
KYSYMYKSIÄ VILJELIJÄKOULUTUKSISTA AIHEALUEITTAIN 

Ympäristökorvaus: 

1. Onko ruokohelpi hyväksyttävä korvauskelpoinen kasvi suojavyöhykelohkolla, koska se on 

ominaisuudeltaan pysyvä kasvi? 

 

Vastaus: Ruokohelpi ei ole korvauskelpoinen suojavyöhykekasvina ymp.korvauksessa. Juuri siksi, 

koska ruokohelpi on pysyvä kasvi. Jos nurmen seassa on ruokohelpiä, se on ok. Puhdas 

ruokohelpikasvusto tulee ilmoittaa aina ruokohelpinä. 

 

2. Jos lohkon erityistukisopimus suojavyöhykkeestä on päättynyt syksyllä 30.9.2014 tai päättyy 

tulevana syksynä 30.9.2015, voiko lohkolla tehdä ojien kunnostuksia, kasvinsuojeluruiskutuksia tai 

jopa kynnön ja kasvuston uusimisen kun viljelijä valitsee Ympäristönhoitonurmet/suojavyöhykkeen 

lohkolle edelleen toimenpiteeksi ympäristökorvauksessa. 

 

Vastaus: Kyllä voi tehdä em. toimenpiteitä. Koska erityistukisopimus on päättynyt 30.9.2014 ja 

uusi suojavyöhyke ilmoitetaan vasta kevään tukihaun yhteydessä, on tässä välissä mahdollisuus 

tehdä lohkolla kunnostustoimenpiteitä 30.6.2015 saakka, jolloin viimeistään suojavyöhykkeen 

kasvusto tulee perustaa. 

Jos vanha suojavyöhykesopimus päättyy lohkolla 30.9.2015 voi viljelijä valita ymp. korvauksen 

toimenpiteeksi Ympäristönhoitonurmet/suojavyöhykkeen ja alkaa toteuttamaan toimenpidettä 

toisesta sitoumusvuodesta alkaen (viimeistään kolmantena sitoumusvuonna). Vanhan 

sopimuksen päättymisen 30.9.2015 ja toisen sitoumusvuoden viimeisen kylvöpäivän 30.6.2016 

välissä on aikaa ja mahdollista tehdä em. kunnostustoimenpiteitä lohkolla. 

 

3. Suojavyöhykelohkoksi kaavailtu lohko sijaitsee vain osittain pohjavesialueella (tai Natura-alueella): 

Hyväksytäänkö suojavyöhyketoimenpiteen lohkoksi? Jos hyväksytään, niin mikä on 

vähimmäispinta-ala, joka tulee olla pohjavesialuetta lohkolla (tai Natura-aluetta)? 

 

Vastaus: Ei ole määritetty minimialaa tähän. Jos osalla lohkoa on hyväksyttävä peruste, koko 

lohko käy. Suojavyöhykettä tulee kuitenkin toteuttaa pohjavesialalla, jotta koko peruslohkon voi 

ilmoittaa suojavyöhykkeeksi.  

 

4. Voiko Luomusitoumuksessa oleva tila saada suojavyöhykkeeksi kaavaillulta lohkolta 

luomukorvausta kahdelta ensimmäiseltä sitoumusvuodelta ja kolmannesta sitoumusvuodesta 

alkaen sitten suojavyöhykkeen korvauksen? 

 

Vastaus: Kyllä voi saada luomukorvausta kahdelta ensimmäiseltä luomusitoumusvuodelta. Jos 

suojavyöhykenurmi perustetaan esim. v. 2017 eli se ilmoitetaan vuosina 2015-2016 jonakin 

muuna kasvina kuin suojavyöhykkeenä ja lohko on luomusitoumuksessa v. 2015 alkaen, voi 

lohko saada luomukorvauksen vuosina 2015-2016. => Vuodesta 2017 alkaen lohko ei voi saada 

luomukorvausta, jos se ilmoitetaan suojavyöhykenurmena, mutta sen pitää edelleen olla 



luomusitoumuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvitilalla jolla on myyntikasvivaatimus, 

lasketaan luomusitoumuksessa oleva suojavyöhykeala mukaan alaan, josta lasketaan 

myyntikasvivaatimus. Lisäksi pitää muistaa, että sitoumuksessa olevat suojavyöhykelohkot 

huomioidaan luomukotieläintilan eläintiheyttä (0,3 ey/ha) laskettaessa. 

