Etelä-Pohjanmaan tukikoulutus 29.4.2020
Koulutuksen aikana kysyttyjä asioita

Miksi digitoinneissa pinta-alat vain pienenee, miksei ne koskaan suurene vaikka
ilmakuvistakin olisi asia todettavissa?
Jos aiempi ilmakuva ei tue lohkon suurentumista, niin sitä ei digitoija suurenna. Jos lohkolta
puuttuva ala näkyy jo vanhemmilla ilmakuvilla, niin silloin on viljelijän mahdollista tehdä
karttakorjaus.
Lohkosta ei voi myöskään vähentää pinta-alaa rajakorjauksella. Mikäli osa lohkosta otetaan
muuhun käyttöön, esim. tontiksi tai metsitykseen, lohko pitää silloin jakaa kahdeksi uudeksi
lohkoksi ja ilmoittaa tukihakemuksella toinen uusi lohko maatalouskäytöstä poistettavaksi.

Valvonta satunnaisotannalla? Tuntuu että valvonnat kohdistuu eepeelle ja itärajalla
lohkot saa rauhassa kasvaa puita. Ei oo kuulemma hätää siellä pelätä valvontaa.
Valvontavelvoite on jokaisen ELY-keskuksen alueella sama. Velvoite tänä vuonna 3 %
tuenhakijoiden määrästä.
Viljelijän oikeus osallistua valvontaan pellolla. Tarkastajan haluttomuus viljelijän mukana
oloon. Miten toimitaan?
Viljelijällä on oikeus osallistua valvontaan. Jos viljelijä ilmoittaa haluavansa osallistua
valvontaan, niin ilman muuta näin toimitaan.
Voiko pientareen uudistaa suojaviljalla ilman lannoitusta?
Kyllä, voi uudistaa ilman lannoitusta ja kasvinsuojelua.
Pientareen uusimiseen vielä tarkennusta:
Pientareelle on kylvettävä nurmikasvillisuus heti olosuhteiden salliessa, jos:
1) pientareen kasvillisuus vaurioituu tai tuhoutuu talven aikana, rikkakasvien
pesäketorjuntaa tehtäessä tai ojien kunnostustyön yhteydessä tai muusta vastaavasta
syystä; tai
2) on kyse ensimmäistä kertaa viljelykäyttöön otettavasta lohkosta, jonka pientareella
ei ole aikaisempaa nurmikasvillisuutta.
Eli joka tilanteessa suojaviljaan kylvö ei ole asetuksen mukaan mahdollista.
Noudatetaanko valtaojien ja vesistöjen suhteen niitä merkintöjä mitkä vipu-palvelun
kartoissa näkyvät, vaikka olisi epäilys, että kartassa olisi virhe? Esim. että vesistöä ei ole
merkitty tarpeeksi lähelle peltoa vipukartan mukaan, vaikka todellisuudessa vesistö tulee
lähemmäksi peltoa, kuin mitä karttaan on merkitty.
Valtaojien ja vesistöjen osalta noudatetaan vipu-palvelun merkintöjä. Tietenkin, jos itse
toteaa, että lohkolla on pientareen/suojakaistan vaatimus, niin sen voi jättää. Jos

