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Piennar
Jätä 1-3 m nurmipeitteistä piennarta. Piennar alkaa valtaojan ojaniskasta tai vesistön varrella pellon rajasta.
Piennarta ei saa lannoittaa, eikä siinä saa käyttää kasvinsuojeluaineita. Sarkaojaan ei tarvitse jättää suojakaistaa.

Suojakaista
Jos luontainen suojakaista on vähintään 10 m, ei erillistä kaistaa tarvita. Jätä 3-10 m nurmipeitteistä suojakaistaa.
Kaista alkaa viljellyn pellon rajasta. Suojakaistaa ei saa lannoittaa. Muista, että suojakaistan ala vähennetään lanta-
toimenpiteessä ilmoitettavasta peruslohkon pinta-alasta. Karjanlantapoikkeusta ei saa käyttää alle 25 m vesistöstä.

Vesistöt
Alle 5 m vesistöstä ei saa lannoittaa. Seuraavan 5 m alalta lanta ja orgaaniset lannoitteet on mullattava vuorokauden 
sisällä. Rannan saa laiduntaa. Mitään kasvinsuojeluaineita ei saa levittää alle 3 m vesistöstä. Katso myyntipakkauksesta 
levitettävän aineen suojaetäisyys. Jos pellon ja vesiuoman välissä on tiheä, noin 5 m korkea metsikkö, kasvinsuojeluaineen 
suojaetäisyydeksi riittää 3 m vesistön rajasta.

Kaltevuus
Levitä lietelanta, virtsa tai nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste sijoittamalla pelloille, joiden kaltevuus on 15 %
tai enemmän. Muut lannat on muokattava 12 tunnin sisällä. Jos käytät säilörehun puristenesteitä ja jaloittelualueiden 
valumavesiä lannoitteena, tulee niiden käytössä noudattaa myös edellä mainittuja lannoitteita koskevia levitysrajoituksia.

Tarkista VIPU-palvelusta ajantasainen uomarekisteri.

Suojakaistat

MIKÄ ON QR-KOODI?

Tukiehtoihin pääset nopeiten käyttämällä kalenterin sivuilla olevia QR-
koodeja. Käy ensin hakemassa älypuhelimeesi sovelluskaupasta ilmainen 
QR-koodin lukusovellus, englanniksi QR Reader. Sovelluskauppa on 
Windows Phonessa Kauppa, Androidissa Google Play ja IOS:ssa (iPhone/iPad) 
Applen AppStore. Lataa lukija puhelimeesi ja avaa koodi sillä.

OTA KÄYTTÖÖN SÄHKÖINEN KALENTERI

Voit ladata käyttöösi myös sähköisen kalenterin, joka ilmoittaa tärkeistä 
päivämääristä sekä tulevista toimenpiteistä. Voit synkronoida kalenterin 
esimerkiksi tietokoneeseen tai puhelimeen.

Sähköisen kalenterin voit ladata osoitteesta www.ita-suomi.proagria.fi
tai www.kpedu.fi/tietolinkki. Sivuilta löydät myös ohjeet kalenterin
käyttöönottoon.

LYHENTEET KALENTERISSA

Tässä kalenterissa viitataan tukiehtoihin näillä lyhenteillä:

TÄ = täydentävät ehdot
YMK = ympäristökorvauksen sitoumusehdot
YMP. SOP = ympäristösopimusehdot
EHK = eläinten hyvinvointikorvauksen ehdot
LHK = luonnonhaittakorvauksen ehdot
VIH = viherryttämisen ehdot
LUO = luomutuotannon korvauksen sitoumusehdot
POHJ. KOTIELÄINTUKI = pohjoinen kotieläintuki

KASVINSUOJELU- 
AINEIDEN 
VESISTÖ- 

RAJOITUKSET 

SUOJAKAISTAT

Tämä kalenteri muistuttaa tärkeistä päivämääristä ja asioista 
tukiasioihin liittyen. Kalenterin tiedot eivät ole kaiken kattavia, 
joten tarkista ehdot kuitenkin aina osoitteesta ruokavirasto.fi

Reunaojan leveys

Yli vai alle 3 metriä? Enintään
2 metriä

Yli 3 metriä? Suojakaista 3 metriä
tai valtaojan piennar 1 metri

Mitataan ojan leveys niskasta niskaan.

Enintään 2 metriä, jos 
suojakaistaa enintään 3 metriä

Perus- ja kasvulohkon raja Perus- ja kasvulohkon raja

Perus- ja kasvulohkon raja

Viljellyn raja

Reunaojat enintään 3 metriä, 
ei suojakaistaa tai piennarta

Reunaojat enintään 3 metriä
+ suojakaista ja piennarReunaojat yli 3 metriä
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Yhteystietojen lähde: YTA-alueet (Pohjois-Karjala); Ruokavirasto, 
maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä (Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa)

http://ruokavirasto.fi


Toimita eläinmääräilmoitus sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461 viimeistään 17.2.2021.

Toimita eläinmääräilmoituksen liitteenä tarkemmat tiedot hevosista ja poneista viimeistään 17.2.2021.

Ilmoita toimenpiteiden lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen ja 
peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys sekä pinta-alat sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465 viimeistään 
30.10.2020 

Eläinten hyvinvointikorvaus
Hae Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472 viimeistään 31.1.2021.

Toimita eläinmääräilmoitus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461 viimeistään 17.2.2021. 
Toimita siipikarjan teuraseräraportit viimeistään 17.2.2021.
Ilmoita luomukotieläinsitoumuksen eläinmäärät siipikarjasta ja tuotantotauot Vipupalvelussa tai
toimita lomake 461 kuntaan viimeistään 17.2.2021. 

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
Hae tuen ennakkoa ja lopullista tukea Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään 27.3.2021.

Toimita eläinmääräilmoitus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461 viimeistään 17.2.2021.
Toimita eläinmääräilmoituksen liitteenä tarkemmat tiedot hevosista ja poneista viimeistään 17.2.2021.

Kasvihuonetuotannon tuki
Hae Vipu-palvelussa tai lomakkeella 109 viimeistään 6.3.2021.

Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki // Uuhien pohjoinen kotieläintuki // Kuttujen pohjoinen kotieläintuki
Hae tuen ennakkoa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään 27.3.2021. 

Toimita selvitys kutun maidon käytöstä lomakkeella 410 viimeistään 1.2.2021.

Maidon tuotantotuki
Ilmoita osallistumisesta Vipu-palvelussa tai lomakkeella 282.

Jatkuva haku. Ilmoita maidon suoramyynnit lomakkeella 230 viimeistään 15.1.2021.

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki
Hae lomakkeella 237 viimeistään 31.7.2020.

Teurasnautojen pohjoinen kotieläintuki
Hae tuen ennakkoa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään 27.3.2020/2021. 

Hanhi-, kurki- ja joutsenvahingot: ilmoituspäivämäärät 31.5 ja 31.12.2020.

TUKIOIKEUKSIEN SIIRTO

Ilmoita tukioikeuksien siirrosta lomakkeella 103B ja liitteellä 
103A. Lomake 103B täyttöohjeineen löytyy Ruokaviraston 
internesivuilta www.ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet7 -> 103B.  
Liitteen 103A saat joko Vipu-palvelusta tai kunnan maaseutu-
elinkeinoviranomaiselta.

Jokaisesta siirrosta tehdään oma ilmoitus. Palauta ilmoitus 
tukioikeuksia luovuttavan tilan kunnan maaseutuelinkeino-
viranomaiselle viimeistään 15.6.2020. Jos kyseessä on koko tilan 
hallinnan siirron yhteydessä siirrettävät kaikki tilan tukioikeudet, 
voit ilmoittaa siitä viimeistään 21.9.2020. Katso tarkemmat koko 
tilan hallinnan siirtoa koskevat vaatimukset liitteestä A. Varsi-
naisen siirron pitää kuitenkin tapahtua viimeistään 31.8.2020.

Perustuki ja viherryttämistuki
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RUOKAVIRASTO
MAATALOUSTUOTANNON 
KIRJAAMISVAATIMUKSET



1.7. alkaen kirjaa muistiinpanoihin myöhässä tehdyn kylvämisen syy (TÄ).

1.7. on haettava mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea
Pohjois-Savon ELYstä tuotantokaudelta 1.6.–30.9 (Vipu).

1.7. lähtien viljelykasvin osuus (2 tai 3 kasvia) pitää pystyä toteamaan,
kun viljelyä monipuolistetaan viherryttämällä 30.6.–31.8.

12.7. on viimeinen mahdollinen päivä palauttaa päätukihakemus myöhässä. 
Tukivähennys on 19 %. Tämän jälkeen lähetetyt myöhästyneet päätuki- 
hakemukset hylätään.

15.7. alkaen syyskasvin perustamista varten voi päättää:
• niitty- ja lintusiemenkasvustot toisen ilmoitusvuoden jälkeen, 
myös kemiallisesti. Jos syyskasvia ei perusteta, päättämisen voi 
tehdä aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä (YMK).
• luonnonhoitopeltonurmet toisen ilmoitusvuoden jälkeen, 
myös kemiallisesti. Jos syyskasvia ei perusteta, pellon voi 
päättää vasta 1.9. alkaen (YMK).
• kesannot. Jos syyskasvia ei perusteta, pellon voi 
päättää kemiallisesti vasta 1.9. alkaen (TÄ).

15.7. alkaen voi lannoittaa kesannolle perustettua 
syysviljaa tai muuta kasvustoa taulukoiden 
mukaisesti (TÄ).

16.7. mennessä on jätettävä metsämarjojen ja 
-sienten varastointituen hakemus (lomake 237) 
Lapin ELYyn.

31.7. asti yksivuotisilla puutarhakasveilla 
on oltava kate (YMK). Katetta on pidettävä 
kaikki satovuodet.

Hae kunnasta petovahinkokorvaukset. 
Haku on jatkuva. 

Ilmoita joka kuukausi kuntaan 
valmistamasi juustokilot sekä myös
suoramyyntimaidot. Pidä kaikesta 
maidon käytöstä erillistä tuote- 
kohtaista kirjaa (EUn eläinpalkkiot, 
kuttujen maitomäärä, maidon 
suoramyyntimäärä).

