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KAIKKI ympäristösitoumukset PÄÄTTYVÄT 30.4.2021
Ei ole pakko jatkaa. Uusia sopimuksia ei tehdä.
HAETTAVA, vaikka Vipu väittää sitoumuksen olevan voimassa 30.4.2022 asti.
EI TARVITSE
•

Tehdä peltomaan laatutestiä

•

Suorittaa koulutusvaatimusta

•

Laatia
viljelykiertosuunnitelmaa

Jatka yhdellä vuodella

1. Vipu / lomake 101 B
2. Sopimus jatkuu kaikilla hallinnassasi olevilla
lohkoilla.
3. Hallinto lisää automaattisesti sitoumukseen
v. 2020 sitoumustilan tukihakemuksessa
olleet korvauskelpoiset lohkot. Viljelijän on
ilmoitettava, jos ei halua lisäystä. Muista
kuitenkin, että kaikilla lohkoilla on
noudatettava ehtoja.

160
Siirrä sopimus

160

Jaa sopimus

1. Peltopinta-alan vähimmäisvaatimus täytyttävä (5 ha /1 ha)
2. Sitoumusehtoja on noudatettava koko peltoalalla

3. Toimita lomake 160 ennen päätukihaun tekemistä, jotta voit hakea
jatkovuotta ja maksatusta.
4. Sitoumuksen vastaanottaja voi vaihtaa, vaikka kaikki toimenpiteet,
mutta toimenpiteiden määrä ei voi lisääntyä.
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Riski: takaisinperintä
vuoteen 2015 asti
Yksittäiseltä lohkolta aiheutuu takaisinperintä, jos:
• Poistat lohkon ympäristösitoumuksesta (esim.
metsitys tai rakentaminen)

• Et luovu valitsemastasi lohkokohtaisesta
toimenpiteestä lomakkeella 479, mutta jätät
noudattamatta koko sopimuskauden
mittaiseksi tarkoitettua toimenpidettä (esim.
suojavyöhyke)

1. lietelannan sijoittaminen peltoon
2. ravinteiden ja orgaanisten aineiden
kierrättäminen

3. valumavesien hallinta:
1. säätösalaojitus
2. säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys

4. ympäristönhoitonurmet
1. suojavyöhykkeet
2. monivuotiset ympäristönurmet
3. luonnonhoitopeltonurmet

5. orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja
siemenperunalla
6. peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
7. peltoluonnon monimuotoisuus

Lohkon hallinnan vaihtuessa, monivuotista
toimenpidettä (esim. suojavyöhyke) ei tarvitse ko.
lohkolla jatkaa. Tällöin ei aiheudu takaisinperintää.
HUOM! Jos jollain muulla hallintaasi jäävällä
lohkolla lisätoimenpide jatkuu, niillä sitä on
jatkettava ellet luovu koko toimenpiteestä.

1.
2.
3.
4.

viherlannoitusnurmet
kerääjäkasvit
monimuotoisuuspellot
saneerauskasvit

8. puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu
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Korvauskelpoisuuden vaihtaminen
• Korvauskelpoisuuden vaihdon
vähimmäismäärä laskee puolesta hehtaarista
0,2 hehtaariin
• Sekä lohko, jolta korvauskelpoisuus siirretään,
että lohko, jolle korvauskelpoisuus siirretään,
voidaan jakaa ennen korvauskelpoisuuden
siirtoa.
• Ei voi vaihtaa peruslohkoltalohkolta, jos:
• toteutettava lohkokohtainen toimenpide on
kesken (esim. suojavyöhyke)
• lohkolla on voimassa oleva
ympäristösopimus kurki-, hanhi- ja
joutsenpelloista

• Vaihtoa voi hakea AINOASTAAN omistuksessa olevien
alojen välillä

Korvauskelvotonta alaa saa sitoumukseen ainoastaan
tilusjärjestelyn kautta.

