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Valvontatuloksia vuodelta 2018

Tukitietoja Pohjois-Karjalasta 2018

Eläin- ja peltotukien sekä -korvausten kokonaissumma n. 72 milj. €

- Kuntien kautta maksettuja n. 66,3 milj. €

* eläin- ja maidontuotannon tuet n. 21,46 milj. €

* pinta-alaperusteiset tuet ja korvaukset n. 43,88 milj. €

* petoeläinvahinkokorvaukset 0,95 milj. €

- ELY-keskuksen kautta maksettuja n. 5,7 milj. €

* luomukorvaukset n. 4,45 milj. €

* ympäristösopimukset n. 1,25 milj. €

- Merkittävin yksittäinen tukimuoto on luonnonhaitta-

korvaus: n. 19,1 milj. €

⇒ELY-keskuksen tehtävänä on valvoa em. 

tukisummien oikeaa kohdentumista
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Tukitietoa Pohjois-Karjalasta 2018

Valvonta, mitä se on?

Lähtökohtana on varmistaa tukien ja korvausten oikea kohdentuminen 
tasapuolisesti 

Valvonnan tehtävänä on myös varmistua siitä, että valvottavilla maatiloilla 
täyttyvät haettujen tukien ja korvausten ehdot ja kriteerit; mm.
- eläinten merkintään ja rekisteröintiin liittyvät vaatimukset

- tuotannon vaatimustenmukaisuus täydentävien ehtojen kautta

- ympäristökorvauksen ja luomukorvauksen mukaiset laatuvaatimukset

Mikäli jokin kriteeri tai ehto ei täyty, saattaa se aiheuttaa tuen tai korvauksen 
alenemisen

On muistettava, että tuet ja korvaukset ovat yleensä kompensaatiota tai 
korvausta erinäisten maatalous- ja elintarviketuotannossa noudatettavien 
lakien, asetusten ja ehtojen noudattamisesta aiheutuvista lisäkustannuksista 
ja tulonmenetyksistä
- esimerkiksi luonnonhaitta- ja ympäristökorvaus
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Eläinvalvonta-asiaa

Lähde: Merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta – nautaeläimet ohje/versio 15404/14

Valvontapöytäkirja ja havainnot

� Jokaiseen valvottavaan kohtaan OK-sarakkeeseen määritellään status
– 1 (kunnossa)

– 2 (lieviä puutteita)

– 3 (vakavia puutteita)



22.3.2019

4

Nautarekisteri
� 1 = Kunnossa: Eläin oli rekisteröity kyseiselle tilatunnukselle/asiakastunnukselle ja siihen 

pitopaikkaan, jossa eläin todettiin sekä rekisterissä oli eläimestä kaikki seuraavat, todellista 
tilannetta vastaavat tiedot: 

– EU-tunnus - Rotu - Sukupuoli

– Syntymäaika - Emän EU-tunnus - Syntymätilan tilatunnus/asiakastunnus

– Tulopäivä (ostopäivä), jos eläin on ostettu tai tuotu

– Edellisen omistajan tila-/asiakas-tai välittäjätunnus, jos eläin on ostettu

– Poistopäivä, jos eläin on poistettu tilalta (myyty, kuollut, teurastettu tilalla ym.)

– Seuraavan omistajan tila-, asiakas- tai eläinvälittäjätunnus, jos eläin on myyty

� 2 = Lieviä puutteita, jokin yllämainituista tiedoista puuttui tai oli virheellinen, esim. eläimen 
sukupuoli ilmoitettu väärin rekisteriin. Ei merkittävää haittaa eläimen tunnistamiselle, eikä eläimen 
jäljitettävyys ole vaarantunut. 

� 3 = Vakavia puutteita, tiedot puuttuivat osittain tai kokonaan vaarantaen eläimen tunnistamisen 
ja jäljitettävyyden.

Läsnäolo pitopaikassa/ tilalla

� Jos eläintä ei löydy, sen poistaminen kyseisestä pitopaikasta tai koko tilalta 
todetaan valvonnassa. 