M U I S T E T T A V A A
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1.8. alkaen
• saa maisemapiirrealojen suojeltuja puita leikata
(leikkaaminen on kiellettyä 1.5.–31.7.) (TÄ).
• monimuotoisuuspeltojen kasvuston voi niittää. 
Sen voi hyödyntää muuten, paitsi laiduntamalla. 
Niitto ei kuitenkaan ole pakollista (YMK).
• vasikat voi lisäruokkia perinnebiotooppi- ja
luonnonlaidunalueilla. Hae lupaa paikalliselta
ELYltä (YMP. SOP.).

15.8. on viimeistään kylvettävä kerääjäkasvi yksivuotisille 
puutarhakasveille. Kerääjäkasvia ei saa lannoittaa erikseen, 
mutta sille saa lisätä puutarhakasvien typpilannoitusta 20 kg/ha.
Huom! Muille peltoviljelykasveille kerääjäkasvi on kylvettävä 
viimeistään orasvaiheessa (YMK).

31.8. on viimeistään tehtävä koko tilan hallinnansiirto, jotta uusi 
haltija saa vuoden 2020 tuet. Ota yhteys kuntaan.

31.8. esikasvatusta vaativilla puutarhakasveilla on oltava kate. 
Katetta on pidettävä kaikki satovuodet.
Muista tehdä ympäristösopimukseen liittyvät
vuosittaiset työt, kuten laidunnus, niitto tai
pensaiden raivaus (YMP. SOP.).

Nautojen, lampaiden ja vuohien eläinluettelon
pitovaatimuksia on muutettu. Kun ilmoitat 
tapahtumailmoitukset sähköisesti 7 päivän 
kuluessa, paperista eläinluetteloa ei tarvita, 
eikä eläinluetteloa tarvitse säilyttää. (TÄ)
Sikojen merkintätunnus on muuttunut 
eläintenpitäjäkohtaisesta
pitopaikkakohtaiseksi (TÄ).

M U I S T E T T A V A A
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1.9. alkaen saa levittää tuotantoeläinten lannan tai orgaanisten lannoite- 
valmisteiden liukoista typpeä enintään 35 kg/ha (nitraattiasetus, TÄ).

1.9. alkaen saa päättää:
• viher- ja sänkikesannot. Kesän kasvipeitteisyydestä voi poiketa tietyillä
edellytyksillä. Ne löytyvät tämän kalenterin taulukosta (TÄ).
• niittysiemenkasvustot toisen ilmoitusvuoden jälkeen. Maisema- ja riista-
kasvikasvuston saa päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä (YMK).
• viherlannoitusnurmen. Muokata voi vasta lokakuusta alkaen, jos seuraava
viljelykasvi kylvetään keväällä. Nurmen voi päättää ennen syyskylvöä (YMK).

1.9. alkaen luonnonhoitopeltonurmen saa päättää myös kemiallisesti toisen
ilmoitusvuoden jälkeen. Pyri päättämään kasvusto vasta seuraavana
keväänä. 

12.9. alkaen voi jättää syysilmoituksen (YMK).

15.9. alkaen saa
• levittää lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta vain
sijoittamalla kasvipeitteisenä talven yli pidettäville lohkoille.
Ennen syyskasvin kylvöä lantaa saa levittää myös muilla
tavoilla (nitraattiasetus, TÄ).
• päättää kemiallisesti kerääjäkasvikasvuston.
Muokkaamalla sen voi päättää vasta lokakuusta
alkaen (YMK).

21.9. mennessä on viimeistään toimitettava paperit
koko tilan hallinnansiirrosta. Ota yhteys kuntaan.

30.9. nautojen, lampaiden ja vuohien laiduntamis-
velvoite päättyy (60/90 vrk 1.5.–30.9.), jos tila on
sitoutunut hyvinvointikorvauksen laidunnustoimen-
piteeseen. Toteutuminen tarkistetaan laidunnus-
kirjanpidosta. Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden
ulkoilutoimenpiteessä eläinten on ulkoiltava
päivittäin 1.5.–30.9. tai kaksi kertaa viikossa ympäri
vuoden. Jos vaatimukset eivät ole täyttyneet,
toimenpiteestä on luovuttava. Jos on valinnut
ympärivuotisen ulkoilun, se jatkuu kaksi kertaa
viikossa (EHK).

30.9. mennessä on tehtävä eläinmäärä-
ilmoitus sikarekisteriin ajalta
1.5.–31.8. (TÄ).

Neuvo 2020
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M U I S T E T T A V A A

1.10. alkaen kerääjäkasvilohkot saa päättää 
muokkaamalla (YMK).

1.10. viherlannoitusnurmen saa päättää muokkaamalla, 
jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä (YMK).

16.10. investointitukijakso alkaa.

31.10. on syysilmoituksen viimeinen palautuspäivä. 
Kasvipeitteisyystoimenpiteeseen sitoutuneiden tilojen täytyy 
ilmoittaa alat joka vuosi, vaikka korvausta ei maksettaisikaan
viherryttämisen vapautuksen vuoksi (YMK).

31.10. on viimeinen lannanlevityspäivä. Tee ilmoitus kuntaan, 
jos levität lantaa poikkeuksellisten sääolosuhteiden takia 
vielä marraskuussa. Lantaa ei saa levittää lumipeitteiseen, 
routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan (nitraatti- 
asetus, TÄ). Lanta-auman voi perustaa milloin tahansa. 
Tee ilmoitus kuntaan kaksi viikkoa ennen sen perustamista.
Auma on levitettävä vuoden kuluessa (TÄ).
Selvitä maalajit ja teetä lanta-analyysit viiden vuoden välein 
(TÄ). Ympäristökorvaustiloilla vaaditaan lisäksi maa-analyysit. 
Huolehdi, että analyysit ovat valmiina seuraavan vuoden
viljelyä varten (YMK). Muista tehdä välitilinpäätös.

Neuvo 2020
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1.11.–31.3. on kiellettyä levittää lantaa
tai orgaanisia lannoitevalmisteita
pellolle. Lantaa voi kuitenkin levittää
marraskuun loppuun asti, jos sateet
ovat jatkuneet pitkään, märkyys estää
lannanlevityksen ja siitä on ilmoitettu
kuntaan lokakuun loppuun mennessä 
(nitraattiasetus, TÄ).

11.11. puutarhatuotteiden varastointituen
hakuaika päättyy (lomake 228). Tukea haetaan 
Pohjanmaan tai Varsinais-Suomen ELYstä.

25.11. on viimeinen päivä palauttaa myöhässä 
ympäristökorvauksen syksyn pinta-alailmoitus, 
mutta tukea vähennetään 17 %.
Tee ajoissa eläinten rekisteri-ilmoitukset
eläinrekistereihin (7 pvää syntymästä).
Myöhässä tehdyt rekisteri-ilmoitukset aiheuttavat 
palkkioihin seuraamuksia (nautaeläinpalkkiot).
Tee lohkokohtainen kirjanpito loppuun.
Tee viljelysuunnitelma, tilaa seuraavan vuoden 
siemenet, lannoitteet ja muut tuotantopanokset.

Neuvo 2020
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M U I S T E T T A V A A

31.12. asti pellon on oltava hallinnassa luonnonhaitta-
korvauksen saamiseksi. Jatka sopimusta tarvittaessa 
suullisesti. Peru LHK ja kotieläinkorotus maatalous-
käytöstä poistuvalta lohkolta.

31.12. on ilmoitettava satoa tuottavien vihannesten 
syksyn kylvö- tai istutuspäivämäärät kuntaan 
(kansallinen peltotuki).

31.12. on ilmoitettava puutarhatuotteiden
varastomäärät marras- ja joulukuulta Pohjanmaan tai 
Varsinais-Suomen ELYyn varastointitukea varten.

1.1.–31.12. on EU:n eläinpalkkioiden määräytymisjakso. 
Pidä rekisterit kunnossa ympäri vuoden.

1.1.–31.12. tuenhakijan on noudatettava 
täydentäviä ehtoja.

1.1.–31.12. peltoalan on täytettävä tukikelpoisuus-
edellytykset. Esimerkiksi raivioiden on oltava peltoa 
vuoden alusta alkaen.

Tarkista, että vuokrasopimukset ovat voimassa. Suul-
linen vuokrasopimus on voimassa kaksi vuotta. Muista 
sopimuksia päivittäessäsi siirtää myös
tukioikeudet! Se pitää tehdä erikseen, pelkkä
vuokrasopimus maanomistajan kanssa ei riitä.

Kuvaajana Jarmo Raudaskoski, Nivala

Neuvo 2020
M U I S T A
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Uusi tukivuosi alkaa. Pidä huolta, että haet tukia ja korvauksia ja myös niiden
maksatuksia. Muista ilmoittaa mm. eläinmäärät ympäri vuoden. Kysy maaseutu-
toimistosta lisätietoja.

Uusi tuottaja! Tarkista, että kotieläintukiin liittyvä osallistumisilmoitus on voimassa.
Eläinten hyvinvointikorvauksen hakuaika on tammikuussa. Sitä voi hakea
myöhästyneenä 25 päivää, mutta korvaukseen tulee vähennystä 1 % joka
päivä. Sitoumusaika on 1.1.–31.12., joten ehtojen on täytyttävä vuoden alusta
alkaen. Korvaus on haettava vuosittain Vipu-palvelussa.
Tarkista heti tammikuussa vuoden 2021 nautarekisteritiedot, kuten emolehmähiehon
käyttötapa. Nautaeläinpalkkio määräytyy keskimääräisen eläinmäärän perusteella 
1.1.–31.12.21, mainitut päivät mukaan lukien. Mukaan lasketaan rekisterissä olleet
palkkiokelpoiset emolehmät, emolehmähiehot, sonnit, härät, saaristohiehot ja 
lypsylehmät (LHK, pohjoiset kotieläintuet naudoille). Tarkista, että sikojen,
lampaiden, vuohien, hevosten ja siipikarjan tiedot ovat oikein (LHK).

15.1. maidon suoramyyntituen hakijoiden on viimeistään palautettava
suoramyynti-ilmoitus (lomake 230).

16.1. investointitukijakso alkaa.