• lomakkeella 471
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Asiakirjojen säilyttäminen
Sitoumuskausi + neljä vuotta
Sopimus on alkanut 2015. Jatkovuosi 30.4.2022 asti

-> Kaikki ympäristösopimuksiin liittyvät asiakirjat on
säilytettävä 30.4.2026

Esimerkiksi:

• Lohkokohtaiset muistiinpanot
•
•

Kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi
Syy kasvinsuojeluaineiden käyttöön

• Kasvinsuojeluaineiden tutkintotodistus ja
ruiskuntestaustodistus
• Valitun lohkokohtaisen toimenpiteen ja
ympäristösopimuksen ehdoissa edellytetyt asiat

Ruokavirasto on julkaissut ”Maataloustuotannon
kirjaamisvaatimukset – Opas 2021” sivuillaan
Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2021 Ruokavirasto

• Lanta-analyysit ja viljavuustutkimukset

• Viljelysuunnitelma
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Ravinteiden tasapainoinenkäyttö

MUISTETTAVAA:

Viljavuustutkimus

Viljelysuunnitelma

Sänkeä ei saa polttaa
Vuodesta 2021 alkaen

•

Vuosittain

•

Ennen kasvukauden alkua

•

Kirjallinen

Lohkomuistiinpanot

5 vuoden välein.
•

•

Voimassa 5 v

•

Oltava myös lannoittamattomista satokasveista

•

•

Jos lohko on ilmoitettu edellisenä vuonna kesantona tai muuna eisatokasvina eikä siitä ole voimassa olevaa maanäytettä tai hallintaan
tulee uusi pelto, maanäyte on otettava sen kasvukauden aikana, kun
lohko otetaan viljelyyn

Oltava, jos lantaa syntyy / käytetään
enemmän kuin 25 m3 /v

•

Liukoinen-N, kokonais-N, kokonais-P

•

Lannoitus suunnitellaan joko lantaanalyysin tai taulukkoarvojen
perusteella

•

Alle 0,5 ha lohkoja ei voi yhdistää. Peruslohkoilla, jotka ovat 0,5 ha
tai tätä pienempiä, voi käyttää samaa viljavuusnäytettä kuin
viereisellä lohkolla (yhteistä rajaviivaa tai lohkoja erottaa tie tai oja)

•

1 näyte peruslohkoa kohti, jos peruslohko on yli 0,5 ha.

•

Jos peruslohko on suurempi kuin 5 ha, 1 näyte jokaista alkavaa 5 ha
kohti. Jos lohkolta ei ole vielä viljavuustutkimusta, käytetään P
viljavuusluokka ”hyvä” ja typellä ”runsasmultaisten” maiden arvoja

Suojakaistat
Lannoitus

Lanta-analyysi

Uuden viljavuustutkimuksen tuloksen on oltava käytettävissä ennen
seuraavaa lannoituskertaa.

Kasvinsuojelu
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Lohkomuistiinpanot
• lohkon tunnus ja pinta-ala
• lohkon muokkauspäivä ja -tapa
• kylvö- tai istutuspäivä
• kasvilaji ja siemen- tai taimimäärä myös kerääjäkasvit

• lannoituspäivä tai -päivät
• väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoitteiden lajit ja määrät
• fosforin ja typen määrä (kg/ha), tarvittaessa merkintä fosforintasauksen alkamisesta ja tasausvuodesta
• kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi (oltava Suomessa hyväksyttyjä), käyttömäärä, ajankohta, käyttökohde (noudatettava
myyntipäällysmerkintöjä), havaitut taudit ja tuholaiset, syy kasvinsuojeluaineiden käyttöön (”rikkakasvit, ”tuholaiset”) sekä
muut toteutetut kasvinsuojelutoimenpiteet
• laidunnus, sadonkorjuun tai niiton päivämäärä sekä satotaso tarpeellisine perusteluineen. Arvio satotiedoista.
• valitun lohkokohtaisen toimenpiteen ja ympäristösopimuksen ehdoissa edellytetyt asiat
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Kasvinsuojeluaineiden käyttö, käsittely ja
varastointi
Muista pyytää kopiot todistuksista myös
urakoitsijalta:
•

Integroidun torjunnan yleisiä periaatteita on noudatettava. Esim.:
• Viljelykierto
• Viljelytekniikka (muokkaus, lajit ja lajikkeet, töiden oikea aikaisuus)

•

Kasvintuhoojien seuranta -> päätös toteuttavista
kasvinsuojelutoimenpiteistä

•

Kemiallinen kasvinsuojelu vasta sitten kun muut menetelmät eivät riitä

•

Kasvinsuojeluaineita käytettäessä käytetään eri tehoaineryhmiin kuuluvia
kasvinsuojeluaineita.

