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Miten tavoittaa maataloushallinnon

 Kuntien maataloustoimet toimivat joko etänä tai 
ajanvarauksella. Soita tai laita viestiä oman alueen 
maataloustoimistoon ja varaa tapaamisaika

 Mikäli koronatilanne helpottuu, voi aukiolo mahdollisesti 
olla laajempaa, siitä tiedotetaan erikseen

 Etäasiointi toimi viime vuonna hyvin ja nyt meillä on 
siitä vuoden kokemus ja vakiintuneet toimintatavat

 ELY-keskuksessa vahva etätyösuositus kesäkuun 
loppuun saakka. Asiantuntijat ovat tavoitettavissa 
puhelimella, sähköpostilla ja Teamsilla.

 Asioidessasi toimistolla noudatathan THL:n
suosituksen mukaisesti maskin käyttöä, hyvää 
käsihygieniaa sekä turvavälien pitämistä, ei 
sairaana toimistolle



Kevään tukihakumateriaali

 Hakuopas ruokaviraston nettisivustolla

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/viljelijatukien-
hakuopas-2021/viljelijatukien-hakuopas_etusivu/viljelijatukien-
hakuopas-2021/

 ELY-keskus ja alueen maataloushallinnon yksiköt (YTAt) ovat 
yhdessä tehneet koulutusmateriaalipaketit jotka ovat jaossa;

- Kuntien omilla nettisivuilla maaseutuhallinnon osioissa
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Kuntien yhteystiedot

 Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelut keväällä 2021 

 (Alajärvi, Soini, Vimpeli)

 Epidemian aikana suosi sähköistä asiointia ja lähipalvelua, 
tarvitessasi varaa aikaa maaseututoimen palvelupisteeseen. 
Asiakaskäynnit toistaiseksi ajanvarauksella. Mahdollisesta 
tapaamisesta kannattaa sopia etukäteen. Palvelupisteemme ovat 
suljettuina, joten yhteyden saat parhaiten soittamalla tai 
sähköpostitse.
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 Maaseutupalveluiden puhelinnumerot:

 Jukka Kuoppala 044 2970278

 Soile Aarnio 040 5076706

 Jukka Rantala 040 7576370

 Maija Yliaho 040 6791278

 Saija Ylinen 040 7648711

 sähköposti: maaseutu@alajarvi.fi

 Varsinainen posti: Alajärven Kaupunki, 
maaseutupalvelut
Sairaalatie 3, 62900 Alajärvi 
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 Alavuden maaseutuhallinnon palvelut keväällä 
2021

 Palvelemme maaseutupalveluissa eTuurissa
sekä Ähtärin kaupungintalolla normaalisti 
arkisin klo 9-15, mutta mikäli haluat varmistaa, 
että olemme paikalla, kannattaa tapaaminen sopia 
etukäteen. Palvelemme etukäteen sopimalla myös 
muuna aikana. Ethän tule flunssaoireisena tai 
kuumeisena tapaamiseen. 

 Kaikki puhelinnumeromme ja 
sähköpostiosoitteemme ovat toiminnassa ja 
vastaamme niihin mahdollisuuksien mukaan 
pikaisesti. Tukioikeuksien siirtoihin vaadittavia 
lomakkeita 103A ja 103B voimme toimittaa 
asiakkaille myös sähköpostitse tai maapostilla. 
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 Maaseutupäällikkö Hanna Murtomäki-Kukkola

 Puh: 040 7248 606

 Maaseutusihteeri Ritva Mäki-Heikkilä
puh. 044 550 0981
Maaseutusihteeri Mariita Ahtola
puh. 040 861 4640
Kesätyöntekijä Marketta Koivisto
puh. 050 4058 785

 Sähköposti: maaseututoimi@alavus.fi

 henkilökohtaiset osoitteet: 
etunimi.sukunimi@alavus.fi

 Käynti- ja postiosoiteosoite:

 Tuurinkyläntie 2

 63610 Tuuri 
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 Kauhajoen maaseutuhallinnon palvelut keväällä 
2021

 Epidemian aikana suosi sähköistä asiointia ja 
lähipalvelua, tarvitessasi varaa aikaa 
maaseututoimen palvelupisteeseen.

 Mahdollisesta tapaamisesta kannattaa sopia 
etukäteen. Palvelupisteemme ovat suljettuina, 
joten yhteyden saat parhaiten soittamalla tai 
sähköpostitse.
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 Maaseututoimen puhelinnumerot:

 Tuomo Varsamäki              0400 461 223

 Mari Saunala                   040 727 7644

 Eija Melender                   040 678 6732

 Mirjami Mattila             040 541 0086

 Terhi Röksä               040 674 8140

 Päivi Heikkuri 046 855 5000

 sähköposti: maaseutuhallinto@kauhajoki.fi
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 Varsinainen posti:

 Kauhajoki:

 Kauhajoen maaseutuhallinto

 PL 500

 61801 Kauhajoki

 Kauhajoen maaseutuhallinto/Isojoen toimipiste

 Teollisuustie 1 A

 64900 Isojoki

 Kauhajoen maaseutuhallinto/Karijoen toimipiste

 Kristiinantie 3

 64350 Karijoki

 Kauhajoen maaseutuhallinto/Teuvan toimipiste

 Tuokkolantie 9

 64700 Teuva11



 Kauhavan maaseutuhallinnon palvelut keväällä 
2021, sisältää Lappajärven ja Evijärven kunnat

 Epidemian aikana suosi sähköistä asiointia ja 
lähipalvelua, tarvitessasi varaa aikaa 
maaseututoimen palvelupisteeseen. 
Asiakaskäynnit toistaiseksi ajanvarauksella. 
Mahdollisesta tapaamisesta kannattaa sopia 
etukäteen. Palvelupisteemme ovat suljettuina, 
joten yhteyden saat parhaiten soittamalla tai 
sähköpostitse.
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 Maaseututoimen puhelinnumerot:

 Janne Lahnalampi             044 483 4207

 Terho Mäkinen                   050 330 5285

 Minna Rauhala                  044 369 9626

 Olli Ruuhinen                     044 769 9230

 Satu Kalliokoski                 040 183 8926

 sähköposti: maaseututoimi@kauhava.fi

 Varsinainen posti: Kauhavan maaseutuhallinnon 
yksikkö,
Päämajantie 6, 62375 Ylihärmä

13



 Kurikan kaupungin maaseutuhallinnon palvelut 
keväällä 2021

 Koronatilanteesta johtuen toimintamme on 
rajoitettua. Toivomme asiakkaidemme käyttävän 
sähköistä asiointia. 