=> Tilanne on kunnossa (1), vaikka eläintä ei olisikaan enää 

pitopaikassa/tilalla, mikäli ilmoitusaikaa on ollut vielä jäljellä 

valvontahetkellä 

� Jos eläimen olinpaikkaa ei voida varmuudella selvittää, eikä ilmoitusaikaa enää 
ole jäljellä, on kyseessä aina vakava puute (status 3). 
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Merkitseminen: Korvamerkit
Toinen merkki puuttuu

– Merkkiä ei ole tilattu ennen valvonnasta ilmoittamista 
2= Lievä puute

– Merkki tilattu ennen valvonnasta ilmoittamista eikä 
saapunut vielä tilalle, 1=Kunnossa

– Merkki tilalla ja ei korvassa 2=Lievä puute

– Merkki toisessa korvassa, merkitön korva paleltunut 
tms. että merkkiä ei voi kiinnittää, merkki tilalla, 
1=Kunnossa

– Merkki tilalla, mutta sitä ei pystytä kohtuudella 
kiinnittämään (emolehmät, isot sonnit) 2=Lievä puute 

(HUOM! Ei lasketa 10 % mukaan)

Kumpikin merkki puuttuu

– Alle 20 pv ikäinen vasikka, 1=Kunnossa

– Merkitsemätön ja molemmat korvat niin pahoin 
paleltuneita tms, uudet merkit tilalla ja eläinluettelossa 
merkintä tilanteesta, 1=Kunnossa

– Merkitsemätön, mutta merkit tilattu ennen 
valvonnasta ilmoittamista, mutta eivät vielä 
saapuneet tilalle, 2=Lievä puute

– Merkitsemätön, jolle ei tilattu korvamerkkejä  
3=Vakava puute

– Merkitsemätön, jolla merkit tilalla, mutta kiinnittämättä  
3=Vakava puute

– Korvamerkit kiinnitetty väärällä menetelmällä  
3=Vakava puute

HUOM! Jos statuksella 2 yli 10 % siitä eläinmäärästä, joka olisi pitänyt olla korvamerkitty, 10 % ylittävälle osalle 
status 3.

� Status-sarakkeeseen merkitään yhteenveto tarkastuksessa todetusta nautaeläimen 
merkitsemis- ja rekisteröintitilanteesta (1, 2 tai 3)

� Nautaeläimen status on sama kuin suurin ”OK” -sarakkeessa olevista koodeista. 

– 1 = Eläin oli merkitty ja rekisteröity määräysten mukaisesti. 
– 2 = Eläimen merkitsemisessä ja/tai rekisteröinnissä oli lieviä puutteita. 

– 3 = Eläimen merkitsemisessä ja/tai rekisteröinnissä oli vakavia puutteita.

� Jokaiselta tilalla olevalta naudalta tarkastetaan nämä neljä kohtaa

=> mikäli rek. Ilmoitukset sähköisesti suoraan rekisteriin, ei Nautaeläinluetteloa edellytetä erikseen 

pidettäväksi
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Merkinnän ja rekisteröinnin valvonnan kokonaisstatus
Valvonnan kokonaisstatus on suurin yksittäiselle eläimelle määritelty status. 

� 1 = Kunnossa, ei huomautuksia � Kaikilla tilan naudoilla kaikki kohdat status 1

� 2 = Lieviä puutteita (kunnossa), esim. muutama nauta vain yhdellä merkillä

� 3 = Vakavia puutteita: Enintään 20 prosentilla pitopaikan nautaeläimistä on merkitsemisessä 
ja/tai rekisteröinnissä vakavia puutteita, tulos on 3 � yksittäiset eläimet, joilla vakavia 
puutteita, siirtokieltoon => jälkitarkastus, että asia on saatettu kuntoon

� 4= Vakavia puutteita : Yli 20 prosentilla pitopaikan nautaeläimistä on vakavia puutteita 
merkinnässä ja rekisteröinnissä, jolloin siirtokielto annetaan pitopaikalle/ koko tilalle => 
jälkitarkastus, että asia on saatettu kuntoon

� Siirtokielto tarkoittaa, että eläintä ei saa laittaa teuraaksi tai myydä eloon, ennen kuin havaittu 
vakava puute on korjattu.