31.1. mennessä on toimitettava selvitys kuntaan kutun maidon 
käytöstä ajalta 1.1.–31.12.2020 (lomake 410, pohjoinen kotieläin- 
tuki, EU-eläinpalkkiot, kuttupalkkio)

31.1. on ilmoitettava eläinmäärät sikarekisteriin ajalta
1.9.–31.12.20 (TÄ).

31.1. on viimeistään tehtävä karitsointi-ilmoitukset lammas-
ja vuohirekisteriin. Niitä käytetään vuoden 2020
keskimääräisen eläinmäärän laskemiseen. Karitsoinnista
on ilmoitettava rekisteriin puolen vuoden sisällä
(EU:n kotieläinpalkkiot).

1.1.-31.12.20 määräytyvät pohjoisten kotieläintukien
perusteet (naudat, teurashiehot, sonnit, härät, uuhet,
kutut). Ilmoita tarvittaessa viime vuoden
eläinten määrä erillisellä ilmoituksella kuntaan
(LHKn kotieläinkorotus, luomukorvaus,
EHK, sika- ja siipikarjatalouden tuki).
Muista tehdä peto- ja lintuvahinkoilmoitukset 
31.12. mennessä. Ota yhteys kuntaan.

M U I S T E T T A V A A

TARKISTA TUKIEHDOT 
JA MAKSATUS
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M U I S T E T T A V A A

17.2. on viimeistään ilmoitettava siipikarjan, hevosten
ja ponien kuukausittaiset toteutuneet eläinmäärät sekä
luomusikojen tuotantotauot ajalta 1.1.–31.12.20 (Vipu).
Ne tarvitaan luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta,
sika- ja siipikarjatalouden sekä luonnonmukaisen
kotieläintuotannon tukea varten. Eläinmääräilmoitusta
ei tarvitse palauttaa, jos vaadittava minimieläintiheys
täyttyy ilman siipikarjan, hevosten tai ponien määrääkin.
Minimieläintiheys on 0,35 ey ja luomussa 0,30 ey korvauskelpoista
peltohehtaaria kohti. Eläinmääräilmoituksen myöhästyminen
alentaa tukea 1 % päivässä 25 päivän ajan, pl. sika- ja siipikarjatalouden
tuki. Hevoseläimistä on toimitettava tarkemmat tiedot liitteellä.

17.2. on ilmoitettava sika- ja siipikarjatilojen vuonna 2020
toteutuneet eläinmäärät eläinten hyvinvointikorvausta varten (Vipu).
Korvaus maksetaan nauta-, lammas- ja vuohitiloille toimenpide-
kohtaisesti. Korvaus maksetaan eläinrekistereistä kertyvien
tukikelpoisuuspäivien perusteella.

28.2. on viimeistään haettava kasvihuonetukea
Pohjanmaan tai Varsinais-Suomen ELYltä.
Muista tehdä maatilan alv- ja veroilmoitus.
Tarkista, että eläimillä on riittävästi kuiviketta.
Eläimet eivät saa olla lantaisia (eläinsuojelulaki).
Tarkista, että tuotannon kirjanpitovaatimukset
ovat kunnossa, esimerkiksi rehujen jäljitettävyys-,
lääkitys- ja eläinrekisteritiedot (TÄ). Maatalouden
kirjaamisvaatimukset löydät osoitteesta
ruokavirasto.fi.

http://ruokavirasto.fi
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M U I S T E T T A V A A

Pohjoisen kotieläintuen ennakkoa on haettava erikseen maaliskuussa 
(emolehmät, emolehmähiehot, sonnit, härät, teurastetut hiehot, uuhet 
ja kutut). Tarkista hakuaika! Jos et hae ennakkoa, tuki maksetaan
jättämäsi osallistumisilmoituksen mukaan lopullisena tukena keväällä 
2022. Pohjoisen tuen ehtona oleva osallistumisilmoitus on oltava 
voimassa (Vipu). Maaliskuussa on haettava kansallista sika- ja siipikarja- 
talouden tuotannosta irrotettua tukea, joko ennakkoa tai suoraan 
lopullista tukea (Vipu).

1.3. alkaa eläinsuojelulain mukaan siipikarjan ulkonapitokielto. 
Se kestää toukokuun loppuun saakka. Asetus koskee kaupallista 
toimintaa, luonnonmukaista tuotantoa sekä harrastesiipikarjan pitoa.

16.3. investointitukijakso alkaa.

31.3. saakka lannanlevitys on kielletty (TÄ).
Ympäristökorvauksen sitoumuskausi päättyy 30.4.
Huomioi sen aiheuttamat muutokset viljelysuunnittelussa.
Vuokraa ylimääräiset tukioikeudet, että et menetä niitä.
Jos tukioikeuksia jää kaksi vuotta peräkkäin käyttämättä,
ne siirretään kansalliseen varantoon.

TARKISTA TUKIEHDOT 
JA MAKSATUS



Maaliskuu
 7

 7

 8

Vk SunnuntaiLauantaiPerjantaiTorstaiKeskiviikkoTiistaiMaanantai

6

  2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15  17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 

Kansainvälinen 
naistenpäivä

Kevätpäiväntasaus * Marian ilmestyspäivä

* Palmusunnuntai
   Kesäaika alkaa

 n Minna Canthin p., 
    tasa-arvon päivä

2 0 2 1

9

10

11

12

13

Helmikuu 2021

5
6
7
8

 1 2 3 4 5 6 7
 8  9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
  

 Ma Ti Ke To Pe La SuVk
13
14
15
16
17

    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 

 Ma Ti Ke To Pe La SuVk
Huhtikuu 2021

31

16

1

LUOMU



M U I S T E T T A V A A

1.4. on sallittua levittää lantaa tai orgaanista lannoitetta pellolle,
jos maa on niin sula ja kuiva, ettei valumia tule. Kuivalantaa, 
jonka kuiva-aineprosentti on vähintään 30, voi säilyttää pellolla 
ilman ilmoitusta neljän viikon ajan ennen sen levittämistä 
(nitraattiasetus, TÄ).

30.4. uuden luomusitoumusta hakevan tilan tai kasvitilasta
luomueläintilaksi muuttuvan on hakeuduttava luomutuotannon
valvontaan. Myös koulutuksen on oltava käyty.
Seuraa osoitteesta ruokavirasto.fi, voiko uusia sitoumuksia 
tehdä tai voiko siihen lisätä uusia eläinlajeja (LUO).

TARKISTA TUKIEHDOT 
JA MAKSATUS

http://ruokavirasto.fi


Huhtikuu
 7

 7

 8

Vk SunnuntaiLauantaiPerjantaiTorstaiKeskiviikkoTiistaiMaanantai

6

     2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 

* Pitkäperjantai * Pääsiäispäivä

* 2. pääsiäispäivä Romanien kansallisp.  n M. Agricolan päivä,
    suomen kielen päivä

 n Veteraanipäivä

2 0 2 1

13

14

15

16

17

Maaliskuu 2021

9
10
11
12
13

 1 2 3 4 5 6 7
 8  9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31 

 Ma Ti Ke To Pe La SuVk
17
18
19
20
21
22

      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31

 Ma Ti Ke To Pe La SuVk
Toukokuu 2021

30

1



M U I S T E T T A V A A

1.5. Tee peruslohkojen jakaminen, yhdistäminen ja poistaminen maatalouskäytöstä
Vipu-palvelussa hyvissä ajoin. Näin lopulliset peruslohkotiedot ovat valmiina päätukihakua 
varten. Seuraa sokerijuurikkaan kuljetustuen hakuaikaa.

1.5. viljelijä voi irtisanoutua vuonna 2020 tekemästään ympäristökorvaussitoumuksesta
ilman korvausten takaisinperintää (YMK).

1.5. aikaisintaan saa lopettaa suojavyöhykenurmen (YMK).

1.5. luomutilojen on haettava viimeistään ennen tuotantopanosten hankkimista poikkeuslupa 
ELYltä tavanomaisten siementen tai taimien käyttöön. Poikkeustilanteissa hyvin perusteluin 
lupaa voi hakea muulloinkin, mutta se on voimassa vain kasvukauden loppuun (LUO).

1.5.–30.4. ympäristösitoumusalan on oltava hallinnassa. Jos alue poistuu
maatalouskäytöstä, tukia voidaan periä takaisin sitoumuskaudelta (YMK).
Tarkista ELYstä ympäristösopimusalan hallintaan liittyvät asiat.

1.5.–31.7. maisemapiirrealoilla olevia suojeltuja puita ei saa leikata
lintujen pesimäaikaan (TÄ).

1.5.–30.9. eläinsuojelulain mukaan parsinavetassa olevien
lehmien on päästävä jaloittelemaan laitumelle tai
jaloittelutarhaan vähintään 60 päivän ajan. Eläinsuojelulain
mukaan vapautusta voi hakea aluehallintoviranomaiselta
kolmen vuoden välein.

1.5.–30.9. hyvinvointikorvausta saavien tilojen naudoilla,
lampailla, sioilla ja vuohilla on 60/90 päivän laidunnus-
aika. Pidä laidunnuksesta kirjaa eläinryhmittäin (EHK).

31.5. eläinmääräilmoituksen on oltava tehty sikarekisteriin
ajalta 1.1.–30.4. (TÄ).

31.5. saakka kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu on kielletty (1.3.–31.5).

Seuraa kuntaan tehtävien peruslohkomuutosten
aikataulua. Jos ilmoitat annetun ajan jälkeen,
soita kunnan maaseutuviranomaiselle saadaksesi
peruslohkotunnuksen (TÄ).

Kylvä kerääjäkasvi peltoviljelykasvin aluskasviksi
kylvön yhteydessä tai viimeistään orasvaiheessa
(yksivuotisilla puutarhakasveilla 15.8. mennessä)
(YMK). Tämän kalenterin taulukoista voit tarkistaa
yleisimmät peltoviljelyä koskevat ehdot sekä
suojakaistat.

Muista tehdä peto- ja lintuvahinkoilmoitukset
31.5 mennessä. Ota yhteys kuntaan. 
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M U I S T E T T A V A A

1.6. alkaen kanat ja kalkkunat saavat eläinsuojelulain mukaan ulkoilla.
Ulkonapitokielto 1.3.–31.5. koskee kaikkia tiloja.