 Palvelemme asiakkaitamme lähinnä sähköpostin 
ja puhelimen välityksellä arkisin klo 8 – 15.45. 
Asiakkaiden vastaanotot toimistolla 
ajanvarauksella

 Paperiset hakemukset ja asiakirjat voi toimittaa 
postin kautta tai suoraan Kurikan kaupungin 
palvelupisteiden postilaatikkoihin, jotka sijaitsevat:



 Kurikan Info-piste: Laurintie 21, Kurikka

 Kurikan maaseututoimisto: Kurikan vanha lukio; Kurikantien 
puoleisen oven vieressä

 Jalasjärvitalo: Kirkkotie 4, Jalasjärvi

 Jurvan kirjasto: Koulutie 3, Jurva

 Yhteystiedot:

 maatalous@kurikka.fi
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 Hämäläinen Reijo

 maaseutupäällikkö

 reijo.hamalainen@kurikka.fi

 0400 877 678

 Haapaniemi Mika

 toimistosihteeri

 mika.haapaniemi@kurikka.fi

 0400 759 110

 Kivelä Päivi

 toimistosihteeri

 paivi.kivela@kurikka.fi

 044 588 4727
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Palolahti Maarit

 toimistosihteeri

 maarit.palolahti@kurikka.fi

 044 735 6015

 Tammela Pirjo

 maaseutuasiamies

 Pirjo.Tammela@kurikka.fi

 0500 234 441

 Tantarimäki Kirsi

 toimistosihteeri

 kirsi.tantarimaki@kurikka.fi
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Seinäjoen alueen toimistojen aukiolo 
vapusta lähtien

 Ilmajoki:

 Ma-ti-ke ja pe

 Lapua:

 Ma-ti ja to-pe

 Isokyrö:

 17.5 alkaen ma-pe

 Kuortane:

 Ma ja ke-pe

 Ylistaro:

 Ma-pe
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 Peräseinäjoki:

 Ti ja to

 Seinäjoki:

 Ma-ke ja pe

 Seinäjoki, Ravitie 8 B
Maaseutupäällikkö Arja Ala-Luoma
YTA -alueen johtaminen
p. 050 5706300, arja.ala-luoma@seinajoki.fi
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 Seinäjoki, Peräseinäjoen 
aluetoimisto, Keikulinkuja 1
Maaseutupäällikkö Ari Kivenmäki, p. 040 
5250650, ari.kivenmaki@seinajoki.fi
Maaseutupäällikkö Arja Ala-Luoma, p. 050 5

 Seinäjoki, Ylistaro-talo, Kaukolanraitti 5
Asiakkuuspäällikkö Matti Punkari
p. 050 3801490, matti.punkari@seinajoki.fi
Toimistosihteeri Marja-Leena Aspegren
p. 050 3096511, marja-
leena.aspegren@seinajoki.fi706300, arja.ala-
luoma@seinajoki.fi
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 Kuortane, Keskustie 52
Maaseutupäällikkö Ari Kivenmäki
p. 040 5250650, ari.kivenmaki@seinajoki.fi

 Lapua, Valtuustontie 1
Maaseutupäällikkö Ismo Rintala
p. 050 3549761, ismo.rintala@seinajoki.fi
Toimistosihteeri Pirkko Kalliokoski
p. 044 4181904, pirkko.li.kalliokoski@seinajoki.fi
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 Ilmajoki, Asematie 5
Maaseutupäällikkö vs. Olli Harju
p. 044 4191242, olli,harju@seinajoki.fi
Toimistosihteeri Helena Vaismaa
p. 044 4181243 helena.vaismaa@seinajoki.fi

 Isokyrö, Pohjankyröntie 136
Maaseutupäällikkö Eija Minni
p. 050 5910445, eija.minni@seinajoki.fi
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Korona ja viljelijätukivalvonnat 2021

Harri Väisänen

29.4.2021



Valvontojen suorittaminen 2021  

 Valvontoja voidaan tällä hetkellä suorittaa 
poikkeusjärjestelyin alueellisen koronatilanteen 
niin salliessa.

 Tukivalvontojen määrään tulee vaikuttamaan 
Covid-valvontapoikkeus
• Tarkastusotosten vähimmäismäärät

• Pinta-ala tuissa 3 prosenttia tuenhakijoista (norm
5%)

• 10 prosenttia hampun tuotantoon käytettäväksi 
ilmoitetuista aloista

• Eläintukijärjestelmissä 3 prosenttia tuenhakijoista ja 
3 eläinmäärästä

• Täydentävät ehdot 0,5 % tuenhakijoista
• Etelä-Pohjanmaalla tullaan valvomaan peltovalvontoja n. 

170 ja eläinvalvontoja noin 40 tilalla
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Valvontojen suorittaminen 2021 

 Kaikissa valvonnoissa pyritään minimoimaan tartuntakontaktit

- Tarkastuksista ilmoitetaan tilalle etukäteen

- Koronan vuoksi suositellaan että tarkastajat kiertävät 
peltovalvonnassa lohkot ilman viljelijää

- Ei kätellä, kasvomaskit käytössä, yli 2 m etäisyydet, tarvittaessa 
muu  suoja-varusteiden käyttö
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Valvontojen suorittaminen 2021 

 Peltovalvonnassa tehdään kesän aikana maastotarkastukset ja 
pääosa asiakirjoista valvontaan talviaikaisen asiakirjavalvonnan 
yhteydessä toimistolla.

- Peltovalvonnan yhteydessä katsotaan vuokrasopimukset, 
viljelysuunnitelma ja lupiinin siementodistus

- Täydentävien ehtojen valvonnassa olevilta tiloilta:

- Lannan varastointi

- Kasvinsuojeluainevarastot

- Rehuvarastot ja elintarvikkeiden varastointi- ja käsittelytilat sekä 
rehukirjanpito
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Vuosikierto valvonnan 
näkökulmasta

Etelä-Pohjanmaan viljelijäkoulutus 26.4.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus



Ennen kasvukauden alkua
Tarkista viljavuustutkimuksien ja lanta-analyysien 
voimassaolo (5 v.)

• Viljavuustutkimusta ei tarvitse olla 

- enintään 0.50 ha:n suuruisilta lohkoilta.

- seuraavilta aloilta, mikäli niitä ei lannoiteta: suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi, 
luonnonhoitopelto, kesannot ja monimuotoisuuspellot 
(riista/maisema/niitty/lintu).

• Jos lohkosta ei ole voimassa olevaa viljavuustutkimuksen tulosta lannoitushetkellä, on 
lohkon fosforiluokka hyvä ja multavuus runsasmultainen.