Valvontaseuraamukset

� Valvonnassa täydentävien ehtojen seuraamuksen voi aiheuttaa kokonaan 
korvamerkitön nauta tai vakava rekisterivirhe 

– Seuraamus on 0, 1, 3 tai 5%. Seuraamus kohdistuu sekä eläin- että 
peltoalaperusteisiin tukiin. 

– Lopullisen seuraamusprosentin määrittelee läänineläinlääkäri 
eläintenpitäjän antaman selvityksen perusteella. 

� Mikäli eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonnassa havaitaan sama rike 
toistamiseen kolmen kalenterivuoden ajanjakson aikana, aiheuttaa se 
seuraamusprosentin korottamisen kolminkertaiseksi.

� Merkinnän ja rekisteröinnin valvonnassa havaitut puutteet aiheuttavat 
valvonnan laajennuksen ja hylkäyksen myös muihin eläimen kerryttämiin tukiin 
valvontavuodelle. 

(Esim. nautatilalla Eu-nautapalkkio, Kansallinen kotieläintuki, EHK)
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Eläinten hylkäyssyiden jakauma tiloittain 
(Nautapalkkio)
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Mitä valvonnassa havaitut pinta-alavirheet ovat ? 1/2

1. Peruslohkojen mittauksissa tapahtuneita pinta-alojen 
pysyviä muutoksia

• lohkon pinta-ala muuttuu reunakorjauksen vuoksi

• lohkon sisällä havaitaan alueita, jotka eivät ole peltoa

> mm. saarekkeet, pysyvät tiet, yli 3,0 metriä leveät 
tai vesakoituneet ojat

• lohko ei ole lainkaan pelloksi hyväksyttävää

> melko harvinaisia tapauksia 

• voivat aiheuttaa myös takautuvia tukien 
takaisinperintöjä enintään neljälle aikaisemmalle 
vuodelle, mikäli havaitaan että lohko/lohkon osa ei 
ole ollut tukikelpoista maatalousmaata edellisinäkään 
vuosina

Tien pohja on pysyvästi
viljelemätöntä

Vesakoituneet ojat ovat pysyvästi
viljelemätöntä

Kasvusto todettu 
tilapäisesti viljelemättömäksi

(ilmoitettu rehunurmi)

Mitä valvonnassa havaitut pinta-alavirheet ovat ?

2. Kasvulohkoilla havaitaan valvontavuonna tukikelvottomia alueita

• yleensä tilapäisesti viljelemättömiksi todettuja alueita tai 

alle 0,05 ha:n kasvulohkoja muuta tukikelpoista 

kasvia kuin viljelijän hakemuksellaan ilmoittama kasvi

> kylvämättä jääneet alueet, 

> viljelyteknisistä syistä pientareineen yli 3,0 metriä 

leveät sarkaojat 

> reunaojat, joissa on liian leveät viljelytekniset 

pientareet ym. 

• jos valvonnassa todetaan monimuotoisuuskasviksi 

ilmoitetun sijasta kesantoa

> kesanto ei ole ympäristökorvauksessa

korvauskelpoinen 

> tällaiset lasketaan ympäristökorvauksessa

kyseisen tukivuoden osalta pinta-alan vähenemiin

sarkaoja pientareineen
4,6 m

reunaoja pientareineen
yli 2 m leveä
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(ei valtaoja tai uoma)
Jos ojan leveys alle 3 metriä, pellon reuna on ojan keskellä
Jos ojan leveys on yli 3 metriä, pellon reuna on ojan ja pellon taitteessa

Normaali reunaoja: sallittu viljelmätön piennar 
max. 2,0 m leveä
Valtaoja tai uoma: piennar 1-3 m, suojakaista 
keskimäärin väh. 3,0 m leveä (1-3 metriä)

(valtaoja tai uoma)

Lohkolle ilmoitettu monivuotinen 
rehunurmi (peltoa)

valvonnassa lohkosta todettu 
lähes puolet pysyvästi 
viljelemättömäksi 

Toinen puoli lohkosta on 
hyväksytty pelloksi, mutta 
kasvusto ei täyttänyt hyvän
viljelytavan vaatimuksia