•

Kasvinsuojeluainevalinnoilla on estettävä resistenssin syntyminen

•

Kasvinsuojelutoimien tulosten tarkastelu

•

Korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottaminen on mahdollista

•

Jos lohkolta ei korjata satoa, kasvustosta on huolehdittu siten, että
lohkolle voidaan perustaa kasvusto tai tuottaa korjuu- ja
markkinakelpoinen sato seuraavana vuonna

Kasvinsuojeluruisku
Testattava vuodesta 2021 lähtien kolmen vuoden välein.
Uusi ruisku testattava viiden vuoden kuluessa ruiskun ostopäivästä.
Vuoden 2020 loppuun saakka 5 vuoden välein. Esim. jos ruisku testataan
31.12.2020, pitää ruisku testauttaa uudestaan 31.12.2025 mennessä.
Vuoden 2021 alusta lähtien 3 vuoden välein. Esim. jos ruisku testataan
1.1.2021,on testaus voimassa kolme vuotta, jolloin seuraava testaus pitää
tehdä viimeistään 1.1.2024.
Testausjaksojen ei tarvitse jatkua katkeamattomina, eli jos ruiskua ei käytetä,
sitä ei tarvitse testauttaa.

Kasvinsuojelututkinto
•

Voimassa viisi vuotta

•

Saa ostaa ja käyttää

•

Tutkinto on henkilökohtainen

•

Mahdollistaa jyrsijämyrkkyjen hankkimisen omalla maatilalle
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Piennar
• Valtaojien varsilla 1 m leveä (täydentävät ehdot)

Suojakaista
• Jos lohko rajoittuu vesistöön, vesistön puoleisella reunalla
vähintään 3 m, enintään 10 m leveä
• Peruslohko ei rajoitu vesistöön, jos

1) pellon ja vesistön välillä on metsää, pensaikkoa, tonttimaata,
tiealuetta, jouto- tai kitumaata tai muuta aluetta aina vähintään
keskimäärin 10 metriä eikä vesi tulvankaan aikana nouse
maatalousmaalle;
2) pelto sijaitsee tulvapenkereen takana ja kuivatusvedet johdetaan
pois pumppaamalla tai muulla vastaavalla tavalla

• Monivuotisen nurmi-, heinä- tai niittykasvillisuuden peittämä
• Ei saa muokata, lannoittaa tai käsitellä kasvinsuojeluaineilla (pl.
pesäketorjunta vaikeissa rikkakasvitapauksissa, esim.
hukkakaura)

• Jos kasvillisuus tuhoutuu, uusi nurmikasvillisuus on kylvettävä
heti olosuhteiden salliessa.
• Sadon saa korjata. Voi laiduntaa.
• Vaativat hoitoa.

Monimuotoisuuskaista
• Muille kuin vesistöihin rajoittuville reunoille
• Keskimäärin enintään 3 m leveä
• Perustetaan nurmi-, heinä-, niitty-, riista- tai maisemakasvien
siemenillä kylväen tai samaa viljelykasvia kuin lohkon muulla
osalla, mutta tällöin monimuotoisuuskaistaa hoidetaan
jättämällä keskimäärin enintään 3 m leveä kaista lohkon
reunalla tai reunoilla korjaamatta.
• Hoito samoin kuin suojakaistalla
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• Lannoitus on KIELLETTYÄ viisi metriä lähempänä
vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä
vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden
pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata
vuorokauden kuluessa levityksestä.
• Suojavyöhykkeitä tai pientareita ei saa lannoittaa
• Karjanlantapoikkeusta ei voi käyttää alle 25 m
vesistöstä