• Jos aiot käyttää enintään 0.50 ha:n lohkolla viereisen lohkon näytettä, huomioi, että 
lohkojen välissä voi tällöin olla enintään tie tai oja. Esim. kuvassa näkyvällä pienellä 
lohkolla ei voi käyttää isomman lohkon näytettä, koska lohkojen välissä on metsää.

Tee viljelysuunnitelma kaikista peltolohkoista.

• Huomioi kasvivalinnassa myös viljelytapaan liittyviä asioita (kasvustojen uusimistarve, 
rikkakasvihavainnot, hukkakauratilanne).

Kirjaa ylös kaikki käytettävissä olevat lannoitteet ennen kevättöiden 
aloitusta.



Ennen kasvukauden alkua
Huomioi pysyvien nurmien (luonnonlaitumien) puurajoite.

• Puita saa olla puustoisella osalla enintään 50 kappaletta hehtaarilla.            
Esim. kuvan puut ovat liian tiheässä. 

• Puiden on sijaittava lohkolla hajanaisesti, eikä siellä voi olla puuryhmiä
• Puuksi katsotaan kaikki yli kahden metrin korkuiset puuvartiset kasvit ja 

tuotantoeläinten ravinnoksi soveltumattomat puuvartiset kasvit, jotka 
ovat yli 0.5 metrin korkuisia.

• Liian puustoisten alojen poistaminen lohkorajoja korjaamalla tai alan 
ilmoittaminen esim. metsälaitumeksi (huom. sopimusalat mietittävä 
erikseen)

Tee peltokierros uusilla hallintaan tulleilla lohkoilla sekä tilan 
etälohkoilla

Pientareet ja suojakaistat 
• Valtaoja- ja vesistömerkinnät nähtävissä Vipu-palvelussa
• Pientareen leveys vähintään 1 m 
• Suojakaistan leveys 3 m, kasvusto nurmikasveja
• Leveyden mittaus pellon ja luiskan taitteesta pellolle päin.

Onko pusikoiden raivaustarvetta sarka- ja reunaojissa?
• Vesakon pituus enintään 1.5 metriä.

Tarkista kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutuksen ja ruiskun testauksen 
voimassaoloajat. 

• 1.1.2021 jälkeen tehty testaus voimassa 3 vuotta.



Huolehdi lohkojen hallinnasta
ja varmista tukioikeudet

• Tarkasta vuokrasopimusten voimassaolo
• Kirjalliset tai suulliset

• Varmista VIPU-palvelusta tukioikeuksien siirrot
• Siirrot tehtävä kirjallisesti lomakkeilla 103-A 

ja 103-B
• Lomakkeet toimitetaan paikalliseen YT-

alueen toimipisteeseen

• Hae tarvittaessa tukioikeuksia kansallisesta
varannosta lomakkeella 289 (Muista liitteet!)

• Lomake liitteineen toimitetaan paikalliseen
ELY-keskukseen

• Hakuperusteet:
• Nuori viljelijä
• Uusi viljelijä
• Tilusjärjestelyt
• LUEL- ja LUTU-sitoumusalat
• Ympäristötuen 20-v erityissopimuksen

päättyminen
• Tuomioistuimen päätös / 

hallinnollinen määräys
• Ylivoimainen este



Kasvukauden alkaessa
• Tee muistiinpanoja kasvulohkoilla tehtävistä

toimenpiteistä päivämäärineen.

• Tarvittaessa suojakaistojen ja pientareiden
uusimisesta merkinnät muistiinpanoihin

• Peruste
• Uusimisajankohta ja tehdyt toimenpiteet

• Kirjaa käytetyt kasvinsuojeluaineen nimi, 
käyttömäärä, ajankohta, käyttökohde, 
havaitut taudit ja tuholaiset, syy 
kasvinsuojeluaineen käyttöön sekä muut 
toteutetut kasvinsuojelutoimenpiteet

• Tukihakemukset VIPU-palveluun tai 
paperilomakkeilla viimeistään 15.6.2021.



Kasvukauden alkaessa
Muista kylvää ilmoitetut kerääjäkasvit.

Tarkasta monimuotoisuuspeltojen kasvilajivaatimukset ja 
viljelyvaatimukset.

• Riistapellot
• Riistakasvien siemenseoksessa on oltava vähintään kahden 

seuraavan kasvin siemeniä: viljat, tattari, auringonkukka, 
öljypellava, herne, rypsi, rapsi tai sinappi, rehukaali, 
rehurapsi, öljyretikka, rehujuurikkaat (rehu-sokerijuurikas, 
naattinauris tai turnipsi), heinäkasvit ja apilat. Heinäkasvien 
ja apilan riistakasviseoksissa on aina oltava myös jonkin 
yksivuotisen kasvin, joka ei ole heinä tai apila, siemeniä.

• Maisema- / niittypellot
• Maisemakasvien siemenseoksessa on oltava vähintään 

kahden seuraavan kasvin siemeniä: auringonkukka, 
hunajakukka, sinimailanen, persianapila, keltalupiini, virnat, 
ruiskaunokki, malvat, kehäkukka, mesikät.

• Niittykasvien siemenseoksessa on oltava nurmiröllin, 
lampaannadan tai jäykkänadan ja vähintään yhden 
monivuotisen niittykasvin siemeniä.

Tarkasta mahdollisten ympäristösopimusalojen
hoitovaatimukset.

• Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
• Kosteikot
• Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
• Muista hoitopäiväkirjat

Kerääjäkasveja



Huolehdi kasvukaudella:
Kesantojen vaatimuksien täyttymisestä

Ympäristöhoitonurmet
• Suojavyöhykkeet

• Tarkasta keväällä kasvuston kunto, korjaa tarvittaessa
tuhoutunut kasvusto----) perusteet kirjattava
lohkokorttiin.

• Heinä on niitettävä ja korjattava pois 
suojavyöhykkeeltä vuosittain kasvukauden aikana.

• Sadon voi korjata rehuksi.

• Luonnonhoitopellot
• Niitto vähintään joka toinen vuosi, tarvittaessa

useammin.
• Säilytettävä samalla lohkolla vähintään kaksi

kasvukautta.

• Monivuotiset ympäristönurmet
• Sato korjattava vuosittain.
• Tuhoutunut kasvusto uudistettava.

LHP:n hoito puutteellinen

Suojavyöhykkeen sato 
korjattava vuosittain pois.



Huolehdi kasvukaudella:
Hyvään viljelytapaan liittyvästä rikkakasvien 
torjunnasta, tavoitteena korjuu- ja 
markkinakelpoisen sadon tuottaminen

Puute aiheuttaa seuraamuksen 
täydentävien ehtojen kautta



Huolehdi hukkakauran torjunnasta

• Tunnista mahdolliset riskitekijät: 
ostovilja, tulva, tarkastamaton kylvösiemen, yhteiset 
koneet, viljankuivaamot, linnut ja hirvieläimet.            