> takautuva tukien takaisin-
perintä edellisille vuosille
(1-4 vuotta)

> pellon kirjoista poistuneet pinta-
alat lasketaan pinta-alan
vähenemisiin, joka lisää ns.
pinta-alaseuraamuksen riskiä

> lisäksi tilalle annettu täydentä-
vien ehtojen seuraamus (3-5%)
viljelytapaa koskevasta  laimin-
lyönnistä
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Lohkolle ilmoitettu monimuotoisuuspelto, 
riista

> lohkolla ei havaittu keväällä kylvettyä 
riistaseoskasvustoa lainkaan;
todettu tilapäisesti viljelemätöntä

> lohkolla kasvoi runsaasti rikka-
kasvustoa ja osalla alaa jopa puun
taimia > lohkolla tuli harkittavaksi, onko
kyseessä enää viljelykelpoinen pelto 

> koska lohko oli merkittävä osa
tilan monimuotoisuuspelloista (yli 20 %),
aiheutui lohkon toteaminen tilapäisesti
viljelemättömäksi koko monimuotoi-
suustoimenpiteen kasvustojen
hylkäämisen ko. tukivuodelta

> tilapäisesti viljelemättömäksi toteaminen
valvonnassa lisää pinta-alaseuraamuksen
riskiä mahdollisten peruslohkojen pinta-
alavähenemisten lisäksi

Seuraamukset ehtojen laiminlyönneistä

• Pinta-alaerosta aiheutuvat seuraamukset ovat erilaisia eri tukimuodoissa. Pin-
ta-alavirhe muodostuu haetun ja valvonnassa hyväksytyn pinta-alaeron perus-
teella. Lisäksi osa tukiehtopuutteista voi vaikuttaa pinta-alavirheeseen

Seuraamukset pinta-alavirheistä

• Pinta-alavirheistä johtuvien tuen vähennysten lisäksi tukiehtojen laiminlyönnistä 
voi seurata tuen vähennyksiä

• Esimerkiksi ympäristökorvauksessa on tilakohtaisessa toimenpiteessä ravintei-
den tasapainoisessa käytössä ja eri lohkokohtaisissa toimenpiteissä tukiehtoja, 
joita sinun on noudatettava saadaksesi korvauksen. 

Ympäristökorvauksen tukiehtojen noudattamatta jättämisestä voi aiheutua kiin-
teä seuraamusprosentti tai seuraamus lasketaan pinta-alan kautta. Seuraa-
muksen osalta kuitenkin aina arvioidaan noudattamatta jättämisen laajuus, va-
kavuus ja kesto.
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Esimerkkilaskelmia tukiseuraamuksista

• Seuraavilla kalvoilla on esitetty esimerkkilaskelmat seuraamuksien vaikutuksista tuen 
määrään

• Esimerkkitilan koko 45 ha, sijainti C-alue

• Laskelmaan on otettu mukaan vain yleisimmät tuet ja oletuksena on, että koko alalle on 
olemassa tukioikeudet ja kaikki ala on korvauskelpoista.

• Esimerkki on suuntaa antava, ja ei siinä ei ole huomioitu esimerkiksi 
ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä

• Mahdollisuus myös takautuviin seuraamuksiin 1-4 vuotta

Esimerkki 1. Lievä seuraamus
• Pieni ero pinta-alassa

> ei pinta-ala sanktioita
• Täydentävien ehtojen kautta 1 % seuraamus

22.3.2019
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Esimerkki 1: Lievä seuraamus

Ympäristökorvaus, Ravinteiden 

tasapainoinen käyttö Luonnonhaittakorvaus

Tukisumma Tukisumma 

54€/ha 242€/ha

Euro ha % Euro ha %

Haettu tuki/ala 2430,00 45,00 10890,00 45,00

Pinta-alaero 0,30 0,67 0,30 0,67

Hyväksytty ala 44,70 44,70

Välisumma 2413,80 10817,40

Pinta-alasanktio 0,00 0,00 0,00 0,00

Välisumma 2413,80 10817,40

Tukiehtorikkomukset seuraamus 28,97 1,20

Puuttuvat lohkomuistiinpanot 0,20

Puuttuvat suojakaistat 1,00

Välisumma 2384,83 10817,40

Täydentävät ehdot 23,85 1,00 108,17 1,00

Myönnetty tuki 2360,99 10709,23

Tuen vähenemä 69,01 180,77

Pinta-alasanktion kerroin 

(Ero 3% tai 2 ha)

