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Vipu-palvelun kartat
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Peruslohkomuutokset
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Peruslohkomuutokset 

• Jako

• Yhdistäminen

• Uuden luonti

• Rajakorjaus

� Rajakorjaukset (tehtävä ensimmäisenä)

� Kasvulohkojen jako 



Mitä on muuttunut?
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• Peruslohkolla

– Korvauskelpoisuus

– Yhtäjaksoinen nurmi

– Natura nurmi

– Pysyvän laitumen säilyttämisvelvollisuus

– Suojavyöhykkeiden ja LHP- nurmien 
kohdentamisalue

– Talviaikainen kasvipeitteisyys

– Happamien sulfaattimaiden kohdentamisalue



Mitä on muuttunut?
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• Peruslohkolla

– Poistunut tieto tilatukiominaisuudesta

– Yhteiskäyttö � Ei automaatiota, viljelijän valittava itse

• KL-piirto pois käytöstä 

• Sähköinen hakemus mahdollista jättää (kl pinta-ala 

pienempi kuin pl pinta-ala



Mitä on muuttunut?
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• Kasvulohkolla

– Pinta-alan muokkaus kartan kautta 

– Ympäristökorvauksen valinnainen lisätoimenpide

– Ilmoitus kasvulohkon kuulumisesta ekologiseen alaan 



18.3.2015

Ylikoski7

Aloitetaan hommat..



Miten edetään?
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• Peruslohkomuutokset

• Jako (oja, tie)

• Yhdistäminen 

• Rajakorjaus

• Toteutetaan



Miten edetään?
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• Apumitat

– Pinta-alamittaus

– Pituusmittaus

– Poista kaikki mittaukset

• Peruslohkon rajakorjaus

– Siirrä rajaviivaa

– Piirrä saareke

– Poista saareke

– Poista tehdyt rajakorjaukset



Miten edetään?
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• Peruslohko muutokset

– Yhdistäminen

– Jako

– Uuden luonti 

– Näytetään testissä nämä toiminnallisuudet: 

maanantaina branc



Miten edetään?
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• Peruslohkomuutosten lähetys

– Kuittaus sähköpostiin

– Viranomaisen käsittely

• 2.tason muutokset ”välittömästi”

• Rajakorjaukset (lähtevät päätukihaun aikaan)

– Ilmoittaminen U-lohkolla mahdollista 

• hylkäystilanteessa kunnan otettava yhteyttä viljelijään 

(perustelut)

– Viranomaisen käsittelyn jälkeen näkyy peruslohkontunnus 
Vipu-palvelussa ja sähköisessä asioinnissa



Kasvulohkojen ilmoittaminen ���� Päätukihaku
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Päätukihaku: Kasvulohkojen ilmoittaminen
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• Kasvulohkon esitäyttö

– Edellinen vuosi

– VSO

• Kasvulohkon pinta-ala määräytyy suoraan geometrian 

perusteella (pl. yhteiskäyttölohkot)

• Kasvulohkoa ei tarvitse erikseen piirtää jos peruslohkolla 

on vain yksi kasvulohko 

• Kasvulohkon jaot tehdään päätukihaun osiossa

• Ympäristökorvauksen toimenpide 

• Ekologinen ala (koskee vain Uusimaata, Ahvenanmaata ja 

Varsinais-suomea)



Päätukihaku: Kasvulohkon ilmoittaminen
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Päätukihaku: Kasvulohkojen ilmoittaminen
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• Useampi kasvulohko

– Sanktio sääntöjä ei ole määritelty sijainnin perusteella vaan 
pinta-alan perusteella

– Piirretään niin hyvin kuin voidaan, ja niin oikeaan paikkaan 
kuin mahdollista

– Yhteiskäyttölohko � piirretään paperille

• Kasvulohkon lisäämisen jälkeen avautuu kartta, johon uusi 

kasvulohko piirretään 



Miten edetään?
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• Kasvulohkon jako (piirto) � tehdään 

päätukihaun puolella

– Lisää kasvulohkoja

– Muokkaa kasvulohkon rajoja

– Valitse kasvulohkon kasvi

– Poista yksittäinen kasvulohko

– Poista peruslohkon kaikki kasvulohkot

– Kasvulohkon uudelleenkohdistaminen

– Kasvulohkon piirto testissä 



Päätukihaku: Lohkotietojen yhteenveto 

18.3.2015

Ylikoski17