• Valitse viljelykasvi, josta hukkakaura on helppo 
havaita ja torjua (ei kauraa hukkakauralohkoille). 
Monivuotisen nurmen riittävän tiheät niitot ennen 
hukkakauran röyhylle tuloa.

• Suorita kemiallinen torjunta tarvittaessa (oikea aine 
viljelykasvi huomioiden, riittävät ainemäärät).

• Havainnoi ja tarkkaile kasvustoja.

• Tee kitkentäkierrokset riittävän usein (koko kasvi 
ehjään säkkiin ja poltto).

Täydennä kemiallinen torjunta
aina kitkentäkierroksilla.



Syksyn saapuessa
• Merkitse lohkokirjanpitoon sadonkorjuutiedot 

(päivämäärät, satomäärät esim. kg/ha).

• Sadonkorjuun jälkeen kirjaa muistiinpanoihin 
toimenpiteet (lannanlevitykset, kasvinsuojelu, 
muokkaustoimenpiteet päivämäärineen).

• Huomioi syystöitä tehdessäsi 
kasvipeitteisyysvaatimukset ja pellon eri 
käyttömuotojen päivämääräkriteerit kasvuston      
päättämiseen ja muokkaamiseen.

• Muista syysilmoitus.

• Kerro myös kyntäjälle kasvipeitteiset lohkot

• Myös syksyllä on hyvä huomioida ja raivata 
mahdolliset ojapusikot (sarkaojat ja reunaojat).



Muuta huomioitavaa

• Dokumentoi, ota kuvia omaan kuvakirjastoosi 
ja myös mahdollista valvontaa silmällä pitäen.

• Valvonnan tarkastuskertomukset lähetetään 
hyödyntäen Suomi.fi-palvelua.
• Muista tarkistaa viestit laatikosto

• Saapuvassa kirjekuoressa ei ELY-keskuksen 
tunnuksia.

• Halutessasi voit antaa tarkastuskertomukseen
vastineen 
postilla
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156,
60101 Seinäjoki
sähköpostilla
valvonta.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
(yhteispostilaatikko)   







Tarkista Vipu-palvelusta vesistö ja valtaojat



LHK 
Luonnonhaittakorvaus

Jukka Kuoppala•



Lohkojen tuki-
/korvauskelpoisuus 2021

 Tilatuessa lohko tukikelpoinen, kun viljelykunnossa 1.1.2021. Pitää olla 
kasvipeitteinen 1. ilmoitusvuonna. Maksu vastaavalle ha määrälle kuin tilalla
on tukioikeuksia

 Luonnonhaitta- , ympäristö- ja luomukorvaus sekä kansalliset tuet ->  
korvauskelpoinen lohko. 

 Korvauskelpoisuus on myönnetty lohkon historian perusteella. Pääosalla
lohkoista on korvauskelpoisuus

 Lohkoille voi tietyin edellytyksin hakea korvauskelpoisuutta. Lohkon
liittäminen sitoumukselle ja tuen myöntö ympäristökorvauksen osalta on 
rajattu (tarkemmin hakuopas kohta 2. Peruslohkon korvauskelpoisuus) 

 Korvauskelpoisuus on pysyvä ominaisuus, niin kauan kuin lohko on 
maatalousmaata,  korvauskelpoisuus säilyy vaikka ei haeta tukia

 Vuoden 2004 jälkeen raivatuille pelloille ei voi saada korvauskelpoisuutta pl. 
tilusjärjestelyt. Korvauskelpoisuuden voi siirtää (min 0,20 ha)



Luonnonhaittakorvaus (LHK2021):

 Haetaan vuosittain

 Vähimmäisala 5 ha 

 Täydentävien ehtojen noudattaminen

 Maksetaan korvauskelpoiselle alalle

 Pysyvinä laitumina v. 2014 ilmoitetut (=tilatukiominaisuus B) luonnonlaitumet 
ja niityt ovat saaneet luonnonhaittakorvaus-kelpoisuuden (LHK-
korvauskelpoisuus)

 Muista myös luonnonlaitumien ja pysyvien laitumien hoito (laidunnus tai niitto). 
Pysyvillä laitumilla voi olla korkeintaan puita on 50 kpl/ha



Luonnonhaittakorvaus (LHK2021)

 Kotieläintila hakee vuosittain kotieläinkorotusta, jos eläintiheys 0,35 ey/ha

 Korotushakemuksen voi perua loppuvuodesta, jos ey-tiheys ei ole 
täyttymässä (ennen ennakon maksua)

 Hehtaareina korvauskelpoinen pelto (ei l.laid.)

 Eläinten laskentakausi kalenterivuosi 2021

 Ey-taulukko, joka sama myös luomukorvauksessa, eläinten 
hyvinvointikorvauksessa ja kansallisissa tuissa



LHK maksua rajoittaa 2021

 Voit ilmoittaa luonnonhoitopeltonurmia, kesantoja ja suojavyöhykkeitä (2015 
sitoumuksia) max 25% korvauskelpoisesta alasta 

 Viherlannoitusnurmen rajoite (max 3v.)

 …jos lohko poistuu maatalouskäytöstä ennen 31.12.2021

 Alle 5 aarin lohkolle ei makseta (lasketaan minimialaan)

 EI kasvimaa, metsäpuiden taimet, puuvartiset energiakasvit, tpv, 
viljelemätön, 20v sop, vanhojen ymp sopimusten kosteikot



Luonnonhaittakorvauksen korvaustasot

Pienin maksettava korvaus on 100 euroa



Luonnonhaittakorvauksen degressio
(degressio = pinta-alarajoite)



Peltokasvipalkkio ja 
Kansalliset peltotuet 2021

29.4.2021



Peltokasvipalkkion yleiset tukiehdot

viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 29.4.2021 49

 Tee tärkkelysperunan ja sokerijuurikkaan viljelysopimus 15.6.2021 mennessä

 Kopio viljelysopimuksesta sähköisen tukihakemuksen liitteenä tai paperilla kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15.6.2021 mennessä.

 Valkuaiskasvien seokset ovat palkkiokelpoisia. 

 Ilmoita seoskasvustona, herne/härkäpapu/makea lupiini/öljykasvit

 Valkuaiskasvien seokset viljojen kanssa eivät ole tukikelpoisia

 Voit kuitenkin käyttää peltoherneellä pienen määrän viljaa tukikasvina

 Pienenä määränä voidaan pitää alle 10 % osuutta kasvustosta.