 

5. Jos suojavyöhyketoimenpiteessä oleva lohko poistuu hallinnasta kesken sitoumuskauden, 

aiheuttaako se mitään ongelmia? Onko lohkon uudella haltijalla velvoitetta säilyttää 

suojavyöhykettä? Onko velvoitetta säilyttää suojavyöhykettä silloinkaan jos lohkon uudella haltijalla 

on myös Ympäristönurmet/suojavyöhyke-toimenpide valittuna aikaisemmille omille lohkoilleen? 

 

Vastaus: Kun suojavyöhykelohko poistuu viljelijän hallinnasta, ei tämä aiheuta ongelmaa 

entiselle viljelijälle. Takaisinperintää ei tule aikaisemmilta vuosilta. 

Lohkon seuraavalla haltijalla ei ole suojavyöhykkeen säilyttämisen velvoitetta missään 

tilanteissa. 

Lohkon uusi haltija voi kuitenkin jatkaa sitoumusta suojavyöhykkeen osalta ”hakuasetuksen” 

puitteissa. 

 

6. Jos ympäristösitoumus siirretään/jaetaan, mitä tapahtuu jos uusi viljelijä ei halua toteuttaa 

suojavyöhyketoimenpidettä? 

 

Vastaus: Uudella viljelijällä on mahdollisuus vaihtaa toimenpidettä koko tilaa tai tilan 

jakaantumista koskevissa hallinnansiirtotilanteissa, joissa sitoumus siirretään kokonaan tai 

osittain. Tämä ei aiheuta entiselle viljelijälle takaisinperintää. 

 

7. Suojavyöhykkeen niitto alkukesällä ja toisen kerran loppukesällä: pitääkö molempien niittojen 

jälkeen kerätä niittojäte pois? Ja onko alkukesän niitto sallittua? 

 

Vastaus: Niittojäte pitää kerätä pois molempien niittojen yhteydessä. Alkukesän niitto on 

sallittua, mutta silloin niiton yhteydessä pitää ottaa huomioon alueella mahdollisesti pesivät 

linnut ja nisäkkäät. Niitto on toteutettava siten, että niitto aloitetaan keskeltä ja edetään 

reunoille. Tällöin alueella mahdollisesti olevat eläimet voivat paeta kasvuston suojassa. 

 

8. Maksetaanko pysyville nurmille ympäristökorvausta Ympäristönurmitoimenpiteestä 
(luonnonhoitopelto/suojavyöhyke/monivuotiset ympäristönurmet)? 
 
Vastaus: Ympäristöhoitonurmelle eli luonnohoitopeltonurmi/suojavyöhyke/monivuotinen 
ympäristönurmi ei makseta ympäristökorvausta, jos lohko on pysyvä nurmi. 
Ympäristökorvauksen maksamisesta löytyy hyvä taulukko hakuoppaan sivulta 88. 
Ei makseta myöskään, jos lohkolla on edellisenä vuonna ollut pysyvän nurmen status. 
 

9. Lohkon ja vesistön välissä on kuivatuspenger ja penkereen lohkon puoleisella reunalla on 

kuivatusuoma, joka johtaa vedet pumppuasemalle ja sieltä vedet pumpataan penkereen toiselle 

puolelle järveen. Kelpaako lohko suojavyöhykkeeksi? 