valvonnassa havaitaan, että lohkolla on pientareen/suojakaistan tarve ja merkintä puuttuu
vipusta. Tällöin annetaan ohjeistus viljelijälle perustaa piennar/suojakaista tulevalle
kasvukaudelle. Tällöin ei sanktioida.
Kauhavalla tammikuussa sanottiin että 1 metrinpiennarvaatimus poistuu valtaojien
varsilta mutta 3 m vesistöissä jatkuu. Nyt täällä on kumminkin maininta, että pitää olla
yksi metri valtaojien varsilla. Pitääkö olla vai ei?
Tuo on tulevan ohjelmakauden suunnitelmia eli jos toteutuu niin 2023.
Kuinka leveä voi jokivarren piennar olla, kun on pahoin mutkitteleva jokivarsi, jolloin olisi
helpompi tehdä suora linja?
Jokivarren suojakaista voi olla jopa 10 metriä. Yli 3 metriä leveämmästä suojakaistasta tulee
tehdä oma kasvulohko ja ilmoittaa kasvikoodilla suojakaista. Maksetaan nurmen tuki.
Monimuotoissuuspelto nurmi 2 v. Voiko sen tehdä vai onko se yhden vuoden riistapelto
ainoa mahdollisuus 2020 vuonna?
Tänä vuonna voi perustaa myös kaksivuotisia monimuotoisuuspeltoja.
Omaan käyttöön tuleva siementuotanto avomaavihanneksilla? Nämähän ei ole rehua,
mutta ei ne mene suoraan ihmisravinnoksikaan.
Avomaavihannesten siementuotanto ei oikeuta pohjoiseen avomaavihannesten tukeen.
Ympäristösitoumuksesta: voiko tila siis luopua peltojen talviaikaisesta
kasvipeitteisyydestä eikä sen jälkeen tarvitse noudattaa 20 % talviaikaista
kasvipeitteisyyttä? Eikä aiempien vuosien tukia peritä?
Voi luopua.
Yhtymä puretaan, tila jää vain toiselle yhtymän jäsenelle. Mitä lomakkeita kuntaan?
Kun tuenhakija vaihtuu ja tilan osallisissa tapahtuu muutoksia, toimitetaan kuntaan
vähintään lomakkeet 156 (koko tilan hallinnan siirto) ja 101D (tilan osalliset). Lisäksi eräisiin
tukiin liittyviä lomakkeita tarpeen mukaan, kuten tukioikeuksien siirtolomakkeet 103A ja B,
sitoumusten siirtolomake 160 sekä mahdollisesti eläintukiin liittyviä muutoslomakkeita.
Ruokaviraston sivuilla löytyvässä hakuoppaan liitteessä A on tarkemmin kerrottu eri
lomakkeista hallinnansiirtotilanteissa. Omalla tilallasi tarvittavat lomakkeet saat tietää myös
omasta maataloustoimistostasi.
Jos kylvän kukkapellon 0,50 ha, mitä laitan kasvulohkon nimeksi?
Kun tila on sitoutunut ympäristökorvaukseen ja valinnut lohkokohtaisen toimenpiteen
"Peltoluonnon monimuotoisuus" voi lohkon ilmoittaa Monimuotoisuuspelto, maisema tai
Monimuotoisuuspelto, niitty 1. ja 2. vuosi. Monimuotoisuus, maisema on yksivuotinen ja
Monimuotoisuus, niitty on säilytettävä kaksi vuotta. Sitoumusehdoissa on kohdassa 5.7.4
kerrottu tarkemmin molempien osalta siemenvaatimukset.
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-jalomakkeet/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/oppaat-ja-esitteet/ymparistokorvauksensitoumusehdot-2020.pdf

Jos tila ei ole sitoutunut ympäristökorvaukseen voi lohkon ilmoittaa seuraaviin
viherkesantotyyppeihin; Viherkesanto (nurmi ja niitty), Viherkesanto (riista ja maisema),
Viherkesanto (mesikasvit).

Miten rajakorjaukset 2020? Vähentää tietysti voi, mutta mitenkäs lisäykset?
Korvauskelpoiseen lohkoon ei voi tänä vuonna lisätä uutta pinta-alaa (lohkon reunojen
oikaisut, latojen poistot ym.). Jos lohkon digitoinnissa on virhe, niin se voidaan korjata.
Marjataimien vaatimukset, voiko hankkia vapaasti esim. muista EU-maista tai EU:n
ulkopuolelta? Mitä dokumentteja niistä tarvitaan?
Mikäli istutettavaksi tuotavat kasvit tulevat EU sisämarkkina-alueelta, niillä pitää olla
kasvipassi. Jos taas kyseessä oikea tuonti (eli EU:n ulkopuolelta, esim. Norja), tuotavilla
kasveilla on oltava kasvinterveystodistus.
Pitääkö luomun jatkovuosi ruksata päätukihakemuksella, vaikka ollaan hakemassa uutta
sitoumusta, koska tulee uusia aloja luomuun yli 5 ha?
Kannattaa rastittaa, jos vaikka ELY-keskus hylkää lisäala hakemuksen tai hyväksyy vain alle 5
ha, jolloin liitetään vanhaan.
Paljonko marjojen konekorjuussa voi marja-alueeseen varata tarhan ulkopuolista
korjaustilaa, kun rivivälit ovat 5 m sivulle ja päisteisiin?
Kasvulohkon viljelyalaan mukaan laskettava päiste voi viljelyteknisistä syistä olla keskimäärin
enintään 3 m leveä. Edellytyksenä hyväksymiselle on, että päiste kuuluu kasvin normaaliin
viljelytapaan. Päisteet eivät kuulu mm. viljojen, valkuaiskasvien ja öljykasvien viljelyyn.
Alueen leveys mitataan kasvuston laidasta ojan ja pellon taitekohtaan tai lohkon reunaan.
Jos viljelyteknisistä syistä jätetty päiste on leveämpi kuin 3 m, on koko päistealue erotettava
omaksi kasvulohkokseen. Yli 3 m leveälle päisteelle voidaan maksaa ympäristökorvaus, jos
alue on nurmipeitteinen. Päistealue voidaan todeta tällöin nurmeksi. (Peltovalvontaohje
2019)
Voiko suojavyöhykkeestä luopua vain joillain/jollain lohkolla?
Ei voi ilman takaisinperintää.
Voiko metsälaitumen ilmoittaa laitumeksi, jos puusto on harvaa, eli alle 50 puuta
hehtaarilla?
Metsälaitumilla ei puustorajoitusta, luonnonlaitumella on 50 puun rajoitus.
Mikä on omenaviljelmän vähimmäiskoko ja taimimäärä?
Täydentävissä ehdoissa taimitiheysvaatimus hedelmäpuut 400 kasvia/ha. Pienin tukeen
oikeuttava kasvulohko on 0,05 ha.
Voinko perustaa tänä vuonna uuden suojavyöhykkeen? Kauanko se on voimassa?
Tänä vuonna ei voi liittää uusia suojavyöhykkeitä ympäristösitoumukseen.