 Viljelet palkkioon oikeuttavia kasveja täydentävien ehtojen mukaisesti



Peltokasvipalkkion tukitasot
 Peltokasvipalkkion enimmäismäärät ja arvioidut hehtaaritasot. 
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Kansalliset peltoalatuet

29.4.2021 51

 Etelä-Suomessa ei makseta kansallisia peltotukia. 

 Pohjoiset peltotuet koostuvat kolmesta tukimuodosta, jotka maksetaan 

 Pohjoinen hehtaarituki, peltoviljelylle kasvikohtaisena tukena

 ruis, sokerijuurikas, tärkkelysperuna, avomaanvihannekset, öljy- ja valkuaiskasvit, öljy- ja 
kuitupellava, tattari, maissi, tietyt valkuaiskasvustot ja tietyt hamppukasvustot.

 yleinen hehtaarituki, alueille C2-C4 ja saaristo

 nuorten viljelijöiden tuki. 

 Lisäksi kansallista tukea maksetaan koko maassa sokerijuurikkaan tuotannol-
le.  



Pohjoinen hehtaarituki, peltokasvit
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 Ruis 

 Sokerijuurikas (sopimus)

 Tärkkelysperuna (sopimus)

 Öljy- ja valkuaiskasvit 

 Herneen/härkäpavun/makea lupiinin ja viljan seoskasvusto on tukikelpoinen, jos seoksen 
yhteenlasketusta siemenmäärästä (kg) yli 50 % on herneen, härkäpavun tai makean 
lupiinin siementä => valkuaiskasvusto

 Öljy- ja kuitupellava 

 Tattari 

 Maissi 

 Tietyt valkuaiskasvustot 

 Tietyt hamppukasvustot



Pohjoinen hehtaarituki, 
avomaavihannekset

29.4.2021 53

 Ihmisravinnoksi käytettävät avomaanvihannekset

 Vain ihmisravinnoksi käytettävät vihannekset tukikelpoisia

 Herneistä tukikelpoinen on tuleentumattomana korjattava tarhaherne (eli silpo-, 
silpoydin-, sokeri- ja taittoherneet). 

 Tukea ei makseta avomaavihannesten rehuntuotannolle, istukassipuleille, 
vihannestaimituotannolle eikä maustekasveille

 Sadonkorjuuvaatimus avomaavihanneksilla

 Sato korjataan asianmukaisesti

 Huomioidaan korjuun estävät sääolosuhteet sekä muut poikkeustilanteet 
(ylivoimainen este)

 Ylivoimaisesta esteestä ilmoitus kuntaan 15 työpäivän sisällä
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Pienin maksettava korvaus on 100 euroa



Janne Lahnalampi











































2021
Ympäristökorvaus

Ympäristösopimukset
Luomusitoumukset

Pekka Tuomisto 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan viljelijäkoulutus 26.4.2021



Ympäristökorvaus 2021

 Ympäristösitoumus
• Kaikki ympäristösitoumukset päättyvät

• Sitoumukseen voi hakea yhden vuoden jatkoaikaa 
Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B.

• Sitoumuksesta voi luopua ilman takaisinperintää, 
mutta ehtoja on kuitenkin noudatettava 30.4.2021 
asti (mm. suojavyöhykenurmi).

• Ei uusia sitoumuksia, siirto ja jako mahdollista (jätä 
lomake 160 ennen päätukihakua)
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 Ympäristösitoumus, UUTTA
 Vuonna 2021 ympäristösitoumukseen lisätään hallinnon 

toimesta kaikki korvauskelpoiset lohkot, joka ovat olleet v. 
2020 ympäristösitoumuksen antaneen tilan omistuksessa / 
hallinnassa.

• Mikäli ei halua peruslohkoa sitoumukselle 
 vapaamuotoinen ilmoitus peruslohkon   

lisätietoihin.
• Uutta korvauskelvotonta alaa ei saa sitoumukseen, paitsi 

tilusjärjestelyn kautta



MUTTA, HUOM !
 Ne korvauskelpoiset lohkot, jotka olleet viime vuonna 

ympäristötukikelpoisen hakijan hallinnassa ja säilyvät 
saman hakijan hallinnassa tiedot näkyvät VIPU-
palvelussa.

 Ne lohkot joiden hallinta vaihtuu tai joita 
yhdistetään/jaetaan tänä keväänä tiedot eivät päivity
VIPU-palveluun, eivätkä myöskään näy VIPU 
tarkisteessa.

 Tarkkaavaisuus tukihaussa 
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 Lohkokohtaiset toimenpiteet, UUTTA
• Lietelannan sijoittaminen peltoon sekä ravinteiden ja 

orgaanisten aineiden kierrättäminen: 

 Korvaukseen oikeuttava pinta-ala kasvaa 60 %  80 % 
sitoumusalasta.

• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen:

 Maatila ei voi samanaikaisesti sekä luovuttaa että 
vastaanottaa orgaanista materiaalia, lukuun ottamatta 
sellaista orgaanista materiaalia, joka on kierrätetty 
biokaasulaitoksen kautta.
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 Sitoumuksen muutosmahdollisuudet
• Yhdestä tai useammasta lohkokohtaisen 

toimenpiteen kokonaisuudesta (esim. 
ympäristöhoitonurmet) voi luopua ilmoittamalla 
lomakkeella 479 (ei VIPU-palvelussa).

• Yksittäisen lohkon toimenpiteestä ei voi luopua 
ilman takaisinperintää (esim. suojavyöhyke).

• Mikäli lohkon hallinta vaihtuu  ei takaisinperintää.

• Lohkon uusi haltija voi halutessaan jatkaa 
toimenpidettä.
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 Lohkokohtaiset toimenpiteet
• Mikäli haluaa luopua esim. suojavyöhykkeen 

toteuttamisesta on luovuttava koko 
ympäristönhoitonurmet toimenpiteestä, samalla luopuu 
myös luonnonhoitopeltonurmen ja monivuotisen 
ympäristönurmen toteuttamisesta.

• Mikäli aloittaa puutarhakasvien viljelyn tai lisää niiden 
viljelyalaa, voi valita puutarhakasvien toimenpiteen.

• Tila voi valita ympäristöhoitonurmet toimenpiteen jos 
lohkon hallinnan vaihtuessa tilalle siirtyy esim. 
suojavyöhykettä.

• Toimenpidettä on myös mahdollista vaihtaa siirryttäessä 
luomuun, sitoumuksen siirron yhteydessä tai Neuvo 2020 
avulla.