VESISTÖN REUNA
PELLON REUNA
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Lannoitus 1/3
• Fosforilannoitusta ei voida laskea keskiarvona koko lohkolle, jos jonkin maanäytteen fosforin viljavuusluokka on niin
korkea, että fosforilannoitusta ei voida lainkaan antaa viljeltävälle kasville.
•

Joko omaksi lannoituslohkoksi tai koko lohko lasketaan ”korkean” viljauusluokan mukaan

• P-tasaus voi alkaa alituksella tai ylityksellä.
• Jos lannoitetaan sadonkorjuun jälkeen, annettu lannoitemäärä ja ravinteet huomioidaan seuraavan vuoden viljelykasvin
lannoituksessa.
• Jos sato on jäänyt korjaamatta, peltoon levitetty fosfori huomioidaan täysimääräisenä seuraavan kesän lannoituksessa.
•

Huom! Jos edellisenä syksynä kylvetty lohko joudutaan rikkomaan keväällä, P huomioitava

• Jos käytetään satotasonkorjausta, satotaso on tullut korjata lohkolta yhtenä aiemmista viidestä vuodesta.
•

Syyskylvöisillä satotasokorjauksen mukaista lisätyppeä ei saa antaa kylvövuoden syksyllä
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Lannoitus 2/3
• Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä.
Myös keväällä! (Ei koske kasvustoon tapahtuvaa levitystä)

• Lantapoikkeusta (P-lannoitus pelkästään kotieläinten lannasta, viljavuusluokissa ”tyydyttävä” ja ”hyvä”) ei saa käyttää 25 m
lähempänä vesistöä
• Lannoitus on kielletty 5 m lähempänä vesistöä. Seuraavan 5 m vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten
lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä.
• Peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 prosenttia, lietelannan, virtsan ja nestemäisten orgaanisten
lannoitevalmisteiden levittäminen muulla tavoin kuin sijoittamalla on aina kielletty. Kalteville peltolohkon osille levitettävät
muut lannat ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan kahdentoista tunnin sisällä levityksestä.
• Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta saa syyskuun 15. päivästä
eteenpäin levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.

• Lannoitus- ja pintalevityskiellot eivät kuitenkaan koske laiduntamista. (Huomioitava kuitenkin ympäristölupa)
• Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kiellettyä 1.11.-31.3.
• Poikkeamismahdollisuus haettavissa vain lannalle marraskuulle. LUPA haettava lokakuun loppuun mennessä.
• Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen, routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan
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Lannoitus 3/3
Jätevesilietteen käyttö
• Tuoteseloste
• Haitalliset metallipitoisuudet (Viljelijän on pystyttävä osoittamaan pitoisuudet, jos on syytä epäillä ylityksiä. Esim. lohkolle
levitetty aiemmin jätevesilietettä).
• Jätevesilietettä voi levittää vain sellaiselle viljelymaalle, jonka pH on yli 5,8. Kalkkistabiloitua lietettä käytettäessä
viljelymaan pH:n on oltava yli 5,5.
• Jätevesilietettä voi levittää vain sellaiselle viljelymaalle, jolla kasvatetaan viljaa, sokerijuurikasta tai öljykasveja taikka
sellaisia kasveja, joita ei yleensä käytetä ihmisen ravinnoksi tuoreena, syömällä maanalainen osa tai eläinten rehuksi.
Nurmelle niitä saa levittää vain perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja multaamalla ne huolellisesti
•

Tämä rajoitus koskee myös maatilan tai maatilojen yhteiseen käyttöön tarkoitettua sakokaivolietettä sekä kuivakäymäläjätettä, jotka
ovat peräisin maatilalla asumisesta tai tilalla tapahtuvasta muusta toiminnasta tai maatilan läheisyydessä sijaitsevista muista
asuinkiinteistöistä.
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Muistettavaa lohkokohtaisista toimenpiteistä
Lietelannan
sijoittaminen peltoon

Vähintään 20 m3/ha

Ravinteiden ja
orgaanisten aineiden
kierrättäminen
Vähintään15m3/ha
Kuiva-ainepitoisuus väh. 20%
Ei voi samanaikaisesti luovuttaa
ja vastaanottaa, poikkeus
biokaasulaitoksen kautta
kierrätetty.

