaluston testaukseen käytetty aika 1.89 1.89 1.89 1.89
ruiskun korjaus ja varaosat 4.14 4.14 4.14 4.14
torjunta-aineiden käyttökoulutus 1.19 1.19 1.19 1.19
torjunta-aineiden käyttökoulutukseen käytetty aika 2.75 2.75 2.75 2.75
Pientareet ja suojakaistat
- sadonmenetyksen arvo 4.90 4.90 4.90 4.90
- perustaminen 1.61 1.61 1.61 1.61
Perustoimenpiteet yhteensä: 292.19 260.31 260.31 260.31
LISÄTOIMENPITEET
Tarkennettu lannoitus (2 pv * 8 h/pv * 58 mk/h)/46.16 ha 20.10 0.00 0.00
Peltojen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus
kultivaatt. hank. ja kunn.p./v.
(20000 mk/10 v. + 100 mk/v)/46.16 ha 0.00 45.49 0.00
kultivointi ((155 mk/h * 0.3*46.16 ha* 1 kerta)/5 v.)/46.16 ha 0.00 9.30 0.00
Maatilan monimuotoisuus kohteet 1 ha
koulutus ((2 pv. * 8h/pv. * 58 mk/h)/5 v.) 0.00 0.00 185.60
traktorityö (4 h/ha * 56 mk/h )/5 v.) 0.00 0.00 22.40
ihmistyö (5 h *58 mk/h)/5 v.) 0.00 0.00 29.00
siemenkustannus (13 mk/kg * 25 kg/ha )/5 v. 0.00 0.00 65.00
Lisätoimenpiteet yhteensä: 20.10 54.79 302.00
Ympäristötukikustannukset yht. 292.19 280.41 315.10 562.31
Ympäristötuki 1053.00 635.00 695.00 635.00
Nettoympäristötuki 760.81 354.59 379.90 72.69

Tuotot:
Tuotot kasvista 1138.32 1138.32 1138.32 1138.32
Tuet kasvista 2402.00 3447.00 3507.00 3507.00
Kustannukset:
Muuttuvat kustannukset 1472.66 1472.66 1472.66 1472.66
Ymp.hoitokustannukset 292.19 280.41 315.10 562.31
Erotukset:
1) Tuotot-(muuttuvat kustannukset+ymp.tukikustannukset) 1775.47 2832.25 2857.56 2610.35
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Taulukko 2. Ympäristötukijärjestelmien 1995 - 1999 ja 2000 ja 2006 hehtaari-
kohtaiset ympäristötukien ja ympäristötukikustannusten vertailu eri tilakoko-
luokilla (2000a tarkoittaa tarkennetun lannoituksen, 2000b peltojen kasvi-
peitteisyyden ja kevennetyn muokkauksen sekä 2000c tarkoittaa maatilan moni-
muotoisuuden kohteiden valintaa kasvinviljelytilan lisätoimenpiteeksi.)
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