15.6.
• päätukihaku päättyy Vipu-palvelussa klo 23.59. Tarkista, mitä tukia voit
hakea vuonna 2021, mistä mahdollisesti luopua tai mitä toimenpiteitä vaihtaa
ilman takaisinperintää. Tarkista erityisesti ympäristökorvaus.
• hae kaikkia aikomiasi tukia, korvauksia ja maksatuksia.
• on viimeinen päivä ilmoittaa peruslohkomuutoksista ja hallinnan siirrosta,
kuten pellon ostosta, myynnistä ja vuokraamisesta.
• tee tarvittavat viljelysopimukset esim. tärkkelysperunalle ja sokerijuurikkaalle.
• pinta-alan, jolle haetaan tukia, on oltava hallinnassa. Siirrä myös tukioikeudet,
kun uusit vuokrasopimuksia.

Ns. uudet tilat ja viljelijät:
• joissakin tapauksissa mm. uudet tai nuoret viljelijät voivat 
hakea uusia tukioikeuksia varannoista, mutta vain yhden 
kerran (lomake 289).
• uusien luomutuottajien on haettava luomutuotannon 
sitoumusta ja ensimmäinen tarkastus on oltava tehtynä.
• uusien tilojen, myös mehiläistarhaajien, on 
rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi ja tehtävä 
pitopaikkailmoitukset.
• uusien nauta-, lammas- ja vuohitilojen on
palautettava osallistumisilmoitus.

30.6. on viimeinen kylvöpäivä. Jos kylvät myöhemmin, 
kirjaa syy lohkomuistiinpanoihin (TÄ).

30.6. mennessä yksivuotiset puutarhakasvit
on ympäristösitoumuksen mukaan oltava katettu.
Monivuotisilla kasveilla leikattava nurmikate on
oltava kaikki viljelyvuodet (YMK).

30.6–31.8. pitää viljelykasvin osuus pystyä
toteamaan (VIH).

Muista toteuttaa voimassaolevien, ns. vanhojen,
vielä päättymättömien ympäristösopimusten
vaatimat hoitotoimenpiteet (YMP. SOP.).
Voit muuttaa päätukihaun jälkeen virheellisesti
ilmoitettuja kasveja niin, ettei korvaustaso
kuitenkaan nouse, tai perua huonojen
kasvustojen tukia. Kysy lisää kunnasta
muista mahdollisuuksista tehdä
muutoksia.
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Prosentit haltuun
V U O N N A  2 0 2 0  C - A L U E E L L A

Viherryttäminen
Viljelijä vapautuu kokonaan viljelyn monipuolistamisesta silloin, jos
  yli 75 % maatilan peltoalasta on nurmea, kesantoa, palkokasveja tai 
näiden käyttötapojen yhdistelmää tai 
  yli 75 % maatilan tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea, 
nurmea tai näiden käyttötapojen yhdistelmää.
   yli 50 % maatilasi peltoalasta on sellaista alaa, jota et ole ilmoittanut
edellisvuoden tukihakemuksessasi, ja jos maatilasi koko peltoalalla 
viljellään eri viljelykasvia kuin edellisenä kalenterivuonna. 

Nuoren viljelijän tuki
Nuoren viljelijän tuen saamisen ehdot:
• Kaikkien yhtymän osakkaiden on täytettävä nuoren viljelijän tuen ehdot.
• Jakamaton kuolinpesä: Kaikkien kuolinpesän osakkaiden on täytettävä 
nuoren viljelijän tuen ehdot.
• Osakeyhtiömuotoisessa maatalousyrityksessä nuorella viljelijällä on 
oltava hallinnassa yli 50 % osakeyhtiön osakkeista ja äänimäärästä.
• Osuuskunnassa nuoria viljelijöitä on oltava yli 50 %.
• Kommandiittiyhtiössä nuoret viljelijät ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä. 
Heitä on oltava yli 50 % kaikista yhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä.
• Avoimessa yhtiössä kaikkien yhtiömiesten ja yhtymissä sen jäsenten on 
oltava nuoria viljelijöitä.

Ympäristökorvaus
• Lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden sekä orgaanisten aineiden kierrättäminen: 
korvausta maksetaan enintään 60 %:lle sitoumusalasta.

• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen:
kuivalannan tai lannasta erotetun kuivajakeen kuiva-ainepitoisuus on oltava vähintään 20 %.

• Luonnonhoitopeltoa (LHP) ja monimuotoisuuspeltoa voi C-alueella olla yhteensä enintään
15 %  maatilan sitoumusalasta.

• LHP:a saa olla C-alueella enintään 5 % .

• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys on ilmoitettava vuosittain ja sitä on oltava aina 
vähintään 20 % sitoumusalasta.  Huom! Jos tilalla on peltoa talviaikaisen kasvipeitteisyyden 
kohdentamisalueella sekä sen ulkopuolella, kasvipeitteisyyttä on ilmoitettava molemmilla 
alueilla vähintään 20 %.

• Kerääjä- ja saneerauskasvien korvausta maksetaan enintään 25 % sitoumusalasta.

• Suojavyöhykenurmen nurmisiemenseoksessa typensitojakasveja saa olla enintään 20 %.

• Maisemakasviseoksessa voi olla myös nurmi- ja heinäkasveja, mutta niiden osuus
siemenseoksesta voi olla enintään 30 %.

• Viherlannoitusnurmen siemenseoksessa on oltava vähintään 20 % typensitojakasvin siementä.

• Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla:
rivin tai rivivälin katemateriaalin on peitettävä katettavan maan pinnasta 90 %.

• Peltolohkojen osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 %, on lietelanta, virtsa ja nestemäiset 
orgaaniset lannoitevalmisteet sijoitettava .

• Kotieläinten lannan typestä ja fosforista huomioidaan 100 % levitysajankohdasta riippumatta. 

• Lannan ja perunan solunesteen sisältämästä kokonaisfosforista lasketaan 100 %.

• Turkiseläinten lannan, lihaluujauhon, elintarviketeollisuuden ruokajätteen sekä sakokaivo-
ja puhdistamolietteen kokonaisfosforista lasketaan 60 %.

• Tuhkan kokonaisfosforista lasketaan 40 %.

TÄYDENTÄVIEN 
EHTOJEN 

OPAS 2020



Viljelty pelto
Huolehdi maan kasvukunnosta ja viljele hyvän viljelytavan mukaan. Pellon on oltava viljelykelpoinen 
1.1.-31.12. Kylvä 30.6. mennessä, voit poiketa runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi. 
Lajikkeiden tulee olla alueelle soveltuvia. Varmista tasainen itäminen ja riittävä siemen- tai taimimäärä. 
Muista suojakaistat!
  Lannoituksessa on huomioitava nitraattiasetus: kokonaistyppi lannasta ja orgaanisesta lannoite-
valmisteesta saa olla enintään 170 kg/vuosi. Selvitä maalaji. Lannoitus on kielletty < 5 m vesistöstä. 
Seuraavan 5 m alalla lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on mullattava vuorokauden sisällä. Muista 
kaltevuusrajoite (15 %). Tee lanta-analyysi ja pidä kirjaa lannanlevityksestä ja sadoista ja satotasoista. 
Noudata levitys- ja patterointiaikoja. Ei vaadi sadonkorjuuta  (pl. avomaanvihannekset), mutta on 
pyrittävä korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottamiseen. Sadon saa käyttää hyväksi. Jos eläimet 
laiduntavat, muista pitopaikkailmoitus. Pidä rehukirjanpitoa. Laidunnettaessa maanpinnan pitää pysyä 
pääosion kasvipeitteisenä ja maaperän eroosio saa olla vain vähäistä.
  Huolehdi kasvinsuojelusta ja estä rikkakasvien leviäminen mekaanisesti, biologisesti, kemiallisesti 
tai kasvinvuorottelun avulla. Muista ruiskun testaus 5 vuoden välein. Pidä kirjanpitoa. Talousvesikaivojen 
ympärille pitää jättää 30 - 100 m suojavyöhykettä. Selvitä pohjavesialueen sijainti ja suojele pohjavettä.
Tarkista kasvinsuojeluaineiden käyttörajoitteet ja säilytys. Pidä maatalousmaa avoimena. Päätä 
kasvusto hyvän viljelytavan mukaan. Jos päätät kasvuston kemiallisesti, tarkista määräajat. Sängen 
poltossa on rajoituksia. Torju hukkakaura ja jättiputki. Mahdollisia maisemapiirrealoilla olevia puita ei 
saa leikata lintujen pesimäaikaan. 
  Huolehdi rikkakasvintorjunnasta ja kasvukunnosta. Jos käytät kastelua, tarkista tarvitsetko ve-
denottoon luvan. Ota vesinäyte, jos kastelet sellaisenaan syötäviä kasveja. Vesinäyte on tehtävä kolmen 
vuoden välein omasta kaivosta otetusta vedestä.

Pysyvä nurmi
Pysyväksi nurmeksi tai pysyväksi laitumeksi merkittyä peltoa viljellään täydentävien ehtojen mukaan 
(kuin edellä: viljelty pelto). Laidunnettaessa maan pinta pitää pysyä pääosin kasvipeitteisenä ja maaperän 
eroosio saa olla vain vähäistä. Natura-alueella on rajoitteita pysyvän nurmen uusimisessa.

Tilapäisesti viljelemätön pelto
Ei saa lannoittaa. Niitolle ei ole esteitä eikä velvoitteita, mutta maatalousmaa on pidettävä avoimena. 
Kemiallista kasvinsuojelua saa käyttää. Päättämiselle ei ole rajoitteita. Huomioi tukioikeudet. Alan pitää 
pysyä sellaisessa kunnossa, että se on otettavissa uudelleen maatalouskäyttöön. Ilmoita varastointi- 
alueena olevat peltoalueet tilapäisesti viljelemättöminä.

Täydentävät ehdot
Kaikkien tilojen tulee noudattaa täydentäviä ehtoja, sillä ne ovat lähes kaikkien korvausten 
ja tukien ehtona. Tarkista aina vaatimukset sitoumusehdoista, hakuoppaasta tai sivulta
ruokavirasto.fi. Jos eri tukiehdoissa on saman asian kirjaamisvaatimus, yksi kirjauskerta riittää.