Ei voi valita samanaikaisesti

Peltojen talviaikainen
kasvipeitteisyys

Tilalla on oltava jokaisena vuonna vähintään
20 % kasvipeitteisenä kasvukauden
ulkopuolella.
Säilytettävä kylvömuokkaukseen tai
vastaavaan viljelytoimenpiteeseen asti.
20 % -> 4 €/ha
40 % -> 9 €/ha
60 % -> 11 €/ha

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

(Muistutus, tämä esitys ei kosketa
kohdentamisaluetta III)

Varmistettava, että lohkolle lannan ja orgaanisten lannoitteiden
levittäminen on sallittua
Syysilmoitus
Varmista, ettei ilmoituksen ja lohkomuistiinpanojen välillä ole ristiriitaa
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Talviaikainen kasvipeitteisyys
Kasvipeitteisyysprosenttiin EI lasketa
mukaan:
• ympäristönhoitonurmia
(suojavyöhykkeet, monivuotiset
ympäristönurmet,
luonnonhoitopeltonurmet)
•

viherlannoitusnurmia

•

monimuotoisuuspeltoja (riista, maisema
ja niitty)

• katettuja puutarhakasvialoja (jos
lohkokohtaisena toimenpiteenä)
• aiempien ohjelmakausien sopimusaloja
(suojavyöhykkeet, turvepeltojen
pitkäaikaiset nurmet,
ravinnekuormituksen tehostettu
vähentäminen)

EI hyväksytä:
Kasvusto (sänkeä lukuun ottamatta),
joka tuhotaan kemiallisesti, ei voi
täyttää kasvipeitteisyysvaatimusta.
(Sängillä tarkoitetaan ryhmän kolme
kasveja ja kuminaa.)

Hyväksytään:
1. monivuotiset viljellyt nurmet, talven
yli säilytettävät yksivuotiset nurmet
ja ruokohelpi
2. monivuotiset puutarhakasvit ja
kumina
3. viljan, öljykasvien, tattarin,
siemenmausteiden ja kuitupellavan
sekä härkäpavun, herneen ja
lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen
4. kerääjäkasvit, jos kasvusto
säilytetään seuraavaan kevääseen
asti
5. syysruis, ruisvehnä, syysvehnä,
spelttivehnä ja muut syyskylvöiset
viljakasvit, syysrypsi, syysrapsi ja
muut syyskylvöiset öljykasvit sekä
muut syyskylvöiset kasvit
6. keväällä korjattava pellava ja
hamppu
7. sänki- ja viherkesanto
8. saneerauskasvusto, jos se on
öljykasvia (öljyretikka, valkosinappi)

EI makseta ympäristönhoitonurmista,
talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä eikä
viherlannoitusnurmista
• tilalla on heinä- tai muita
nurmirehukasveja, kesantoa ja/ tai
palkokasveja yli 75 % peltoalasta
• tilalla on pysyvää nurmea ja/tai
heinä- ja muita nurmirehukasveja yli
75 % maatalousmaasta.

Yhteen kerran ajettaessa
hyväksytään:
• Kultivaattorilla

• Lautasäkeellä
• Joustopiikkiäkeellä
• Lapiorullaäkeellä
• Rullailmastimella
• Jankkurointi
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Ympäristönhoitonurmet
1. Suojavyöhyke

3. Luonnonhoitopellot

•

Perustamisen jälkeen ei saa muokata, ei
kasvinsuojeluaineita (pl. esim. hukkakaura), ei
lannoitusta

•

Nurmi voidaan perustaa luonnonhoitopeltonurmeksi tai
sellaiseksi voidaan ilmoittaa monilajiseksi kehittyneitä
vanhoja nurmia.

•

Vanhoja erityistukisopimusaloja (suojavyöhyke,
lumo) voi lisätä, jos päättyneet syksyllä -20 tai
keväällä2021.