 

Vastaus: Jos kuivatusuoma täyttää valtaojan määritelmän, eli mm. johtaa vesiä pois pellolta ja 

ylemmältä valuma-alueelta. 

 

10. Onko turkiseläinten lanta hyväksyttävä lantalaji Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättämis-

toimenpiteessä? 

 

Vastaus: Turkiseläinten lanta on hyväksyttävää. 

 

11. Voiko separoidun lietelannan kuivajaetta käyttää Ravinteiden ja Orgaanisten aineiden 

kierrättämisen toimenpiteessä ja saako separoinnin kuivajae olla oman tilan lietelannasta lähtöisin? 

 

Vastaus: Separoinnin kuivajae on hyväksyttävä ravinnepitoinen orgaaninen materiaali 

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättämisen toimenpiteessä.  

Separoinnin kuivajae ei saa olla lähtöisin oman tilan lietelannasta, vaan pitää olla vastaanotettu 

joltakin toiselta tilalta. 

 

12. Orgaanisissa lannoitevalmisteissa on sellaisia lannoitteita (esim. lihaluujauho), joita ei voi levittää 

väh. 15 m3/ha. Saako tällaisia sekoittaa jonkin toisen orgaanisen lannoitevalmisteen kanssa, että 

vähimmäislevitysmäärä tulee täyteen? 

 

Vastaus: Tätä menettelyä ei ole missään kielletty, joten se on mahdollista. Asia pitää vain 

osoittaa selvästi syksyllä kuntaan tehtävässä ilmoituksessa. Myös seoksen ravinteet pitää laskea 

oikein lannoitusta suunniteltaessa. 

 

13. Onko polttolaitosten tuhka hyväksyttävä tuote Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättämisen 

toimenpiteessä? 

Vastaus: Niin sanotut tuhkalannoitteet eivät ole korvauskelpoisia Ravinteiden ja orgaanisten 

aineiden kierrättäminen toimenpiteessä. Ympäristökorvauksen sitoumusehtojen liitteessä 7 on 

lueteltu ne MMM:n asetuksen 24/11 (liitteessä 7 viittaus MMM:n ilmoitukseen 1015/2011) 

lannoitevalmistetyypit, jotka kelpaavat kyseiseen toimenpiteeseen. Tuhkalannoitteet (1A7) eivät 

ole liitteen 7 listalla. 

 

14. Saako kerääjäkasvin kasvuston laiduntaa tai saako sadon korjata syksyllä, jos kasvusto on sellainen 

että sadon voisi korjata? 

 

Vastaus: Saa laiduntaa, mutta ei ylilaiduntaa (mullokselle). Voi myös korjata sadon, kunhan 

kasvusto säilytetään lohkolla muuten sitoumusehtojen mukaisesti.  

 



15. Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla: kuinka usein orgaaninen kate on uusittava 

monivuotisilla puutarhakasveilla? Esimerkiksi olki tai hake. 

 

Vastaus: Orgaaninen kate on uusittava aina kun se on maatunut tai hajonnut siten, ettei katetta 

voi katsoa enää olevan riveissä tai riviväleissä. Katteen maatumista/hajoamista tulee seurata 

riittävän usein. 

 

16. Saako talviaikaisen kasvipeitteisyyslohkon kasvuston tuhota kasvinsuojeluaineilla jo syksyllä? 

Vastaus: Ainoastaan puinnin jälkeisten sänkien ruiskuttaminen on mahdollista syksyllä. 
Siemennurmien sänkeä ei saa ruiskuttaa syksyllä, jos se on talviaikaisen kasvipeitteisyyden alaa 
koska siemennurmen sänki katsotaan monivuotiseksi nurmeksi. Sängellä tarkoitetaan lähinnä 
viljojen ja öljykasvien sänkeä. Liitteenä sitoumusehtojen tekstiä: ”Sänkeä lukuun ottamatta 

kasvusto, joka tuhotaan kemiallisesti, ei voi täyttää kasvipeitteisyysvaatimusta.” 