Valtaojien ja vesistöjen varret
Jätä 1 m nurmipeitteistä piennarta, myös ensimmäistä kertaa viljelyyn otettaessa. Jos pellon ja vesistön 
välissä on vähintään 10 m muuta alaa kuin peltoa, erillistä suojakaistaa tai piennarta ei tarvitse olla. Alalle 
ei saa nousta tulva tai se ei saa olla alaspäin viettävää jokitöyrästä tai hetteikköä. Piennar on pidettävä 
avoimena ja sadon saa korjata. 
  Kemiallinen kasvinsuojelu on kiellettyä, mutta pesäkekäsittelyä voi tehdä. Piennarta ei saa kyntää. 
Tuhoutunut piennar pitää kylvää nurmikasvilla mahdollisimman pian, jos kasvillisuus vaurioituu tai 
tuhoutuu talven aikana, rikkakasvien pesäkekäsittelyä tehtäessä tai ojien kunnostustöiden yhteydessä.
Voi olla monilajinen, mutta nurmipeitteinen. Piennar mitataan ojanniskasta kasvuston suuntaan. 
Piennar on oltava olemassa. Se voi olla 1 - 3 m. Piennar lasketaan peruslohkonpinta-alaan.
  HUOM! Ympäristökorvauksen mukaan vesistöjen varrella on oltava vähintään 3 m suojakaista, joka 
alkaa pellon rajasta.

Sarka-, reuna- ja kokoojaojat ja niiden reunat
Saa lannoittaa. Estä vesakoituminen, jottei peltopinta-ala pienene. Sadon saa käyttää hyväksi. Ojan 
saa ruiskuttaa, paitsi jos siinä on vettä. Saa kyntää ojanniskaan saakka. Jos oja on alle 3 m leveä, se on 
mukana pinta-alassa. Vesakoitunut ojanala poistetaan pinta-alasta.

Pidä kesantopellot mieluiten viher- tai sänkikesantona ja uusi niiden kasvusto tarvittaessa.

Viherkesanto
Kylvä viherkesanto 30.6. mennessä, voit poiketa kylvöajasta sääolosuhteiden vuoksi. Ala voi olla perus-
tettu yksi- tai monivuotisella riista-, maisena-, niitty-, mesi- tai nurmikasveilla tai niiden seoksella, mutta 
ei kuitenkaan vain viljalla, öljy- tai valkuaiskasvilla tai näiden seoksella. Näitä kasvustoja perustettaessa 
pohjavesialueelle siemenseoksen painosta saa olla enintään 20 % typpeä sitovia kasveja. Lannoitus 
on sallittua vain monivuotisia kasveja perustettaessa. Typpimäärä saa olla 50 % normaalista (typpeä 
60 - 80 kg/ha maalajista riippuen). Lannoitus on sallittua kylvettäessä tai istutettaessa syyskylvöisiä 
kasveja. Nurmea ei saa lannoittaa. 
  Viherkesantoa ei tarvitse niittää vuosittain, mutta maatalousmaa on pidettävä avoimena . Viherkesan-
non sadon saa hyödyntää ja laiduntaa. Huolehdi, että pellon pinta säilyy nurmipeitteisenä. Estä rikkakasvien 
leviäminen. Viherkesannon saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen sekä 15.7. alkaen, jos 
istutetaan tai kylvetään syyskasveja. Myös kesällä saa tehdä lyhytaikaisia pellon kasvukuntoa parantavia 
toimenpiteitä. Perustele ne lohkokohtaiseen kirjanpitoon. Pohjavesialueiden on oltava kasvipeitteisiä. 
Niitä kesannot rikkakasvien torjumiseksi. Raivion on oltava ensimmäisenä vuonna viherkesantona.

Sänkikesanto
Sänkikesannon sadon saa hyödyntää ja sitä saa laiduntaa. Ei tarvitse niittää vuosittain, mutta maata-
lousmaana se on pidettävä avoimena.

Avokesanto
Avokesannon saa perustaa vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi, jos rikkakasvitilanne on vaikea tai 
teet lyhytaikaisia kunnostustoimia. Perustele tukihakemukseen lohkon avokesannoiminen. Kirjaa pe-
rustelut myös lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Estä rikkojen leviäminen. Pohjavesialueella ei saa olla 
avokesantoa. Raivio ei saa olla ensimmäisenä vuonna avokesannolla.

Täydentävien ehtojen kesantopelto on tuotantoon käyttämätön viher-, sänki- tai avokesanto

http://ruokavirasto.fi


Täydentävät ehdot päivämäärät 2020/2021
Täydentäviä ehtoja pitää noudattaa koko kalenterivuoden ajan (1.1.-31.12.)
• Kylvä tai istuta 30.6. mennessä
• Kylvä viherkesannon kasvusto 30.6. mennessä
• Viherkesannon voi päättää 1.9. alkaen tai 15.7. alkaen, jos kylvät kesantopellolle nurmikasveja tai 
syksyllä kylvettäviä tai istutettavia kasveja
• Älä leikkaa maisemapiirteiden suojeltuja puita lintujen pesimäaikaan 1.5.-31.7.
• Lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen on kielletty 1.11.-31.3. välisenä aikana. 
Jos säilytät peltolohkon talven yli kasvipeitteisenä, lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita saa 15.9. 
alkaen levittää lohkolle vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syysviljan kylvöä edeltävä lannan levitys
• Syksyllä 1.9. alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen 
typen määrä saa olla enintään 35kg/ha

Ympäristökorvaus päivämäärät 2020/2021
• 1.4.voit aloittaa lannan ja orgaanisten lannoitteiden levittämisen ehtojen mukaisesti
• 30.4. Sitoumusvuosi päättyy
• 1.5. sitoumusvuosi käynnistyy. Vuonna 2020 on ensimmäinen jatkovuosi vanhalle sopimukselle
• 15.6. hae ympäristökorvauksen maksua päätukihaun yhteydessä ja ilmoita lohkokohtaisten toimen-
piteiden muutokset
• 30.6 viimeinen kylvöpäivä. Jos et pääse kylvämään 30.6 mennessä pitkään jatkuneiden sateiden takia, 
voit kylvää myöhemmin heti olosuhteiden salliessa.

Tee kerran kasvukauden aikana seuraavat toimenpiteet:
• Kylvä kerääjäkasvi peltoviljelykasveille kylvön yhteydessä tai viimeistään orasvaiheessa.
• Niitä suojavyöhykkeet ja monivuotiset ympäristönurmet kerran kasvukauden aikana ja korjaa niittojäte 
lohkolta pois.
• Niitä luonnonhoitopeltonurmi vähintään joka toinen vuosi. Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitä joka vuosi. 
• Voit niittää tai murskata saneerauskasvikasvuston. 
• Voit päättää viherlannoitusnurmen ennen syyskylvöisen kasvin kylvämistä.
• 15.7. Voit päättää niitty- ja peltolintu-monimuotoisuuspeltokasvustot sekä luonnonhoito-
peltonurmet aikaisintaan toisen vuoden jälkeen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien
kylvöä varten. 

Täydentävät ehdot
 • Voit päättää kesantopellon kasvuston kemiallisesti tai mekaanisesti, jos kylvät alalle nurmikasveja 
tai syksyllä kylvettäviä tai istutettavia kasveja.
• 1.8. voit niittää monimuotoisuuspellon kasvuston
• 15.8. mennessä kylvä kerääjäkasvi varhaisperunalle tai varhaisvihanneksille 
• 1.9. Voit päättää viherlannoitusnurmen kasvuston kemiallisesti, jos kylvät seuraavan viljelykasvin 
keväällä.
• 1.9. alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen 
määrä saa olla enintään 35 kg/ha. Syysviljoille suurin sallittu lannoitustaso on kuitenkin 30 kg/ha.  Voit 
päättää niitty- ja peltolintu-monimuotoisuuspeltokasvustot sekä luonnonhoitopeltonurmet aikai-
sintaan toisen vuoden jälkeen. Voit päättää kesantopellon kasvuston kemiallisesti tai mekaanisesti.  
• 15.9. Levitä kasvipeitteisinä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita 
vain sijoittamalla 15.9. alkaen. Voit päättää kerääjäkasvuston kemiallisesti.
• 1.10. Voit muokata kerääjäkasvikasvuston. Voit muokata viherlannoitusnurmen, jos et ole aiemmin 
kylvänyt syyskylvöistä kasvia.
• 31.10. Tee syysilmoitukset (lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden 
kierrättäminen, peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys) ja palauta maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
vaadittavat liitteet. Lannan ja lannoitevalmisteiden levitysaika päättyy. Poikkeuksellisista sääolosuhteista 
johtuvasta syystä lannan levitys on sallittu marraskuun loppuun saakka. Ilmoita siitä ympäristönsuoje-
luviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä.

Eläinrekisteri päivämäärät 2020
Eläinten pitoon tarkoitetut pitopaikat on rekisteröitävä ennen eläinten pidon aloittamista. Ilmoitetta-
essa rastitetaan kyseessä oleva ilmoitustyyppi: uusi ilmoitus, pitopaikan muutosilmoitus tai pitopaikan 
lopetusilmoitus.
  Pitopaikkaa ei yleensä ole tarve poistaa rekisteristä. Jos kuitenkin haluat näin tehdä, kirjoita se 
lisätietoihin. Eläinten pito ilmoitetaan Ilmoitus eläintenpitotoiminnasta -lomakkeella. Pitopaikan tai 
eläintenpidon tietojen muutoksista on ilmoitettava 30 päivän kuluessa.