 Jos sitoumusalaa poistuu maatalouskäytöstä ja jää omaan hallintaan 
(rakennuspaikka, tie, tms.)  ko. alalta ympäristökorvauksen / luomun 
takaisinperintä koko sitoumuskaudelta.

 Ilmoita kasvipeitteisyyttä (min. 20 %) ja puutarhatoimenpiteitä 
(min.0,05 ha), lohkotoimenpiteiden voimassa pysymiseksi ja 
takaisinperinnän välttämiseksi.

 Saneerauskasvit: 
• Perunan, sokerijuurikkaan ja avomaan puutarhakasvien 

viitevuodet 2018, 2019 ja 2020.

 Kasvinsuojeluruiskujen testausväli 3 vuotta v. 2021 alusta lähtien.
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Ympäristösopimukset 2021

Uudet 15.6.2021 mennessä haettavat sopimukset 1/2

• Kosteikkojen hoitosopimus, lomake 262

• Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus, lomake 253

• Ei-tuotannollisen investoinnin toteuttajien lisäksi myös muut

• Esim. jos jäi viime vuonna jatkovuosi hakematta

• Alkuperäiskasvien ylläpito sopimus, lomake 214

• Alkuperäiskasvi oltava rekisteröity Ruokaviraston luettelossa

• Ei-tuotannollisten investointien haku kosteikkojen perustamiseen

30.4.2021 päättyvän sopimuksen jälkeen ei voi hakea uutta sopimusta, vaan tällaiselle 
sopimukselle haetaan jatkovuotta
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Ympäristösopimukset 2021

Alkuperäisrodut 1/2

• Kaikki alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimukset päättyvät 30.4.2021 ja niille voi 
hakea jatkovuotta

• Jatkovuotta voi hakea sopimuseläinten lisääntymisestä riippumatta Vipu-
palvelussa tai paperilomakkeella 101B. 

• Jos tuen hakija ei hae päätukihaussa muita tukia, silloin alkuperäisrotujen 
jatkovuotta ja maksua haetaan paperilomakkeella 218M
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Ympäristösopimukset 2021

Alkuperäisrodut 2/2

• Mikäli rodun lisäysehto sopimuskautena on jo täytetty sopimuseläimen osalta, 
eläintä ei tarvitse käyttää rodun lisäämiseen jatkovuotena

• Jatkovuotta voi kuitenkin eläimen osalta käyttää rodun lisäysehdon täyttämiseen

• Lisääntyminen tarkastellaan ELY-keskuksissa sopimuskauden jälkeen, lomake 254
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Ympäristösopimukset 2021

Kosteikon hoito / Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman 
hoitosopimukset tai Kurki-, hanhi ja joutsenpeltosopimukset

• Vuosina 2015 ja /tai 2016 alkaneet sopimukset

• 30.4.2021 päättyvälle Kosteikon hoito ja/tai Maatalousluonnon monimuotoisuuden 
ja maiseman hoitosopimukselle tai Kurki-, hanhi ja joutsenpeltosopimukselle 
haetaan jatkovuotta Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 101B

• Huom! Päättymispäivä näkyy jo pidennettynä Vipu-palvelussa
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Ympäristösopimukset 2021

Sitoumuksen jatkovuotta hakiessa:

• Sitoudutaan olemassa oleviin ehtoihin

• Sitoudutaan toteuttamaan sopimukseen liittyvässä hoitosuunnitelmassa yksilöityjä 
vuosittaisia ja mahdollisesti määrävälein toteutettavia toimenpiteitä

• Vakuutetaan, että sopimuksiin mahdollisesti sisältyvien vuokralohkojen 
vuokrasopimukset ovat voimassa jatketun sopimuskauden päättymiseen saakka 

• Jatkovuoden hakemuksen palauttamiseen sovelletaan 25 päivän 
myöhästymissääntöä. (EU) N:O 640/2014 13 artikla
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Siirtotilanteet ja jatkovuosi

• Jotta jatkovuotta voi hakea päätukihaussa, tulee sopimuksen siirto tehdä hyvissä 
ajoin ennen päätukihaun päättymistä palauttamalla lomake 160 ELY-keskukseen

• Jos sopimus on päättynyt, eikä jatkovuotta haeta, tulee lohkot ilmoittaa pysyvästi 
viljelemättömäksi
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Sopimuksesta tai sopimuslohkosta luopuminen ilman 
takaisinperintää

• Sopimuksesta voidaan luopua:

• Jättämällä jatkovuosi hakematta

• Siirtämällä sopimus toiselle 

• Lohkon poisjättäminen sopimukselta hallinnanmuutoksen takia: 

• Lohkon poisjättämisen syynä on lohkon hallinnan muutos silloin, kun esim. 
vuokrasopimusta ei ole jatkettu, eikä lohko ole enää tuenhakijan omassa 
hallinnassa eikä sitä ilmoiteta päätukihakemuksella 

• Tuenhakija ilmoittaa ELY-keskukseen lohkon jättämisestä pois sopimuksesta
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Sopimuksesta tai sopimuslohkosta luopuminen, josta 
aiheutuu takaisinperintä

• Voimassa olevasta sopimuksesta luovutaan kesken sopimuskauden

• Lohkon/jen poisjättäminen sopimuksesta, kun lohko jää omaan hallintaan: 

• syynä voi olla lohkon maankäytön muutos, esim. tonttimaaksi. Jos lohko 
edelleen jää tuenhakijan hallintaan, se poistetaan sopimukselta ja aiemmin 
maksetut tuet peritään takaisin.

Uusia lohkoja ei voi lisätä sopimukselle
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Luomusitoumukset vuonna 2021 1/2
(tiedot perustuvat asetusten luonnoksiin)

 

• Uudet luomusitoumukset ovat haettavissa, lomake 215

• Vanhoihin sitoumuksiin voi hakea lisäalaa , lomake 215

• Vuonna 2015 ja 2016 tehtyihin sitoumuksiin voi hakea vuoden jatkoaikaa, Vipu / 
lomake 101B

• Tilatyyppiä voi vaihtaa, lomake 215

• Sitoumuksen voi siirtää, lomake 160
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Luomusitoumukset vuonna 2021 2/2

• Uutta sitoumusta hakevan suoritettava koulutus ja ilmoittauduttava valvontaan 
30.4. mennessä (ei enää koronapoikkeusta)

• Lisäalaa voi liittää voimassa olevaan sopimukseen enintään 5 ha, jos yli 5 ha 
annettava uusi sitoumus

• Edellisvuoden luomusitoumuslohkoja voi liittää omalle sitoumukselle ilmoittamalla 
lohkot omalla päätukihakemuksella
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Sitoumusten jatkaminen 1/2

Jatkamisen ehdot:

• Vuonna 2016 kasvitilan sitoumuksen antaneiden tilojen, jotka käyttäneet sadon 
omien tav.om. karjan rehuksi tulee ilmoittaa vähintään 30 % sitoumusalasta 
myyntikasveille

• Vipu-neuvojassa tarkiste

• Jos myyntikasvit eivät täyty, seurauksena välivuosi luomukorvauksesta

• Jos siirtyy tavanomaiseen tuotantoon -> 2 välivuotta

”Eräpäivälliset” vaatimukset lasketaan aina alkuperäisestä sitoumuksesta, vaikka sitoumus olisi korvattu 
uudella lisäalojen liittämisen vuoksi. 
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Sitoumusten jatkaminen 2/2

• Vuonna 2016 kotieläintilan sitoumuksen antaneiden tilojen tulee palauttaa kuitti 
sitoumuskauden aikana (viim. 30.4.2021) myydyistä kotieläimistä tai 
kotieläintuotteista

• Voi palauttaa Vipu-palvelussa, (ei tarkistetta)

• Jollei palauta, on seurauksena välivuosi luomukorvauksesta

• Jos siirtyy tavanomaiseen tuotantoon -> 2 välivuotta
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TUKIOIKEUDET 2021

Hanna Murtomäki-Kukkola



Tukioikeus

 Tukioikeuksien perusteella maksetaan perustukea, viherryttämistukea
ja EU-nuoren viljelijän tukea

 Tuotannosta irrotettu oikeus, Huom! ei liity korvauskelpoisuuteen

Muista hakea tukioikeuksien siirtoa vuokrasopimusta uusittaessa, 
mikäli maanomistaja omistaa tukioikeudet!

 Tarkista tilanne Vipussa -> Tuet

 Tukioikeutta voi myydä tai vuokrata toiselle aktiiviviljelijälle myös
ilman peltoa

 Tukioikeudet ovat voimassa ainakin vielä tämän ja ensi vuoden



Siirrot aktiiviviljelijöille

Tukioikeuksia voidaan siirtää vain sellaiselle viljelijälle, 
joka on oikeutettu suoriin tukiin, eli viljelijän on itse
haettava suoria tukia sinä vuonna jona vastaanottaa
tukioikeuksia

  täyttää aktiiviviljelijän määritelmän tukihakuvuonna



Tukioikeuksien siirtoa haettava

Paperilomakkeilla 103A (=luovuttajan) ja 103B

Siirtoa haetaan luovuttajan alueen maataloustoimistosta 
viimeistään 15.6.

Lomakkeisiin kaikkien luovuttajien allekirjoitukset tai 
valtakirjat

Vuokrauksessa vastaanottavalta tilalta riittää yhden osallisen 
allekirjoitus

Myös sähköpostilla lähetetyt allekirjoitetut hakemukset 
hyväksytään



Tukioikeuksien varantoon vienti

 Varantoon viedään se määrä tukioikeuksia, joka ei ole aktivoitunut kahtena 
peräkkäisenä vuonna

 Tukioikeus voi jäädä käyttämättä, jos

 Tukioikeuksia enemmän kuin tukikelpoista pinta-alaa

 Aktiiviviljelijän määritelmä ei täyty

 Tukea ei ole myönnetty yli 200 €

 Vipuneuvojasta kannattaa tarkistaa tukioikeuksien käyttö



Tukioikeuksien haku varannosta

 Viimeinen hakupäivä 15.6.2021

 Haetaan ELY-keskuksesta paperilomakkeella

 Hakulomake 289 osoitteesta: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-
meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tuet-ja-
rahoitus/lomakkeet/289.pdf

 Hakuohjeet osoitteesta: 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/varanto-
opas/varanto-opas-2021/

 Myöhästymisseuraamukset



Varantohaun perusteet:

 Nuori viljelijä

 Uusi viljelijä

 Tilusjärjestelyt

 LUEL- ja LUTU-viljelemättömyyssitoumuksen päättyminen

 Tuomioistuimen päätös/hallinnollinen määräys

 Ylivoimainen este



jatkuu

 Hakijan on täytettävä aktiiviviljelijän määritelmän

 Hakijan on haettava myös perustukea, jotta ehto voidaan tarkastaa

 Tukioikeuksia voidaan myöntää korkeintaan sille pinta-alalle, jonka 
osalta hakijan omistuksessa ja/tai hallinnassa (huomioidaan myös 
ulosvuokratut, pl. pelto+tukioikeus) ei ole tukioikeuksia

 Tukioikeuksien pinta-alan ja hallinnassa olevien tukioikeuksien vertailu 
tehdään 15.6. tilanteen mukaan



PERUSTUKI 
VIHERRYTTÄMINEN
PYSYVÄT NURMET

KESANNOT



Perustuki (Tilatuki)

 Maksetaan aktiiviviljelijöille, jotka jättävät vuosittain tukihakemuksen

 vaikkapa vain 0,05 ha:n lohkosta

 Pienin maksettava suorien tukien summa 200 €

 Kaikki maatalousmaa on tukikelpoista perustuessa, mutta alat, joista 
maksetaan perustukea, määritellään erikseen

 Jotta perustuki tulee maksuun, tarvitaan tukioikeuksia

 Kaksi tukialuetta  AB-alue ja C-alue 



VIHERRYTTÄMISTUKI



Viherryttämistuki

 Viherryttämistuki

 kaksi kasvia

 pysyvät nurmet

 ekologinen ala (ei koske C-aluetta) 



Viherryttämistuki

VIHERRYTTÄMISTUKI TARKOITTAA:
 C-alueella sitä, että yli 10 ha:n tiloilla viljeltävä vähintään kahta kasvia, 

 pääkasvia saa olla korkeintaan 75 % peltoalasta, paitsi jos pääkasvina on 
nurmi, kesanto tai palkokasvi

 prosenttiin kannattaa jättää pelivaraa 
 luomutilat ja useimmat nurmitilat vapautettu kahden kasvin 

vaatimuksesta
 maksetaan samalle alalle kuin on perustukioikeuksia
 maksetaan myös niille, jotka vapautettu kahden kasvin vaatimuksesta
 pysyvien laidunten/nurmien ala ei kuulu peltoalaan 

monipuolistamisvaatimusta laskettaessa
 ekologista alaa ei tarvitse C-alueella jättää



Viherryttämistuki

KAKSI KASVIA

 kasviluettelo hakuohjeissa ja Ruokaviraston sivulla (uusia tukikelpoisia 
seoskasvustoja)

 viljat ovat eri kasveja, myös syysvehnä ja kevätvehnä ovat eri kasveja

 kaikki perunat on yhtä kasvia

 kaikki kesannot ovat yhtä kasvia

 viljelykasvien  on oltava laskettavissa 30.6. – 31.8.