 
17. Jos viljelijä jättää lohkojen reunoille monimuotoisuuskaistan, saako sille tehdä puhdistusniiton. 

 
Vastaus: Jos kaistan kasvusto nurmea, voi puhdistusniiton tehdä. Jos taas kaista on muuta kuin 
nurmea (viljaa, öljy- tai valkuaiskasvia tms.), ei puhdistusniittoa voi tehdä. Jos 
monimuotoisuuskaistalle on kylvetty samaa kasvia kuin lohkolla muutenkin viljellään, pitää 
kaistan kasvusto jättää korjaamatta, jolloin se on ns. riistakasvikaista talven yli. Nurmessa 
yleensä riittää talvella syötävää vielä puhdistusniiton jälkeenkin. Tässä vielä kopio 
sitoumusehtojen tekstistä:  ”Monimuotoisuuskaista voidaan perustaa nurmi-, heinä-, niitty-, riista- 
tai maisemakasvien siemenillä kylväen. Monimuotoisuuskaistalla voi myös kasvaa samaa 
viljelykasvia kuin lohkon muulla osalla, mutta tällöin monimuotoisuuskaistaa hoidetaan jättämällä 
keskimäärin enintään 3 m leveä kaista lohkon reunalla tai reunoilla korjaamatta. 
Monimuotoisuuskaistaa on hoidettava samalla tavalla kuin edellä mainittua suojakaistaa.” 

 
 

18. Voiko fosforin karjanlantapoikkeusta soveltaa myös orgaanisten lannoitevalmisteiden osalta, 
esimerkiksi BIO 10 mädätysjätteen? 
 
Vastaus: Ei voi soveltaa. Lantapoikkeusta voi soveltaa vain silloin kun ainoana fosforilannoitteena 
lohkolla on kotieläinten tuottama lanta. 

 
19. Voiko lietelannan sijoittamista koskevassa toimenpiteessä tehdä niin, että samalle lohkolle yksi 

lietteen levityskerta tehdään sijoittamalla (20 m2/ha) ja muut levityskerrat tehdään 
pintalevityksenä? 
 
Vastaus: Kyllä voi tehdä näin. 

 
20. Jos syksyllä levitetään lietettä sijoittamalla tai toteutetaan R+O kierrättämisen toimenpidettä 

kuntaan tehdyn ilmoittamisen (30.9.) jälkeen, niin haetaanko korvaus näiden levitysten osalta vasta 
seuraavana vuonna. Vai ilmoittaako viljelijä ennakkoon kuntaan ne alat, joille levitetään lietettä 
sijoittamalla tai toteutetaan R + O kierrättämisen toimenpidettä 30.9. jälkeen? 
 
Vastaus: Kuntaan tehtävään ilmoitukseen merkitään ennakkoon myös ne lohkot, joilla aiotaan 
toteuttaa vielä 30.9. jälkeen lietelannan sijoittamista tai R + O kierrättämistä. Mikäli 
toimenpidettä ei toteutetakaan ilmoituksen mukaisesti, viljelijän tulee perua kyseiset lohkot 
ilmoitukselta.  

 



Viherryttämistuki 

 

1.       Pysyvä nurmi kysymys: Jos lohkolla on ollut ymp.tuen erityistukisopimus turvepellon 
pitkäaikaisesta nurmiviljelystä, kerryttääkö tämä takautuvassa tarkastelussa 2010-2014 
nurmivuosia ? 
 
Vastaus: Kyllä kerryttää, jos viljelijä on ilmoittanut alan monivuotisena nurmena. Takautuvaa 
laskentaa ei kuitenkaan ole suunnitteilla muuttaa. Viljelijällä on mahdollisuus päättää 
erityistukisopimus tänä vuonna ja ilmoittaa ala muuna kuin nurmena. Jos sopimusta halutaan 
jatkaa, pysyväksi nurmeksi muuttuvalle nurmelle voidaan maksaa erityistuki.  