Syntymäilmoitus: 7 pv
Osto- ja poistoilmoitus: 7 pv



Ravinteiden tasapainoinen käyttö pellolla
Kasvusto on perustettava 30.6. mennessä, mutta voit poiketa sääolosuhteidenvuoksi (märkyys). Vuo-
sittainen viljelysuunnitelma on oltava tehty ennen kasvukautta. Alaa on viljeltävä tarkoituksenmukai-
sella tavalla niin, että saadaan tasainen kasvusto. Muista suojakaistat. Lannoita ympäristötukiehtojen 
mukaisesti. Huomioi viljavuustutkimus (5/3v.) ja lannoitusehdot/-tasot.
  Voit käyttää satotasokorjausmahdollisuutta, mikäli korkeat satotasot antavat siihen mahdollisuuden. 
Huomioi myös nitraattiasetuksen lannanlevitysaika (1.4 - 31.10., poikkeus 31.11. saakka vain märkyyden 
vuoksi) ja levityssäännöt. Muista lanta-analyysi yli 25 m3 lantamäärästä. Voimassa olevan viljavuus-
tutkimustuloksen tulee olla valmis ennen seuraavaa lannoituskertaa. Jos sato on jäänyt korjaamatta, 
levitetty fosfori on huomioitava seuraavana vuonna täysimääräisesti lannoituksessa. Käytä tarvittaessa 
fosforin tasausta.  Sadonkorjuu ei ole pakollista pl. avomaan vihannekset, tai jos sitä ei jossakin muussa 
ehdossa vaadita. Sadon saa hyödyntää, jos lohkon lisätoimenpide ei sitä kiellä. Saa laiduntaa. Kasvuston 
päättäminen on sallittua, mikäli jossakin lisätoimenpiteen ehdoissa ei nimenomaan toisin määrätä. 
Noudata integroidun kasvinsuojelun ohjeita. Muista ruiskun testaus ja tutkinto 5 vuoden välein. 
  Jos olet aloittava/uusi viljelijä, tee ympäristökorvauksen edellyttämä tentti Vipu-palvelussa. Valitun 
tilakohtaisen toimenpiteen ehdoissa voi olla lohkokohtaisia lannoitusrajoituksia. Tee lohkokohtainen 
kirjanpito! Huolehdi, että korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottaminen on mahdollista myös seuraa-
vana vuonna. Kirjaa poikkeamat lohkokohtaiseen kirjanpitoon. Pohjavesialueella oleva pelto viljellään 
täydentävien ehtojen mukaisesti.

Valtaojien ja vesistöjen varsien suojakaistat 3 m
Kaistat on perustettava nurmensiemenillä vesistöjen varrelle, mutta niitä ei saa perustaa suojaviljaan. 
Kaistat lasketaan peruslohkon pinta-alaan. Kaista voi olla 3 - 10 m. Kaistaa ei saa lannoittaa perustamis-
vaiheessakaan. Muista myös 5 metrin lannoittamattoman alueen vaatimus vesistön reunassa. Kaistan 
sadon saa hyödyntää ja sitä voi laiduntaa.
  Rikkakasvien torjunta kasvinsuojeluaineilla on kiellettyä. Pesäketorjunta on kuitenkin sallittua 
vaikeissa rikkatilanteissa. Kasvusto on säilytettävä ja sitä ei saa kyntää. Kasvusto on uusittava, jos se 
tuhoutuu. Kaista on niitettävä, ettei se vesakoidu. 

Tilapäisesti viljelemätön pelto
Hoidetaan täydentävien ehtojen mukaisesti.

Ympäristökorvausta saava noudattaa täydentäviä ehtoja ja säilyttää maatalousmaan viljelykunnossa. Myös ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset on täytettävä (joita ovat fosforin käytön 
vähimmäisvaatimukset, integroidun torjunnan periaatteiden noudattaminen, kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutus/tutkinto ja testattu ruisku). Ne sisältävät automaattisesti sitoumuksen myös 
ravinteiden tasapainoiseen käyttöön. Lisäksi viljelijä on voinut valita lohkokohtaisia lisätoimenpiteitä. Jos eri tukiehdoissa vaaditaan kirjaamaan sama asia, yksi kirjaus riittää.

Tarkista aina vaatimukset sitoumusehdoista, hakuoppaasta tai sivulta ruokavirasto.fi. Kirjaamisvaatimukset 2020 -julkaisusta voi tarkistaa kirjattavat asiat sekä dokumenttien säilytysajat.
Julkaisu löytyy  www.ruokavirasto.fi.
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Avo- tai sänkikesanto ja yksivuotinen viherkesanto
Kesantoa on hoidettava täydentävien ehtojen mukaan. Kesantoja ei saa lannoittaa. Jos kesannolle 
perustetaan 15.7. jälkeen syyskylvöinen kasvi, sitä voidaan lannoittaa sitoumusehtojen taulukoiden 
mukaisesti. Peltomaa on pidettävä avoimena ja kesannoinnin jälkeen sen on oltava käyttöön otettavissa. 

Monivuotinen viherkesanto
On kylvettävä viimeistään 30.6. yksi- tai monivuotisilla riista-, maisema-, niitty-, mesi- tai nurmikasveilla 
(pl. joissa siemenseoksen painosta saa olla enintään 20 % typensitojakasvin siemeniä). Ei saa kuitenkaan 
kylvää vain viljalla, öljy- tai valkuaiskasveilla tai näiden siemenseoksella. Kylvö on myös myöhemmin 
sallittua, jos sääolosuhteet ovat olleet poikkeukselliset. Kylvössä on käytettävä tarpeeksi siemeniä 
peittävän kasvuston aikaansaamiseksi.
  Perustamisvaiheessa monivuotisen viherkesannon voi lannoittaa. Huomaa myös, että ympäris-
tösitoumuksen tehneillä tiloilla monivuotisen viherkesannon perustamisvaiheen lannoitukselle on 
alemmat raja-arvot kuin täydentävissä ehdoissa (esim. typpilannoitemäärä –50 %). Viherkesantoa 
ei tarvitse niittää vuosittain, mutta maatalousmaa on pidettävä avoimena. Sadon saa hyödyntää ja 
sitä saa laiduntaa. Pidä pellonpinta kasvipeitteisenä. Estä kesantopelloilla rikkakasvien leviäminen. 
Pesäketorjunta on sallittu. Ota lohkon alkuperäisestä tilanteesta kuva lohkokirjanpitoon.
  Kasvusto on säilytettävä 1.9. tai 15.7. saakka. Kasvuston saa päättää 1.9. alkaen kemiallisesti tai 
mekaanisesti. Syyskasveja istutettaessa tai kylvettäessä päättämisen voi tehdä jo 15.7. alkaen.  Kesällä 
saa tehdä lyhytaikaisia pellon kasvukuntoa parantavia toimenpiteitä. Perustele ne lohkokohtaiseen 
kirjanpitoon. Laita toimenpide Vipuun lisätietokohtaan. Jos kylvät viimeisen kylvöpäivän jälkeen, kirjaa 
perustelut lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.

Monimuotoisuuskaista 
Monimuotoisuuskaistan tarkoitus on edistää luonnon monimuotoisuutta. Sen voi perustaa perusloh-
kon reunalle, jos se ei rajoitu vesistöön. Kaista on keskimäärin enintään 3 metriä leveä ja se lasketaan 
viljelykasvin pinta-alaan.
  Monimuotoisuuskaista voidaan perustaa nurmi-, heinä-, niitty-, riista- tai maisemakasvien siemenillä. 
Kaistalla voi myös kasvaa samaa viljelykasvia kuin lohkolla. Silloin jätetään keskimäärin enintään 3 m 
leveä kaista lohkon reunalla tai reunoilla korjaamatta. Monimuotoisuuskaistaa on hoidettava samalla 
tavalla kuin suojakaistaakin

YMPÄRISTÖKORVAUS



Lietelannan sijoittaminen peltoon
Toimenpidettä ei ole pakollista toteuttaa tai ilmoittaa joka vuosi. Lietettä on levitettävä sijoittamalla 
tai multaamalla vähintään 20 m³/ha vuodessa lohkolla tai lohkon osalla, jolla lannan ja orgaanisten 
lannoitevalmisteiden levitys on sallittu. Muista laskea suojakaistat levitysalasta pois.
  Varmista, että syysilmoituksen alat ja määrät vastaavat lohkokohtaista kirjanpitoa. Ilmoita vain 
alat, joissa minimilevitysmäärä täyttyy. Ilmoitetun alan ei tarvitse olla sama kuin tukihakemuksen 
kasvulohkon pinta-ala. Kirjaa lohkokohtaisiin muistiinpanoihin lietteen määrä sekä sen typpi- ja fos-
foriravinnemäärät. Tarkista, että alat, lannan kuiva-aineprosentti ja ilmoitus vastaavat toisiaan. Alat 
ilmoitetaan syysilmoituksella 31.10. mennessä.

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
Toimenpidettä ei ole pakollista toteuttaa tai ilmoittaa joka vuosi. Lisättävän aineen määrän on oltava 
vähintään 15 m³/ha vuodessa ja kuiva-ainepitoisuuden vähintään 20 %. Muista ottaa suojakaistat levi-
tysalasta pois. Ilmoita vain alat, joissa minimilevitysmäärä täyttyy. Ilmoitetun alan ei tarvitse olla sama 
kuin tukihakemuksen kasvulohkon pinta-ala.
  Kirjaa lohkokohtaisiin muistiinpanoihin lannoitevalmiste, maanparannusaine, kasvualusta ja toiselta 
tilalta hankittu kuivalanta tai lannasta erotettu kuivajae sekä levitysmäärä. Pidä kirjaa myös typpi- ja 
fosforimääristä. Säilytä lanta-analyysit. Tarkista, että alat, lannan kuiva-aineprosentti ja ilmoitus täs-
määvät sekä vastaavat lohkokohtaista kirjanpitoa. Alat ilmoitetaan syysilmoituksella 31.10. mennessä.

Valumavesien hallinta
Valumavesien hallinta edellyttää, että korvauskelpoiselle lohkolle on rakennettu säätösalaojitus, 
säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä. Ne on pitänyt jo perustaa. Uusia aloja ei voi enää 
ilmoittaa. Toteuttamisesta on pidettävä kirjaa, johon on merkittävä säätö-, hoito- ja huoltotoimenpiteet. 
Tiedot voidaan merkitä myös lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. 
  Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla. Siemenperunalla oleva lohko on 
kokonaan katettava, yksivuotisilla kasveilla kesäkuun ja esikasvin vaativilla heinäkuun loppuun mennes-
sä. Katetta on oltava vähintään 0,05 ha/vuosi. Leikattava nurmikate on pidettävä lyhyenä kasvukauden 
aikana. Kemiallinen kasvinsuojelu on sallittua. Säilytä kate sadonkorjuuseen asti, monivuotisilla kasveilla 
kaikki viljelyvuodet. Huomioithan että, jos vähimmäisala  0,05 ha/vuosi ei täyty, tuki peritään takaisin 
koko sitoumuskaudelta ja että kate pitää pystyä toteamaan joka vuosi. 