Pinta-alasanktion kerroin 

(Ero 3% tai 2 ha)2 0,75
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Esimerkki 1: Lievä seuraamus

Perus- ja viherryttämistuki Yleinen hehtaarituki

Tukisumma Tukisumma 

173,25€/ha 10€/ha

Euro ha % Euro ha %

Haettu tuki/ala 7796,25 45,00 450,00 45,00

Pinta-alaero 0,30 0,67 0,30 0,67

Hyväksytty ala 44,70 44,70

Välisumma 7744,28 447,00

Pinta-alasanktio 0,00 0,00 0,00 0,00

Välisumma 7744,28 447,00

Välisumma 7744,28 447,00

Täydentävät ehdot 77,44 1,00 4,47 1,00

Myönnetty tuki 7666,83 442,53

Tuen vähenemä 129,42 7,47

Pinta-alasanktion kerroin 

(Ero 3% tai 2 ha)

Pinta-alasanktion kerroin 

(Ero 3% tai 2 ha)0,75 0,75

24

Kaikki tuet Yhteensä

Haettu 21566,25Euroa

Myönnetty 21179,57Euroa

Erotus 386,68Euroa

Esimerkki 1: Lievä seuraamus

Lisäksi täydentävien ehtojen seuraamukset vaikuttavat mahdollisiin tilan hakemiin eläintukiin
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Esimerkki 2: Vakava seuraamus

• Suuri ero pinta-alassa

• Menee pinta-alasanktioille

• Täydentävien ehtojen kautta 3 % seuraamus

25

26

Esimerkki 2: Vakava seuraamus

Ympäristökorvaus, Ravinteiden 

tasapainoinen käyttö Luonnonhaittakorvaus

Tukisumma Tukisumma 

54€/ha 242€/ha

Euro ha % Euro ha %

Haettu ala 2430,00 45,00 10890,00 45,00

Pinta-alaero 2,00 4,65 2,00 4,65

Hyväksytty ala 43,00 43,00

Välisumma 2322,00 10406,00

Pinta-alasanktio 216,00 9,30 363,00 3,49

Välisumma 2106,00 10043,00

Tukiehtorikkomukset seuraamus 147,42 7,00

Puuttuvat lohkomuistiinpanot 2,00

Puuttuvat suojakaistat 5,00

Välisumma 1958,58 10043,00

Täydentävät ehdot 58,76 3,00 301,29 3,00

Myönnetty tuki 1899,82 9741,71

Tuen vähenemä 530,18 1148,29

Pinta-alasanktion kerroin (Ero 3% tai 2 ha) Pinta-alasanktion kerroin (Ero 3% tai 2 ha)

2 0,75
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Esimerkki 2: Vakava seuraamus

Perus- ja viherryttämistuki Yleinen hehtaarituki

Tukisumma Tukisumma 

173,25€/ha 10€/ha

Euro ha % Euro ha %

Haettu ala 7796,25 45,00 450,00 45,00

Pinta-alaero 2,00 4,65 2,00 4,65

Hyväksytty ala 43,00 43,00

Välisumma 7449,75 430,00

Pinta-alasanktio 259,88 3,49 15,00 3,49

Välisumma 7189,88 415,00

Välisumma 7189,88 415,00

Täydentävät ehdot 215,70 3,00 12,45 3,00

Myönnetty tuki 6974,18 402,55

Tuen vähenemä 822,07 47,45

Pinta-alasanktion kerroin (Ero 3% tai 2 ha) Pinta-alasanktion kerroin (Ero 3% tai 2 ha)

0,75 0,75

28

�Keltainen kortti (KK)

�Perustuen, luonnonhaittakorvauksen korotuksineen ja nuoren viljelijän EU-tuen osalta pinta-alaseuraamusten laskennassa on vuodesta 2016 alkaen 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 alla olevat kohdat täyttyvät:

•- Tukityypin pinta-alaero on 3 – 10 %

•- Pinta-alaero on havaittu ensimmäisen kerran. Tarkastelu alkoi vuodesta 2016.