•

Aiemmin perustetun monivuotisen nurmen kasvillisuus
voi merkittävissä määrin koostua luonnonvaraisista
heinistä ja ruohovartisista kasveista, jotka ovat
syrjäyttäneet aiemmin perustettua nurmikasvustoa.

•

Siemenseoksessa enint. 20 % typensitojakasveja

•

Säilytettävä lohkolla 2 kasvukautta

•

Niitto väh. joka toinen vuosi

•

Saa päättää toisen kasvukauden jälkeen 1.9. alkaen tai
15.7., jos kylvetään syyskylvöinen kasvi

•

Voi olla enintään 5 % sitoumusalasta

2. Monivuotiset ympäristönurmet
•
•

Pohjavesialue, hapan sulfaattimaa, turve tai
multamaalla kasvava mv. nurmi
Saa uudistaa suorakylvöllä. Ei saa muokata.

Sato korjattava vuosittain

Voi laiduntaa.
Ei voi ilmoittaa pysyvän nurmen alalle
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1. Viherlannoitusnurmet

2. Kerääjäkasvit

•

Ei voi ilmoittaa pysyvän nurmen alalle

•

•

Samalle alalle enintään 3 v peräkkäin

•

Viherlannoitusnurmen jälkeen ilmoitettavalla
kasvilla ei ole merkitystä

Pääsääntöisesti kylvettävä kylvön
yhteydessä tai viimeistään oras- tai
taimivaiheessa rikkakasviäestyksen, ruiskutuksen tms. yhteydessä

•

Jos kerääjäkasvin kylvö ei onnistu
suunnitellusti, toimenpide on
peruttava

•

Vähintään 20 % typensitojakasveja, muut sallitut
siemenet nurmi- ja heinäkasveja

•

Perustetaan edellisenä vuonna muun kasvin
kanssa tai kasvukauden alussa. Ei saa perustaa
edellisen vuoden nurmeen.

•

Kerääjäkasvin kautta voidaan
perustaa ainoastaan viherkesanto
(poikkeus hallinnan muutos)

•

Kasvinsuojelu kasvukaudella sallittua

•

•

Korvausta ei makseta luomutiloille

•

Voi päättää ennen syysviljan kylvöä

•

Jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä,
viherlannoitusnurmen saa päättää aikaisintaan
1.9. ja muokata aikaisintaan 1.10.

•

Perustamisvuonna kylvetyn
viherlannoitusnurmen voi muokata jo saman
kasvukauden aikana, jos kasvusto on kehittynyt
riittävästi ja täyttää viherlannoitusnurmen
tarkoituksen.

•

•

Peltoluonnon
monimuotisuus 1/2

3. Saneerauskasvit
•

Kasvuston saa päättää kemiallisesti
15.9 ja mekaanisesti aikaisintaan
1.10.

Saneerauskasvimaksun ehtona on, että
samalle peruslohkon alalle on ilmoitettu
perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan
puutarhakasveja (pl. kumina) jonakin
tukihakua edeltävänä kolmena vuonna

•

Kerääjäkasvia kasvavaa lohkoa ei saa
lannoittaa pääkasvin sadonkorjuun
jälkeen ennen 1.10. -> Syysviljan voi
kylvää suorakylvönä
kerääjäkasvikasvustoon ennen 1.10.,
jos sitä ei lannoiteta

Kylvettävä keväällä (öljy-,
muokkausretikka, valkosinappi,
samettikukka tai näiden seos) ja
säilytettävä väh. 2 kk

•

Ei saa päättää kemiallisesti

•

Korvausta enintään 2 vuonna peräkkäin

•

Korvaus enint. 25 % sopimusalasta

Korvaus enintään 25 % sopimusalasta

4. Monimuotoisuuspellot
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4. Monimuotoisuuspellot enint. 15 % ja
monimuotisuuspeltoja + lhp voi olla yhteensä enint.
15 %)
A. Riistapelto

Peltoluonnon monimuotisuus 2/2
B. Maisemapellot

C. Niittypellot

•

Ei vilkasliikenteisen tien lähelle

•

Tarkasta sallitut siemenet.