Muistathan merkitä lohkokorteille tekemäsi lohkokohtaiset toimenpiteet

Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimet käytännössä
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Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
Kasvipeitteisyysala voi vaihdella sopimusalalla vuosittain 20, 40 tai 60 %: iin saakka. Suunnittele 
alustavasti jo keväällä tulevan talven kasvipeitteiset alat. Minimialavaatimuksen 20% on täytyttävä 
joka vuosi. Muuten toimenpide hylätään ja maksetut kasvipeitteisyyden korvaukset peritään takaisin 
koko sitoumusajalta. 
  Kasvipeitteisyysalaksi hyväksytään mm. tietyt kevennetyllä muokkauksella muokatut maat, nurmi, 
sänget, suorakylvösänget, kerääjäkasvien kasvustot, talven yli säilytetty kasvusto ja syyskylvöiset 
kasvit. Glyfosaatilla lopetettu tai kevytmuokattu nurmi ei täytä kasvipeitteisyysehtoa. Kasvipeitteisyys 
on säilytettävä kylvömuokkaukseen tai vastaavaan viljelytoimenpiteeseen asti. Kasvuston voi päättää 
seuraavana keväänä. Kasvipeitteisyys ilmoitetaan syysilmoituksella 31.10. mennessä. Huomioi, että 
kaikki lohkot eivät täytä vaatimusta, esim. suojavyöhyke ja LHP.  

Kerääjäkasvit
Kylvä viimeistään orasvaiheessa yksivuotiseen kasvustoon (varhaisperunaan ja varhaisvihanneksiin 
15.8. mennessä). Kerääjäkasvi voi olla esim. italianraiheinä, muu heinä, apila tai muu nurmipalkokasvi. 
Saa lannoittaa perustamisvaiheessa. Viljelykasvin jälkeen perustettavaa alaa ei saa lannoittaa, pl. puu-
tarhakasvit. Seuraavan vuoden kasvia varten saa lannoittaa vasta 1.10. jälkeen. Niitto ei ole pakollista.
Sadon saa laiduntaa tai käyttää pääkasvin sadonkorjuun jälkeen. Kemiallinen kasvinsuojelu on sallittua. 
  Huolehdi siitä, että pääkasvin kasvinsuojelu ei tapa kerääjäkasvia. Säilytä kasvusto yksi kasvukausi. 
Kasvuston saa päättää (muokata tai kyntää) aikaisintaan 1.10., kemiallisesti aikaisintaan 15.9. Päätä 
kasvusto, jos perustat lohkolle monivuotisen nurmen seuraavana vuonna. Kerääjäkasveilla ei saa pe-
rustaa monivuotista nurmea tai seuraavan vuoden viljelykasvustoa, pl. viherkesanto ja/tai jos pellon 
hallinta on muuttunut. Syysviljan voi kylvää suorakylvönä kerääjäkasvikasvustoon, jos ei lannoita. Kylvä 
riittävän aikaisin. Kasvuston on oltava riittävän tiheä. Kirjaa kylvöpäivä muistiin.

Viherlannoitusnurmi
Kylvä 30.6. mennessä tai edellisenä vuonna suojaviljan kanssa. Siementen on oltava nurmi-, heinä- ja 
typensitojakasveja (joista jälkimmäisiä vähintään 20 % siementen painosta). Viherlannoitusnurmea ei 
saa perustaa edellisen vuoden nurmeen. Saa lannoittaa perustamisvaiheessa. Niittoa ja sadonkorjuuta ei 
ole rajoitettu. Luonnonvaraiset lajit on huomioitava niitossa. Sadon saa korjata, hyödyntää ja laiduntaa. 
Kemiallinen kasvisuojelu on kasvukaudella sallittua.
  Huomioi, että viherlannoitusnurmesta ei makseta luonnonhaittakorvausta tai ympäristökorvausta 
kolmen vuoden jälkeen. Kasvuston saa päättää (myös kasvisuojeluaineilla) 1.9. alkaen, jos seuraava kasvusto 
kylvetään vasta keväällä. Muokata voi aikaisintaan 1.10. Kasvuston saa päättää myös ennen syysviljan 
kylvöä. Korvausta ei makseta luomutiloille. Lannoituksen raja-arvot ovat alemmat kuin täydentävissä 
ehdoissa. Viherlannoitusnurmi ei rajoita seuraavan vuoden viljelyä. Siemenseoksen on oltava oikea.



Monimuotoisuuspellot
Monimuotoisuuspeltoja ovat riista, -maisema- ja niitty- ja lintupellot.

Niitty- ja lintupelto
Kylvä 30.6.mennessä. Huomioi siemenseos! Ei saa perustaa edellisen vuoden nurmeen. Saa lannoittaa 
perustamisvaiheessa. Niitto ei ole pakollista. Niittää voi 1.8. alkaen. Jos rikkakasviongelma on vaikea, 
on lohko niitettävä, mutta sen saa tehdä vasta 1.8. jälkeen. Huomioi luonnoneläimet.
  Sadon saa korjata ja hyödyntää, mutta ei saa laiduntaa. Kemiallinen kasvinsuojelu on kiellettyä kylvön 
jälkeen, mutta sallittua ennen perustamista. Säilytä kasvusto vähintään kaksi vuotta samalla lohkolla. 
Kasvuston saa päättää 1.9. alkaen tai seuraavana keväänä (toisen vuoden jälkeen) myös kemiallisesti. 
Jos kylvetään syyskylvöinen kasvi, voidaan päättää kemiallisesti jo 15.7. alkaen.
  Niitty- ja lintupeltoa ei voi perustaa pysyville nurmille. Ei rajoita viljelyä kahden vuoden jälkeen. 
Säilytettävä vähintään kaksi vuotta. Jos haluat kahden vuoden jälkeen ilmoittaa lohkon niitty- ja lintu-
peltona, perusta se kokonaan uudelleen.

Maisemapelto
Kylvä vuosittain 30.6. mennessä. Huomioi siemenseos! Ei saa perustaa edellisen vuoden nurmeen. Ei 
saa muokata kasvukaudella. Saa lannoittaa perustamisvaiheessa. Niitto ei ole pakollista. Niittää voi 1.8. 
alkaen. Jos rikkakasviongelma on vaikea, on lohko niitettävä, mutta sen saa tehdä vasta 1.8. jälkeen. 
Huomioi luonnoneläimet.
  Sadon saa korjata ja hyödyntää, mutta peltoa ei saa laiduntaa. Kemiallinen kasvinsuojelu on kiel-
letty kylvön jälkeen, mutta sallittua ennen perustamista. Säilytä kasvusto yksi kasvukausi ja seuraava 
talvi. Kasvuston saa päättää seuraavana keväänä, myös kemiallisesti, eikä se rajoita seuraavan vuoden 
viljelyä.  Perusta kasvusto oikein ja huomioi oikea siemenseos.

Riistapelto
Kylvä vuosittain 30.6. mennessä, voi kylvää kaistoihin. Huomioi siemenseos! Ei saa perustaa edellisen 
vuoden nurmeen. Älä perusta vilkasliikenteisen tien lähelle. Ei saa muokata kasvukaudella. Saa lannoittaa 
perustamisvaiheessa. Niitto ei ole pakollista. Niittää voi 1.8. alkaen. Jos rikkakasviongelma on vaikea, 
on lohko niitettävä, mutta sen saa tehdä vasta 1.8. jälkeen. Huomioi luonnoneläimet.
  Sato on käytettävä riistan ruokintaan (joko ko. pellolla tai läheisellä syöttöpaikalla). Kemiallinen 
kasvinsuojelu on kiellettyä kylvön jälkeen, mutta sallittua ennen perustamista. Säilytä kasvusto yksi 
kasvukausi ja seuraava talvi.
 Kasvuston saa päättää seuraavana keväänä, myös kemiallisesti. Ei rajoita seuraavan vuoden viljelyä. 
Vuonna 2020 perustetutun riistapellon nurmen voi ilmoittaa vuonna 2021 säilörehunurmena. Perusta 
oikein ja huomioi oikea siemenseos.

Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimet käytännössä
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Luonnonhoitopellot (LHP)
Kylvä viim. 30.6. tai edellisenä vuonna suojaviljan kanssa tai vanhaan nurmeen. Nurmi voi olla moni-
lajinen, mutta heinää on löydyttävä kasvustosta. Typensitojakasveja saa olla enintään 20 %. Sadon 
saa hyödyntää. Saa laiduntaa. Luonnonhoitopeltoa ei voi perustaa pysyvän nurmen lohkolle. Vähäinen 
lannoitus on sallittua perustamisvaiheessa. Pelto on niitettävä joka toinen vuosi. Jos rikkakasviongelma 
on vaikea, on niitettävä vuosittain (tai jopa useammin). Luonnonvaraiset lajit on huomioitava niitossa. 
Kemiallinen kasvinsuojelu  on sallittua vain perustamisen ja päättämisen yhteydessä.
  Säilytä kasvusto vähintään kaksi vuotta samalla lohkolla. Jos hallinta muuttuu, vaatimuksen ei 
tarvitse täyttyä. Kasvuston saa päättää 1.9. alkaen tai seuraavana keväänä. Jos kylvetään syyskylvöi-
nen kasvi, saa päättää 15.7. alkaen myös kemiallisesti (toisen vuoden jälkeen). Tarkista milloin 2019 
perustetun ensimmäisen vuoden LHP:n voi päättää. Kunnostettavat alueet eivät saa olla pitkään ilman 
nurmikasvustoa.
  Huomioi kasvuston kunto, kun ilmoitat kasvilajin. Alalla voidaan tehdä salaojitus, kalkitus, valtaojien 
kaivuu ja perkaus sekä muu vastaava maan rakennetta ja vesitaloutta parantava
lyhytaikainen toimenpide. Kylvä heti sen jälkeen nurmikasvusto.