Voiko 1 m pientareen sisällyttää suojavyöhykkeeseen?
Voi, mutta ei suojavyöhykkeen tukea, jos ei 2015 hakemuksella (kts. vastaus 22.)
Luomuun sitouduttu peltojen osalta 2017 ja ilmoitettu poikkeus
myyntikasvivaatimuksesta, koska pääosa sadosta omien tavanomaisessa tuotannossa
olevien eläinten rehuksi. Milloin on täytyttävä myyntikasvivaatimus, kun eläimiä ei olla
siirtämässä luomuun?
Myyntikasvivaatimus ei koske tilaa viitenä ensimmäisenä sitoumusvuonna alkuperäisestä
sitoumuksesta lukien, jos pääosa tilan sadosta käytetään tilan oman tavanomaisen karjan
rehuksi.
Koskeeko luomukotieläintilan kuitintoimitusvaatimus myös ennen vuotta 2015 luomussa
olleita tiloja?
Koskee.
Miten tilusjärjestelyn jälkeen saa ympin ja LHK uusille korvauskelvottomille maille?
Vipu palvelussa sähköisessä tukihaussa ko. peruslohkon alla lisätietoja kohta. Siihen
ilmoitetaan, että haetaan korvauskelpoisuutta. Toki helpottaa suuresti, jos laitat vielä
varmuudeksi maaseutuhallintoon sähköpostitse maanmittausinsinöörin lausunnon, että
kyseessä tilusjärjestelyalue, jossa järjestelyssä lohko vaihtunut.
Perustelut haulle:
Korvauskelpoiseksi voidaan hyväksyä enintään 5 hehtaaria peltoaloja, jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 88 §:ssä tarkoitetussa uusjakosuunnitelmassa päätettyjen tilusten järjestelyjen kautta edellyttäen, että uusjakosuunnitelma on
saanut lainvoiman ja tilukset on otettu haltuun uusjakosuunnitelman mukaisesti. Tämä koskee myös vuokrattuja peltoja silloin, kun vuokra-alue on kiinteistönmuodostamislain 86 §:n
nojalla uusjakosuunnitelman mukaisesti siirretty toiseen paikkaan. Näitä viljelijän hallintaan
tulleita korvauskelvottomia peltoaloja voidaan kuitenkin hyväksyä korvauskelpoiseksi ja tätä
kautta sitoumukseen vain, jos viljelijän hallinnasta on lainvoimaisen uusjakosuunnitelman
mukaan poistunut korvauskelpoisia peltoaloja.
Voiko lomakkeen 215 lähettää sähköpostilla ja mihin osoitteeseen?
Luomusitoumuslomakkeen 215 voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.etelapohjanmaa@ely-keskus.fi
Kauanko luonnonhoitopelto saa olla peräkkäin?
Ei aikarajoitusta, kun pysyy hoidettuna ja täyttää luonnonhoitopellon vaatimukset.
Onko tietoa, vaikuttaako uusi ohjelmakausi tähän pysyvän nurmen järjettömyyteen?
Valitettavasti pysyvät nurmet näyttävät vielä esitysluonnoksissa olevan.
Koska viherkesannon saa aikaisintaan niittää?
Rikkakasvien leviämisen estämiseksi niitto voidaan tehdä tarvittaessa.