•

Sato riistalle (ko. pellolla tai läheisellä syöttöpaikalla)

•

Apilat eivät ole hyväksyttyjä

•

Säilytettävä väh. 2 kasvukautta: voi
päättää toisen vuoden jälkeen 1.9.
alkaen tai 15.7., jos syyskylvö

•

Kolmantena vuonna lohkoa ei voi
korvausta haettaessa ilmoittaa
niittykasveilla perustetuksi
monimuotoisuuspelloksi (voi
ilmoittaa esim. LHP)

Tarkasta siemenseokset.
Niittojätteen voi korjata ja hyödyntää.
Perustettava vuosittain. Voidaan viljellä samalla lohkolla useampi kasvukausi.
Saa päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä.
Niitto aikaisintaan 1.8. Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitettävä. Puiden kasvu estettävä.
Ei saa perustaa suorakylvämällä edellisen vuoden nurmeen.
Kasvinsuojelu ennen kylvöä ok, ei kylvön jälkeen, seuraavana keväänä ok.
EI saa laiduntaa
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Lohkokohtaiset toimenpiteet
Orgaanisen katteen käyttö
puutarhakasveilla ja
siemenperunalla

Puutarhakasvien
vaihtoehtoinen
kasvinsuojelu

Valumavesien
hallinta
1. Säätösalaojitus

•

Katetun rivin tai rivivälin katemateriaalin on
peitettävä katettavan maan pinnasta 90%.

•

Leikattava nurmikate on pidettävä lyhyenä
leikkaamalla se kasvukauden aikana riittävän
Ei maustekasveille
usein.

•
•

Luovuttava, jos siirryt
luomuun

Voit luopua toimenpiteestä, jos puutarhakasvien viljelyala vähenee alle
yhden hehtaarin
• Luopuminen ei ole pakollista
On toteutettava joka vuosi vähintään yhdellä 0,05 ha lohkolla

2. Säätökastelu tai
kuivatusvesien
kierrätys
Kirjattava ylös mm. tehdyt
säätö-, hoito- ja
huoltotoimenpiteet.
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Lohkokohtaisesta toimenpiteen
muutosmahdollisuudet Muutokset lomakkeella 479

Luopuminen: Yhdestä tai useammasta toimenpiteestä
Toimenpiteen vaihtaminen
1) Lopetat tai aloitat puutarhaviljelyn väh. 1 ha alalla.
i.
Vaihto liittyy ainoastaan puutarhatoimenpiteisiin
HUOM! Jos jatkat puutarhaviljelyä, varmista, että puutarhatoimenpiteitä on väh. 0,05 ha
2) Siirrät tai jaat sitoumuksen
i.
Spv, muu koko maatilan tai sen osan hallinnansiirto
ii. Sitoumuksen vastaanottaja voi vaihtaa vaikka kaikki toimenpiteet, MUTTA toimenpiteiden määrä ei voi
lisääntyä
iii. Toimenpiteet pysyvät samana aiemmin sitoutuneella, jos hän jatkaa sitoumusta
3) Aloitat tai lopetat luonnonmukaisen tuotannon
i.
Sitoumuksen vastaanottaja voi vaihtaa vaikka kaikki toimenpiteet, MUTTA toimenpiteiden määrä ei voi
lisääntyä
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Toimenpiteen vaihtaminen
4) Neuvo 2020 neuvonnan kautta tehtävät muutokset
i.
Toimenpiteestä maksettava korvausmäärä €/ha ei saa kasvaa. (Ehto vain tässä vaihtoehdossa).
5) Talviaikainen kasvipeitteisyys toiseen toimenpiteeseen, jos kasvi, jota on vähintään 20 % ei enää kelpaa
täyttämään vaatimusta
i.
suojavyöhyke
ii. monivuotinen ympäristönurmi
iii. luonnonhoitopeltonurmi
iv. viherlannoitusnurmi
v. monimuotoisuuspellot (niittykasvit, riistakasvit, maisemakasvit)
vi. monivuotisten puutarhakasvien katettu ala (ympäristösitoumuksen lohkokohtainen toimenpide)
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vii. edellisten ohjelmakausien erityistukisopimusalat: suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai
turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely, jos sopimus on tehty peltoalueelle.