Monivuotiset ympäristönurmet
On pitänyt jo perustaa. Peruste on pitänyt kirjata lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Sitoumuskauden 
aikana ei saa uusia muokkaamalla. Monivuotista ympäristönurmea voi lannoittaa ympäristösitoumus-
ehtojen mukaisesti kuten normaalia tuotantonurmea.  Sadon saa hyödyntää ja käyttää laitumena.
  Pelto on vähintään niitettävä ja korjuujäte korjattava vuosittain tai laidunnettava. Luonnonvaraiset 
eläimet on huomioitava niitossa. Kemiallinen kasvinsuojelu on sallittua kasvukaudella. Säilytä kasvusto 
sitoumuskauden loppuun (30.4.21). Kasvuston saa päättää sitoumuskauden loputtua (30.4.21). Ruiskut-
taminen ja muokkaaminen on mahdollista vasta keväällä 2021.

Suojavyöhykenurmi (suojavyöhykepellot)
On pitänyt jo perustaa ensimmäisenä sitoumusvuonna. Nurmia on voinut lannoittaa perustamisvaihees-
sa. Muina vuosina ei saa lannoittaa. Niitettävä ja korjuujäte on korjattava vuosittain tai laidunnettava. 
Luonnonvaraiset eläimet on huomioitava niitossa.
  Kemiallinen kasvinsuojelu on kielletty. Poikkeuksena hukkakaura sekä valvatti, pujo, pelto-ohdake 
ja muut tuulen mukana leviävät, joita saa torjua kemiallisesti tai mekaanisesti. Säilytä kasvusto sitou-
muskauden loppuun (30.4.21). Jos vanha nurmi tuhoutuu, uusi se heti olosuhteiden salliessa saman 
kasvukauden aikana.
  Kasvuston saa päättää sitoumuskauden loputtua (30.4.21). Ruiskuttaminen ja muokkaaminen on 
mahdollista vasta keväällä 2021. Tarkista, onko suojavyöhykkeillä rajoituksia 2021. Huomioi kasvuston 
kunto, kun ilmoitat kasvilajin. Niitot ja kasvuston poiskorjuu on tehtävä. Tee lohkokohtaiset muistiinpanot.
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Viherryttäminen
Viljelyn monipuolistaminen
Viljele normaalisti vähintään täydentävien ehtojen mukaan. Muista, että viljeltäviä kasveja on oltava 
vähintään kaksi, pl. vapautukset.

Vapaudut kokonaan viljelyn monipuolistamisesta, jos:
• peltoalastasi yli 75 % on nurmea, kesantoa, palkokasveja, näiden käyttötapojen yhdistelmää tai jos
• tukikelpoisesta maatalousmaastasi yli 75 % on pysyvää nurmea, nurmea tai näiden käyttötapojen 
yhdistelmää. 

Vapautus voi aiheuttaa sen, ettei ympäristökorvauksen joitakin tukia makseta. Kasvusto on säilytettävä 
30.6. - 31.8. tai kasvi on pystyttävä tunnistamaan kasvijäänteistä. Tarkista, mitkä kasvilajit kuuluvat vi-
herryttämiseen. Viherryttäminen ei koske alle 10 ha:n tiloja, luomutiloja tai tiloja, joilla viljellään pääosin 
nurmea. Luomuvalvontarekisteriin ilmoittautuminen vapauttaa viherryttämisestä siirtymäkaudesta 
lähtien. Viljele normaalisti vähintään täydentävien ehtojen mukaan. 

Pysyvät nurmet (pysyväksi nurmeksi merkitty maatalousmaa):
Lohkon voi kylvää esim. viljalle, jolloin pysyvän nurmen merkintä poistuu. Yli viisivuotiset nurmet muuttuvat 
pysyväksi. Toistaiseksi Suomessa voidaan viljellä normaalisti täydentävien ja/tai ympäristökorvauseh-
tojen mukaisesti. Nurmea voidaan uusia tai kierto voidaan katkaista ennallistamiseen saakka. Huomioi 
kuitenkin, että osaa ympäristökorvauksen lohkokohtaisista toimenpiteistä ei voi ilmoittaa pysyvän 
nurmen lohkolle. Puustoa saa olla lohkolla enintään 50 puuta/ha. Heinä- ja nurmikasvien osuus on ol-
tava yli 50 % kasvulohkon tukikelpoisesta alasta. Huomioi, että maatalousmaa on pidettävä avoimena.

Natura-alueet
Natura-alueiden pysyviä nurmia ei saa ottaa muuhun käyttöön. Kasvuston voi uusia vain erityisestä 
syystä, mutta silloinkaan sitä ei saa kyntää. Uudistamisesta pitää ilmoittaa etukäteen kirjallisesti kuntaan.

YMPÄRISTÖKORVAUSPELTOVALVONTAOHJE

Keltainen kortti
Keltainen kortti liittyy pinta-alavirheistä aiheutuviin seuraamuksiin. Perustuen, luonnonhaitta- 
korvauksen korotuksineen ja nuoren viljelijän EU-tuen osalta pinta-alaseuraamusten laskennassa on 
vuodesta 2016 alkaen ollut käytössä poikkeus (keltainen kortti). Keltaisen kortin voi saada vain kerran 
jokaista tukea (perustuki, nuoren viljelijän tuki, LHK, LHK:n korotus) kohden.

Keltaista korttia käytetään silloin kun tukityypin pinta-alaero on 3–10 % ja pinta-alaero on havaittu 
ensimmäisen kerran. Jos käytetään keltaista korttia, pinta-alaseuraamus puolittuu valvontavuonna 
kyseisen tuen osalta. Eli seuraamus on tällöin hyväksytty ala - 0,75 x pinta-alaero. Keltaista korttia 
seuraavat vuodet: Jos pinta-alaeroa aiheuttaneita virheitä ei ole digitoitu, täytyy tila käydä tarkasta-
massa seuraavana vuonna uudelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että tilalle on pääsääntöisesti aina tehtävä 
seuraavana vuonna uusintatarkastus, jos johonkin edellä mainituista tuista on tullut 3–10 % pinta-alaero 
ensimmäisen kerran. 

Ihan kaikkia tiloja ja lohkoja ei kuitenkaan tarvitse tarkastaa:
• Jos kaikesta havaituista virheistä on tehty digitoinnin korjaus -> ei uusintavalvontaa.
• Jos vain osa havaituista virheistä on digitoitu -> uusintavalvonta on tehtävä. Tällöin tarkastetaan ne
lohkot, joille digitoinnin korjausta ei ole tehty. Uusintakäynnillä tarkastetaan valvonta-ajolla olevien kas-
vulohkojen pinta-alat. Jos lohkojen rajaus vastaa digitointia, mitataan vain mahdolliset tukikelvottomat
alueet. Tukiehtoja ei tarvitse tarkastaa, mutta jos jotain laiminlyöntejä havaitaan, täytyy valvontaa 
laajentaa koskemaan kyseisiä ehtoja.

Jos seuraavan vuoden uusintatarkastuksessa todetaan edelleen yli 3 % pinta-alaero:
• Seuraamus on 1,5 x pinta-alaero uusintatarkastusvuodelle
• Edellisen vuoden seuraamusta korotetaan siten, että kokonaisseuraamus on 1,5 x pinta-alaero. Pinta-
alaseuraamukset määräytyvät edellä kerrotulla tavalla myös silloin, jos tila osuu valvontaan tänä vuonna ja
edellisen vuoden valvonnassa on havaittu 3 – 10 % pinta-alaero.
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Tukikalenteri
Olemme koonneet Tukivuosi 2020-2021 -kalenteriin hakemusten, ehtojen ja maksatus-
ten tärkeitä päivämääriä. Kalenterista löytyvät myös tärkeimmät tukiehtoihin liittyvät 
asiat. Lähteenä on käytetty kevään 2020 tietoja. Lisäksi QR-koodit opastavat suoraan 
sivuille, joilta voit lukea ehtoja tarkemmin. Tukiehtoja kannattaa aina välillä kerrata 
ja tarkistaa. Tärkeitä päivämääriä ja hälytyksiä voi nyt myös ladata mobiilipuhelimen 
Google-kalenteriin. Ohjeistus siihen löytyy kalenterin sivulta 2.

Kalenteri ei ole kaiken kattava tukiopas. Painetussa kalenterissa ja sähköisessä 
kalenterissa oleva materiaali on laadittu informatiivisessa tarkoituksessa, eikä 
niissä mainittuja seikkoja ole tarkoitettu oikeudelliseksi ohjeeksi. Kalenterissa oleva 
aineisto esitetään sellaisena kuin se on ollut huhtikuussa 2020. Tiedon oikeellisuus ja 
ajankohtaisuus on syytä tarkistaa www.ruokavirasto.fi/hakuopas -sivuilta, ja muiden 
tukien oppaat löydät osoitteesta www.ruokavirasto.fi/viljelijaoppaat. Aina kannattaa 
myös kysyä kunnan maaseutuviranomaiselta. 

Kalenterin kuvissa on teemana suomalainen maaseutuluonto. Olemme pyrkineet 
esittämään tärkeimpiä tukiehtoja selkeässä ja tiiviissä muodossa. Tukikalenterin ovat 
tuottaneet Tietolinkki- ja Tiedolla Tuloksia -tiedonvälityshankkeet.

Tietolinkki-tiedonvälityshanke käynnistyi keväällä 2020 poikkeusolojen keskellä ja jatkuu 
vuoden 2022 loppuun. Hankkeen nettisivuilta löytyy myös monenlaista hyödyllistä mate-
riaalia. Uusi EU-ohjelmakausi tulee käynnistymään todennäköisesti vuoden 2023 alusta, 
ja siihen saakka elämme ns. siirtymäkautta nyt käytössä olevien tukiehtojen mukaan. 
Tukiehtojen muutoksia kannattaa seurata vuosittain.

Toivomme, että kalenteri löytyy kaikkien keskipohjalaisten ja pohjoispohjalaisten viljeli-
jöiden toimistoista ja auttaa tukiasioiden hallinnassa. Muista myös Neuvo2020-palvelujen 
hyödyntäminen!

Hanna-Mari Laitala, toimialapäällikkö, luonnonvara-ala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
Jan-Ove Nyman, toiminnanjohtaja, MTK Keski-Pohjanmaa 
Matti Tyhtilä, toiminnanjohtaja, MTK-Pohjois-Suomi 
Ritva-Liisa Nisula, johtaja, ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Hannu Kärjä, toiminnanjohtaja, Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat
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