�Jos käytetään keltaista korttia, pinta-alaseuraamus puolittuu valvontavuonna kyseisen tuen osalta. Eli seuraamus on tällöin hyväksytty ala - 0,75 x pinta-alaero.

Kaikki tuet Yhteensä

Haettu 21566,25Euroa

Myönnetty 19018,26Euroa

Erotus 2547,99Euroa

Esimerkki 2: Vakava seuraamus

Lisäksi täydentävien ehtojen seuraamukset vaikuttavat mahdollisiin tilan hakemiin eläintukiin
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Täydentävät ehdot ja 
ympäristökorvaus 2018

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset

� Pientareet, suojakaistat ja maaperän kunto

� Hukkakauran ja jättiputken torjunta

� Viljely hyvän maatalouskäytännön mukaisesti

� Kesantojen hoito

� Maisemapiirteiden säilyttäminen

� Kasteluveden otto

� Pysyvien laitumien ja pysyvien nurmien hoito

� Pohjaveden suojelu
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TÄYDENTÄVÄT EHDOT

Pientareet, suojakaistat ja 
maaperän kunto
- Valtaojien ja vesistöjen varsilla 

sijaitseville pelloille tulee muistaa 
jättää vähintään yhden metrin 
levyiset pientareet

* ei saa lannoittaa 
* ei saa muokata
* ei saa käsitellä

kasvinsuojeluaineilla

HUOM ! Jos olet sitoutunut ympäristö-
korvaukseen, jätä vesistöjen varsille 
vähintään keskimäärin kolme metriä 
leveät nurmipeitteiset suojakaistat

- Huolehdi maaperän kunnosta mm. 
siten, ettei eroosio pääse kulutta-
maan maatalousmaata

Typpilannoituksen osalta tulee muistaa myös nitraattiasetuksen 
5 + 5 metrin sääntö vesistöihin rajoittuvilla pelloilla

Varmistakaa suojakaistan riittävä leveys
> tässä jäi alle 3,0 metrin vaatimuksen
> myös suojakaistan kasvuston kuntoon kannattaa kiinnittää 

huomiota
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Jokaisella viljelijällä on lakisääteinen 
velvollisuus tarkastaa omat viljelykset 
hukkakauran varalta !

Mikäli maatalousmaalta löytyy valvonnassa 
jättiputkea, aiheuttaa se täydentävien ehtojen 
seuraamuksen

Esimerkki: 100 hehtaarin tila, jolla on hukkakauraa 12 ha:n alalla

Hinta
Hukkakauran torjunta-aine 250 euroa/pakkaus

12,5 g/ha
125 g/pakkaus
2 käsittelyä/kesä

Aineen hinta/ha 50 €/ha
Ruiskutustyön hinta 23 €/ha

Kasvuston tarkkailu 20 €/h
Ajan menekki 1 h/ha (koko kesä)

Vilja-ala, jolla hukkakauraa 12 ha

Kustannukset yhteensä €/ha 93 euroa/ha
Koko ala 1116

Täydentävien ehtojen seuraamus hukkakaurasta 3 %
1758 euroa
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Viljely hyvän maatalouskäytännön mukaisesti
- Viljelty pelto tarkoittaa kasvien tuotantoa varten viljeltyä peltoa

Ota paikkakunnan olosuhteet huomioon 
satokasvien viljelyssä

� Muokkaa, lannoita ja kylvä tai istuta viljelty pelto ja 

pysyvien kasvien ala tarkoituksenmukaisella

tavalla siten, että on mahdollista saada aikaan 

tasainen itäminen ja kasvusto

� Huolehdi kasvinsuojelusta ja estä rikkakasvien 
leviäminen mekaanisesti, biologisesti, kemiallisesti 
tai kasvinvuorotuksen avulla

� Viljele alueelle soveltuvia kasvilajeja ja –lajikkeita 
ja käytä riittävää siemenmäärää

� Kylvä tai istuta viimeistään 30.6.