Lohkokohtaisesta toimenpiteen
muutosmahdollisuudet Muutokset lomakkeella 479
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Toimenpiteestä luopuminen
Jos täytät kasvipeitteisyyttä kasvilla, joka kelpasi kasvipeitteisyyteen v. 2015, mutta ei enää vuodesta 2016
eteenpäin ja ilmoitat (ei-kohdentamisalueella) seuraavia kasveja 60 % v. 2021, voit luopua kasvipeitteisyys toimenpiteestä ilman takaisinperintää:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

suojavyöhyke
monivuotinen ympäristönurmi
luonnonhoitopeltonurmi
viherlannoitusnurmi
monimuotoisuuspellot (niittykasvit, riistakasvit, maisemakasvit)
monivuotisten puutarhakasvien katettu ala (ympäristösitoumuksen lohkokohtainen toimenpide)
edellisten ohjelmakausien erityistukisopimusalat: suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai
turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely, jos sopimus on tehty peltoalueelle.
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ET VOI LUOPUA TOIMENPITEESTÄ, jos
• Et voi vaihtaa ”Ympäristöhoitonurmet” –toimenpidettä toiseen toimenpiteeseen, jos olet ilmoittanut
suojavyöhykkeitä tai monivuotisia ympäristönurmia

• Et voi vaihtaa ”Valumavesien hallinta” –toimenpidettä toiseen toimenpiteeseen, jos olet ilmoittanut
lohkoja valumavesien hallinta –toimenpiteeseen
TOIMENPITEESTÄ LUOPUMINEN
• Voit luopua toimenpiteestä, jos sitoumusala, johon toimenpide liittyy, siirtyy toiselle viljelijälle. Mutta et
voi luopua toimenpiteestä, jos hallintaasi jää lohko, jolla toteutat toimenpidettä
• Jos sitoudut luomuun, toimenpiteestä ”puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu”, on luovuttava
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TOIMENPITEEN LISÄÄMINEN
• ”Ympäristöhoitonurmet” –toimenpiteen lisääminen ja voit ilmoittaa lohkolle ”suojavyöhykkeen”
• jos peruslohkolla on päättynyt edellisten ohjelmakausien erityisympäristösopimus luonnon ja maiseman
monimuotoisuuden edistämisestä tai suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta syksyllä 2020 tai
keväällä 2021
• ”Ympäristönhoitonurmet” –toimenpiteen lisääminen ja voit ilmoittaa lohkolle ”monivuotinen
ympäristönurmi”
• jos peruslohkolla on päättynyt erityistukisopimus ”Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely” syksyllä
2020 tai keväällä 2021.
• ”Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla” tai ”Puutarhakasvien vaihtoehtoinen
kasvinsuojelu”, jos aloitat puutarhakasvien viljelyn tai lisäät niiden viljelysalaa
• Jos sinulle siirtyy sellaisia lohkoja, joilla aiemmin sitoutunut on toteuttanut koko sitoumusajan
toimenpidettä ja itse jatkat toimenpidettä lohkolla. Eli voit lisätä esim. ”Ympäristönhoitonurmet” toimenpiteen, jos edellisen sitoutuneen lohkolla on toteutettu ”suojavyöhyke”, ”monivuotinen
ympäristönurmi” tai ”valumavesien hallinta”
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”Jos et pidä jostain, muuta se. Jos et voi
muuttaa sitä, muuta ajattelutapaasi.”
—Mary Engelbreit

Kiitos!
Marjaana Pitkänen, agronomi,
ympäristöoikeuden erikoisjuristi

AGRONOMITOIMISTO PROKANTRI
Puh. 0400 579 168
marjaana.pitkanen@prokantri.fi

www.prokantri.fi

• Muistakaa, että vain voimaassa olevat ehdot ovat
ajankohtaisia.
• Varmista, älä luule tai vielä vähemmän elä luule
muistavasi
• Täytä tukihakemukset VIPU-palvelussa
• NEUVO 2020 –palvelun käyttömahdollisuus
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