Jos on saneerauskasveja ja monimuotoisuuspeltoja (maisemakasveja). Kysymys: kuinka
paljon näitä voi olla yhteensä?
Lohkokohtaisen toimenpiteen tuki saneerauskasville maksetaan maksimissaan 25 %
ympäristösitoumuksen pinta-alasta. Monimuotoisuuspeltoja voi olla maksimissaan 15 %
ympäristökorvauksen sitoumusalasta. Nämä prosentit eivät vähennä toisiaan eli yhteensä
näitä 40 %.
Ilmoittaa voi enemmänkin, mutta ympäristökorvauksen lohkokohtaisen toimenpiteen
maksu rajoittuu.
Voiko viherkesannolla katkaista pysyvän nurmen kertymisen?
Ei.
Orgaanisen katteen siemenlajikevaatimus, voiko olla pelkkä timotei?
Voi olla pelkkä timotei.
On olemassa kukkapeltosiemenseoksia. Miten silloin kasvikoodi?
Kts. vastaus 14.
Tuleeko marjakysymyksen (päisteet) vastaus julkisesti? Kiinnostaa kanssa.
Kts vastaus 18
Eli siis voiko sänkikesannon käsitellä Roundupilla vasta 1.9 jälkeen?
Sänkikesannon voi ruiskuttaa aikaisintaan 15.7., jos pellolle kylvetään nurmikasveja tai
syksyllä istutettavia kasveja tai torjutaan vaikeita rikkakasveja.
Suojavyöhykkeen perustaminen hoito päättyy 30.4.2020. Voiko jatkaa "uudella"
suojavyöhykkeellä?
Voit jatkaa suojavyöhykkeellä, voit myös ilmoittaa lohkolle suojavyöhykkeen vuonna 2020,
jos peruslohkolla on päättynyt edellisten ohjelmakausien erityisympäristösopimus luonnon
ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä tai suojavyöhykkeen perustamisesta ja
hoidosta syksyllä 2019 tai keväällä 2020. Koskee myös vuonna 2018 syksyllä päättyneitä. Voi
olla myös jokin muu sopimus kuin 20-v.
24% pinta-alasta suojavyöhykkeenä ja loput nurmella. Täyttääkö tämä viherryttämistuen
vaatimukset?
Viherryttäminen ei koske nurmitilaa. Tällä tilalla 100 % nurmea.
Merkitseekö viime vuoden peltovalvonnoissa saatu "keltainen kortti" automaattisesti
koko tilan valvontaa tulevalle kasvukaudelle?
Tänä vuonna 2020 ei valvota keltaisia kortteja.
Mulla on pitkiä rumpuja 2 vuotta pellon sivussa, miten merkitsen?
Tilapäisesti viljelemätön.
Monimuotoisuuspelto maisemassa pitää olla minimissään 2 maisemaseoksen kasvia. Pitää
säilyttää vähintään 1 vuosi.

Maisemakasvi luonnon monimuotoisuustoimenpiteessä: Maisemakasvien siemenseoksessa
on oltava vähintään kahden seuraavan kasvin siemeniä: auringonkukka, hunajakukka,
sinimailanen, persianapila, keltalupiini, virnat, ruiskaunokki, malvat, kehäkukka, mesikät.
Maisemakasviseoksessa voi olla myös nurmi- ja heinäkasveja, mutta niiden osuus
siemenseoksesta voi olla enintään 30 %.
Onko tällöin riistapellossa vielä joku viljavaatimus? Joku joskus näin puheli.
Riistapellossa on kahden kasvin vaatimus. Vilja ei pakollinen, jos vaatimus muuten täyttyy.

Monimuotoisuuspellot- onko aikamäärää, kuinka kauan pitää olla lohkolla?
Yksivuotisen monimuotoisuuspellot Maisema- ja riistakasvikasvuston voi päättää
aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä.
Monivuotiset monimuotoisuuspellot; niittysiemenkasvuston voi päättää toisen vuoden
jälkeen 1.9. alkaen tai 15.7. alkaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kylvöön.
Jos syksyllä ei kylvetä uutta kasvustoa, päättäminen on tehtävä mahdollisimman myöhään
syksyllä tai vasta seuraavana keväänä.
Voiko tuollaisella kukkaseoksella katkaista pysyvän nurmen kertymisen?
Ympäristökorvauksen monimuotoisuuspelto katkaisee pysyvän nurmen. Viherkesanto ei
katkaise.
Marjarivien väliin kylvettävä ja kasvukauden aikana niitettävä kate. Mikä on
siemenvaatimus?
Nurmikatteella ei ole siemenvaatimusta.
Jos pelto todetaan viljelemättömäksi, peritäänkö tukia kuinka monta vuotta taaksepäin?
Takautuvuus on 4 v ja ymppi 2015 maksimi.
Onko neljä vuotta takaisinperintä maksimi myös ympissä?
Ympäristökorvauksessa sitoumuksen antoon eli pääsääntöisesti vuoteen 2015.
Riistapelto, pitääkö kylvää joka vuosi uudelleen tai montako vuotta voi olla peräkkäin?
Kylvettävä vuosittain. Riistapellon suorakylvö nurmeen ei täytä tukiehtoa.
Peräkkäisrajoitusta ei ole.
Orgaanisen katteen siemenlajikevaatimus, voiko olla pelkkä timotei? Esim. marjarivien
väliin kylvettävä ja kasvukauden aikana niitettävä kate. Mikä on siemenvaatimus?
Kts. vastaus 48.