� Tavoitteena korjuu- ja markkinakelpoinen sato

Viljely hyvän maatalouskäytännön mukaisesti
Hoida pysyviä nurmia ja pysyviä laitumia

� Pysyvät nurmet ovat viljeltyä maatalousmaata

=> Normaalit viljelytoimenpiteet mahdollisia 

pelloilla sijaitsevilla pysyvillä nurmilla

� Pystyttävä tuottamaan korjuu- ja markkinakelpoinen 
sato

� Huolehdi kasvinsuojelusta ja estä rikkakasvien 
leviäminen

� Voit uusia pysyvän laitumen ja pysyvän nurmen

kasvuston muokkaamalla ja kylvämällä heinä- ja

nurmirehukasvien siemenillä, tai

� Voit ottaa pysyvän nurmen ja pysyvän laitumen myös 
muuhun viljelykäyttöön ja viljellä lohkolla muitakin kuin 
heinä- ja nurmirehukasveja

=> Tällöin lohko ei ole enää pysyvää nurmea

Pysyvän nurmen hoidossa parantamisen varaa,
korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottaminen



22.3.2019

19

Kesantojen hoito

� Kesannoille ei makseta ympäristökorvausta

=> noudatettava täydentäviä ehtoja

� Säilytä kesannot maatalousmaana ja maatalouskäytön 
kannalta hyvässä kunnossa

� Pidä kesantopellot pääsääntöisesti viherkesantona

tai sänkikesantona ja uusia niiden kasvusto tarvittaessa

� Voit kasvattaa kesantopellolla nurmi-, riista-, maisema- ja 
niittykasveja sekä näiden kasvien seoskasvustoja

=> riistakasvustossa ei yksinomaan viljaa, öljy- tai 

valkuaiskasveja tai näiden kasvien seoksia

=> riistaseoksessa oltava nurmi- tai niittykasveja 
(apilaa ei lueta nurmikasviksi)

� Estä kesantopelloilla rikkakasvien leviäminen

� Päättäminen mahdollista 1.9. alkaen tai 15.7. alkaen, jos 
kylvät lohkolle syyskylvöisiä kasveja

=> vaikeasti torjuttavien rikkakasvien torjunta 

kemiallisesti mahdollista aikaisemminkin, perustelu

kirjattava aina lohkokorttiin

Lohkoa voi myös avokesannoida perustellusta syystä.
Tässä avokesannossa on perusteltu syy, mutta sitä ei 
ole hoidettu tarkoituksenmukaisella tavalla kuntoon.

Suojele pohjavettä

� Pohjaveden kaikenlainen pilaaminen on kielletty 
ympäristönsuojelulaissa (527/2014)

� Ympäristölle vaarallisten ja haitallisten 

aineiden päästäminen suoraan tai välil-

lisesti pohjaveteen on kielletty, mm.

=> biosidit ja kasvinsuojeluaineet

=> hiilivedyt

=> rehevöitymistä aiheuttavat aineet 

(erityisesti nitraatit ja fosfaatit)

� Selvitä onko peltoja pohjavesialueella

=> Vipu-kartalta löytyvät myös pohjavedet

� Käytä pohjavesialueella vai sinne 

hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita

� Selvitä oman kuntasi ympäristömääräyksistä 
karjanlannan käytön mahdollisuus 

lannoitteena pohjavesialueen pelloilla

=> myös tilakohtaisen ympäristöluvan ehdot
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Ympäristöön liittyvät lakisääteiset hoitovaatimukset

Lannan ja lannoitteiden käyttö ja varastointi

� Käsittele lantaa ja lannoitevalmisteita huolellisesti

=> Lannan käyttöä ja varastointia ohjaa Vna 1250/2014, ns. nitraattiasetus

=> Asetuksen rajoitukset koskevat kaikkia viljelijöitä

=> Täydentävien ehtojen opas hyvä käsikirja asetuksen ”suomentamiseksi” kansankielelle