 luomutilat ja useimmat nurmitilat vapautettu kahden kasvin vaatimuksesta

 Jos nurmea/palkokasveja + kesantoa yli 75 % peltoalasta, ei kahden kasvin 
vaatimusta

 MUTTA ! Kasvipeitteisyydestä ei voi saada silloin korvausta (LUOMU tila saa)



PYSYVÄT 
NURMET



Pysyvät nurmet

 maatalousmaata, jota käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien 
kasvattamiseen ja joka ei ole kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään viiteen 
vuoteen EU-asetuksen (1307/2013) 

 alat, jotka ovat olleet nurmella vähintään viisi vuotta peräkkäin ja joille 
ilmoitetaan nurmea myös kuudentena vuonna

 merkintä on vuosikohtainen riippuen lohkolla kunakin vuonna viljeltävästä 
kasvista

 merkintä ei tarkoita sitä, että kyseisellä lohkolla olisi jatkossakin viljeltävä 
nurmea



Pysyvät nurmet

 Voit viljelysuunnitelmasi mukaan viljellä pysyvän nurmen merkinnän 
saaneella lohkolla muitakin viljelykasveja ja tällöin pysyvän nurmen 
merkintä poistuu

 Vipu-palvelussa on karttataso, josta voit tarkistaa onko kasvulohkolla 
pysyvää nurmea tai neljännen/viidennen vuoden nurmea.



Pysyvät nurmet
Heinä- ja nurmirehukasvit, jotka kerryttävät pysyvän nurmen vuosia:

 1-vuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
 1-vuotiset laidunnurmet
 Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
 Monivuotiset laidunnurmet
 Pysyvä kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehunurmi (väh 5, alle10 v)**
 Pysyvä laidunnurmi (väh 5, alle 10 v)**
 Luonnonlaidun ja -niitty**
 Hakamaa, avoin**
 Seoskasvusto (apila yli 50 % + nurmiheinä)
 Viherkesanto (nurmi ja niitty)
 Viherlannoitusnurmi (ei ympäristösitoumusta)
 1-vuotiset siemennurmet*
 Monivuotiset siemennurmet*
 Erityistukisopimusala, pysyvä laidun**
 Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi**

* Siemennurmiseokset. Seokset kerryttävät pysyvän nurmen vuosia, yksilajiset 
puhdaskasvustona viljeltävät siemennurmet nollaavat nurmivuodet lohkolta

**Ala saa heti pysyvän nurmen merkinnän.



Pysyvät nurmet

Heinä- ja nurmikasvit, jotka jäädyttävät pysyvän nurmen kertymisen:

 viherlannoitusnurmet

 suojavyöhykenurmet

 monivuotiset ympäristönurmet

 luonnonhoitopeltonurmet

Kyseisiä kasveja ei voi ilmoittaa alalle, joka on jo muuttunut pysyväksi 
nurmeksi!



Pysyvät nurmet

 pysyvien nurmien tilannetta seurataan viherryttämistuen vaatimuksissa 
kansallisella tasolla

 pysyvän nurmen osuus koko maatalousmaasta ei saa vähentyä enempää kuin 
viisi prosenttia vuonna 2015 vahvistetusta viiteosuudesta

 jos vähenemä on tätä suurempi, on otettava käyttöön ns. 
ennallistamismenettely

 tällöin voisi tulla velvoite palauttaa muuhun käyttöön otettua pysyvän 
nurmen alaa tai muuta alaa pysyväksi nurmeksi



KESANNOT



Kesannot

 Kesantojen hoito kuuluu täydentäviin ehtoihin

 Kesantopelto = tuotantoon käyttämätön pelto, joka on avo-, sänki- tai 
viherkesantoa

Viherkesanto = yksi- tai monivuotisilla riista-, maisema-, niitty- tai 
nurmikasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla kylvettyä pelto

 ei kuitenkaan yksinomaan viljalla, öljy- tai valkuaiskasveilla tai näiden 
kasvien siemenseoksilla

Sänkikesanto = pelto, joka on edellisen tai sitä vanhemman kasvukauden 
viljan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien tai siemenmaustekasvien 
sängen peittämää ja muokkaamatonta

Avokesanto = pelto, joka on kaudella ilman kasvipeitettä tai sänkeä



Kesannot

 Kesannointi on vapaaehtoista

 Taloudellinen hyödyntäminen on mahdollista

 Viherkesantoa voi laiduntaa, kunhan pelto säilyy nurmipintaisena

 Säilytettävä maatalousmaana ja maatalouskäytön kannalta hyvässä 
kunnossa

 Ei varastoalueeksi kasvukauden aikana, esimerkiksi säilörehupaalien säilytys



Kesannot

Kasvipeitteisyys

 Pidä kesantopellot pääsääntöisesti viher- tai sänkikesantona

 Pohjavesialueen kesannot kasvipeitteisiä

 Estä rikkakasvien leviäminen

 Vuosittainen niitto hyvä tapa hoitaa kesantoja

 Kemiallinen rikkakasvitorjunta tai mekaaninen päättäminen mahdollista 1.9. 
alkaen tai 15.7. alkaen, jos kylvetään nurmi tai syyskasveja



Kesannot

 Poikkeama kasvipeitteisyyteen, jos parantaa kesannon kasvukuntoa:

 vaikeiden rikkakasvien torjunta

 lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet

 salaojitus

 kalkitus

 ojien kaivaminen ja perkaus

 Ensimmäisen vuoden raiviota ei voi ilmoittaa avokesantona

 Viherkesannon lannoitus mahdollista vain perustamisen yhteydessä 
(ympäristösitoumuksen lannoitetasot sitoumusehdoissa)



Muistettavaa

 RAJOITE YMPÄRISTÖKORVAUKSESSA

Luonnonhoitopeltonurmea ja monimuotoisuuspeltoa yhteensä enintään 15 %
 monimuotoisuuspelto:

lintu-, riista-, maisema-, niittypelto

 15%:n ylittävälle osuudelle viherkesannon korvaus

 RAJOITE LUONNONHAITTAKORVAUKSESSA

Kesantoa + luonnonhoitopeltonurmea + suojavyöhykettä yhteensä enintään 25 % 
korvauskelpoisesta peltoalasta

 kesantorajoitteeseen lasketaan seuraavat kasvit ja niiden alat:
avokesanto, viherkesanto, sänkikesanto, luonnonhoitopelto (nurmi) ja 
suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015).

 25 % ylittävältä osuudelta leikataan LHK:ta



KIITOS