 

2.       Jos viljelijällä on ollut 2010-2014 tarkastelussa koko ajan lohkolla nurmea ja hän ilmoittaa nyt 
samalle lohkolle myös nurmea, pitääkö viljelijän ”itse oivaltaa” ilmoittaa lohko hakemuksella 
pysyväksi nurmeksi jollakin pysyvän nurmen kasvikoodilla? Ja pitääkö hänen ”itse oivaltaa” laskea 
myös monipuolistamisen tarve tilallaan ja tässä laskennassa huomioida myös pysyvät nurmet? 
 
Vastaus: Viljelijän ei tarvitse erikseen ilmoittaa lohkoa pysyväksi nurmeksi. Se, että viljelijä 
ilmoittaa lohkon kuudentena vuonna peräkkäin nurmivuosia kerryttävillä nurmikasveilla (Mavin 
nurmilista, netissä ja hakuopas luku 9.3) muuttaa lohkon pysyväksi nurmeksi. Vipu-palvelun 
Vipuneuvoja laskee monipuolistamisen prosentteja ja pysyvää nurmea, paperihakijan on 
laskettava itse. 
Viljelijän kannattaa myös muistaa se, että tilalla mahdollisesti olevat puhtaat ruokohelpikasvustot 
ovat ominaisuudeltaan pysyviä kasveja ja ilmoitetaan kasvikoodilla ”Ruokohelpi”. 

 

3.       Mitä ovat ymp. korvauksen monimuotoisuuspellot (riista-, niitty- ja lintukasvit) viherryttämisen 
monipuolistamista laskettaessa? Ovatko nurmia vai muuta kasvia? 
 
Vastaus: Ovat muuta kasvia, eivätkä täytä nurmen 75 %:n määrää. Ne ovat viljelyn 
monipuolistamisessa vna:ssa 234/2015 nimettyjä seoksia ja lasketaan kasveiksi, ei nurmeksi. Voi 
vielä muistuttaa tässä vaiheessa: Katso viljelyn monipuolistamisen viljelykasvien luettelo Mavin 
nettisivulta tai hakuoppaasta.  
Muistutan, että nurmivuosia kasvattavien nurmikasvien lista ja viljelyn monipuolistamisessa 
oleva nurmilista poikkeavat toisistaan.  

 
 
Luonnonhaittakorvaus (LHK):  
 

1. Jos LHK-kelpoisen luonnonlaitumen metsittää vaikka esim. vuonna 2017, jolloin tila on saanut ko. 
alalta LHK:ta kaksi vuotta niin peritäänkö nämä vuodet takaisin? 
 
Vastaus: LHK on vuosikohtainen, joten tällöin tarkastellaan vain kunkin tukivuoden tilannetta. 
Tässä tapauksessa ei siis tule aikaisempien vuosien takaisinperintää LHK:n osalta.  
Mahdollisessa valvonnassa voi lohkojen pinta-alat pienentyä ja niitä joissakin tilanteissa joudutaan 
viemään aikaisemmille vuosille, mikäli lohko ei tältä osin ole ollut aikaisemminkaan lainkaan 
tukikelpoista alaa. Mutta se onkin sitten jo eri juttu. 

 



2. Koska LHK:ta maksetaan vuosittain korvauskelpoisen pellon korvauskelpoisille kasveille sekä 25 
%:lle kesantoja, LHP-nurmia ja suojavyöhykkeitä niin lasketaanko myös LHK:n eläinkorotuksen 
eläintiheysvaatimus (0,35 EY/ha) vuosittain tästä vuosittaisesta maksukelpoisesta pinta-alasta? 
 
Vastaus: Ei lasketa, vaan eläintiheysvaatimus lasketaan aina tilan korvauskelpoisesta 
kokonaispeltoalasta. Näillä kahdella laskentatavalla ei siis ole mitään tekemistä keskenään. 

 