* löytyy Ruokaviraston sivuilta sähköisessä muodossa

Luonnon suojeleminen maatalousmaalla

� Säilytä maatalousmaan luonnonarvoja

=> luontotyypit ja luonnonvaraiset kasvit

=> linnut ja hyönteiset

� Älä heikennä Natura 2000-alueen luonnonarvoja

Muista tehdä pidempiaikaisesta lannan patteroinnista ilmoitus 
kunnan ympäristöviranomaiselle
- huomioi myös nitraattiasetuksen mukainen lantapatterin sijoittaminen ja 
perustaminen
- työteknisistä syistä ns. lyhytaikainen patterointi mahdollista max. 4 viikkoa
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Täydentävien ehtojen ja ympäristökorvauksen perustason seuraamuksista

• Lanta-analyysit tuppaavat unohtumaan

> seuraamus ympäristökorvauksen perustasoon (54 €/ha) 10 % , myös takautuvasti aiemmille vuosille

> aiheuttaa aina täydentävien ehtojen seuraamuksen, yleensä 3 % (ei takautuvuusmenettelyä)

• Kasvinsuojeluun ja kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyviä seuraamuksia yllättävän paljon

> viljelyyn liittyvät kasvinsuojelun puutteet tarkastetaan yleensä kesällä peltovalvonnassa

> kasvinsuojeluaineiden oikeaan käyttöön liittyvät vaatimukset tarkastetaan talviaikaisessa asiakirja-

valvonnassa

> joitakin tapauksia, jossa käytetty kasvinsuojeluainerekisteristä poistuneita aineita

> kasvinsuojeluainetta käytetty väärään käyttökohteeseen (sitovat myyntipäällysmerkinnät !)

> kasvinsuojeluaineen käyttömäärät liian suuria (sitovat myyntipäällysmerkinnät !)

Asiakirjavalvonnoista

Lohkokorttien huolellinen täyttö on erityisen tärkeää

Viljelyn suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

• Varmistukaa, että olette suunnitelleet lannoituksen tukiehtojen mukaisesti

> jos viljeltävä kasvi vaihtuu suunnittelun jälkeen, muistakaa tarkistaa lannoitustaso sitä vastaavaksi

• Tarkastakaa, että hankkimanne kasvisuojeluaineet ovat Suomessa hyväksyttyjä ja edelleen rekisterissä

• Käyttäkää kasvinsuojeluaineita aina myyntipakkauksen ohjeen mukaisesti

> käyttökohde, käyttömäärä, pohjavesialue- ja vesistörajoitukset

• Kasvinsuojeluaineen hyväksyntään ja käyttöohjeisiin saattaa tulla muutoksia

> viljelijällä varastossa olevien aineiden kanssa voi tulla yllätyksiä

• Kertauksena: Karjanlannan ja orgaanisten lannoiteaineiden syyslevityksessä liukoisen typen määrä saa olla 

enintään 35 kg/ha 

> syyslevitystä on syyskuun alusta alkaen tapahtuva levitys (ns. nitrattiasetus 1250/2014)

> asiakirjavalvonnassa on useita havaintoja liian suuresta levitysmäärästä

> aiheuttaa aina täydentävien ehtojen seuraamuksen
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Lohkokohtaiset muistiinpanoihin ylös kirjattavat asiat

1. lohkon tunnus ja pinta-ala; 

2. lohkon muokkauspäivä ja -tapa; 

3. kylvö- tai istutuspäivä; 

4. kasvilaji ja siemen- tai taimimäärä; 

5. lannoituspäivä tai -päivät; 

6. väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoitteiden lajit ja määrät; 

7. fosforin ja typen määrä, tarvittaessa merkintä fosforintasauksen alkamisesta ja tasausvuodesta; 

8. kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi, käyttömäärä, ajankohta, käyttökohde, havaitut taudit ja 

tuholaiset, syy kasvinsuojeluaineiden käyttöön sekä muut toteutetut kasvinsuojelutoimenpiteet; 

9. laidunnus, sadonkorjuun tai niiton päivämäärä sekä satotaso tarpeellisine perusteluineen; 

10. valitun lohkokohtaisen toimenpiteen ja ympäristösopimuksen ehdoissa edellytetyt asiat. 
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