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Tukikalenterin lisätaulukot auttavat viljelijöitä muista-
maan, miten tukiehtoja sovelletaan käytäntöön. Täy-
dentävät ehdot ja viherryttämisehdot koskevat käytän-
nössä kaikkia, ja lisäksi ympäristöehtoihin sitoutuneet 
joutuvat ottamaan huomioon sen vaatimukset. 

Tarkista ehdot kuitenkin aina osoitteesta mavi.fi. Vuo-
den 2019 alusta Mavi muuttuu osaksi Ruokavirastoa, 
kuten myös Evira, Maanmittauslaitoksen tietotekniikka-
palvelukeskus ja Tukesin kasvinsuojeluaineiden käytön 
valvonta. Tukiasiat löytyvät vuoden alusta siis osoit-
teesta ruokavirasto.fi.

Vuoden 2019 maksatusaikataulu perustuu vuoden 2018 
oletukselle.

Taulukot tiivistävät tukiehtoja

Mikä on QR-koodi?

 QR-koo-

Käytä hyväksesi: Neuvo2020

Neuvojarekisterin 
asiantuntijat

Neuvo2020

TÄ = täydentävät ehdot
YMK = ympäristökorvauksen sitoumusehdot

YMP. SOP = ympäristösopimusehdot
EHK = eläinten hyvinvointikorvauksen ehdot

LHK = luonnonhaittakorvauksen ehdot
VIH = viherryttämisen ehdot

LUO = luomutuotannon korvauksen sitoumusehdot

Tässä kalenterissa viitataan tukiehtoihin näillä lyhenteillä: 

Energia kiertoon!

Kaikki viljelijät voivat käyttää Neuvo2020-asiantuntijapal-
veluita 7 000 euron arvosta ohjelmakauden 2015–2020 
aikana. Viljelijä maksaa neuvontapalvelun hinnasta vain 
arvonlisäveron, jonka voi vähentää sen vuoden verotuk-
sessa. 

Neuvo2020-rekisteriin kuuluvan asiantuntijan kanssa voi 
tehdä mm. kehittämiseen, nykyaikaistamiseen sekä tulok-
sen ja kannattavuuden parantamiseen liittyviä suunnitel-
mia. 

Neuvonnan avulla voi selvittää esimerkiksi sukupolven-
vaihdokseen, tuotantosuunnan muutokseen tai yhtiöittä-
miseen liittyviä asioita.

Pellon kasvu- tai vesiongelmiin voi etsiä ratkaisuja maan 
kunnoista, ravinnetilanteesta ja rikkakasveista. Saat tie-
toa myös muista ympäristö- tai kasvinsuojelukysymyksis-
tä.

Jos tila on hakenut eläinten hyvinvointikorvausta, viljelijä 
voi teettää hyvinvointikartoituksen ja löytää näin parhaan 
ratkaisun eläimiin liittyvissä terveys- ja tukiasioissa.

Neuvontaa kannattaa kysyä myös maatilan energiasuun-
nitelman tekemiseen tai päivittämiseen, sekä energian-
tuotanto- ja tehokkuusinvestointeihin.

Jos luomutuotanto kiinnostaa, asiantuntijan kanssa voi 
selvittää luomuohjeisiin ja -sopimuksiin, lannoitukseen 
ja kasvinsuojeluun liittyviä asioita. Neuvonnalla voi val-
mistautua myös tukitarkastukseen. Täydentävät ehdot, 
vaadittavat asiakirjat ja ympäristöasiat käydään läpi sekä 
pellolla että paperilla. Neuvontaa kannattaa käyttää myös 
yrityksen pienempiin kehittämisprojekteihin.
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Kirjaa havainnot ja toimenpiteet tar-
kasti ylös. Peru tuet lohkoilta, jotka 
eivät täytä ehtoja. Kysy kunnasta li-
sätietoja.

Ole tarkkana, mitä kasvustoja voi ja 
mitä täytyy niittää. Käytä apuna tuki-
kalenterin taulukoita pellon käytöstä. 

Älä riko metrin pientareita tai kolmen 
metrin suojakaistoja kun teet esimer-
kiksi rikkatorjuntaa. 

Tarkista, että eläinten kesäajan pito-
paikkakin on ilmoitettu rekisteriin.

Huomioi ja kirjaa ylös eläinten hyvin-
vointikorvauksen vaatimukset, kuten 
laidunnuskirjanpito.

Tietyillä pelloilla on mahdollista tehdä 
lyhytaikaisia kunnostuksia kasvukau-
della. Tarkista asia tämän kalenterin 
taulukoista. 

Hyvään viljelytapaan kuuluu rikka-
kasvien torjunnasta huolehtiminen. 
Käytä vain Suomessa hyväksyttyjä 
kasvinsuojeluaineita. Varastoi ne oi-
kein ja levitä ruiskulla, joka on testat-
tu viiden vuoden välein. Ilmoita uudet 
hukkakauralöydökset kuntaan.

1.7. alkaen kirjaa muistiinpanoihin myöhässä tehdyn kylvämi-
sen syy (TÄ).

1.7. lähtien viljelykasvin osuus pitää pystyä toteamaan, kun 
viljelyä monipuolistetaan viherryttämällä 30.6. –31.8.

10.7.  on viimeinen mahdollinen päivä palauttaa päätukihake-
mus myöhässä. Tukivähennys on 16 %. Tämän jälkeen lähe-
tetyt myöhästyneet päätukihakemukset hylätään. 

15.7. alkaen syyskasvin perustamista varten voi päättää:
• niitty- ja lintusiemenkasvustot toisen ilmoitusvuoden jäl-
keen, myös kemiallisesti. Jos syyskasvia ei perusteta, päät-
tämisen 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 va-
rastointituen hakemus (lomake 237) Lapin ELYyn.

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

MUISTA!

Viljelijän oppaat
ja ehdot



Investointituen 3. hakujakso jatkuu. 
Aloitustuen 3. hakujakso päättyy 31.7. MUISTA!

MUISTA! MUISTA!

MUISTA!

MUISTA!

ma ti ke to pe la su

Heinäkuu 2018
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Mari 
Maria 

Marika

Arvo Ulla 
Ulpu

Unto 
Untamo

Esa 
Esias

Klaus 
Launo

Turo 
Turkka

Jasmin 
Jade 

Nanna

Saimi 
Saima

Noora 
Elli 

Nelli

Hermanni 
Herkko

Joel  
Ilari 
Lari

Alisa 
Aliisa

Rauni 
Rauna

Reino Ossi 
Ossian

Riikka Sari 
Sara 

Saara

Maarit 
Reetta 

Marketta

Hanna 
Johanna 

Jenni

Leena
Matleena

Olga 
Oili

Tiina 
Kirsi 

Krista

Jaakko 
Jimi

Martta Heidi Atso Olli 
Olavi

Asta Helena 
Elena

1

Maksetaan: Maidon kansallinen tuotantotuki.
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Aaro 
Aaron

Kasvustokäynnillä tehoja kasvuun!

KESÄKUU 2018
M T K T P L S

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

ELOKUU 2018
M T K T P L S

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

Tarkista tukiehdot ja maksatus:



Valvontaohjeet

MUISTA!

Viljelijän 
oppaat

ja ehdot

Peltovalvontojen yleisimmät puutteet:
• Pientareet tai suojakaistat puuttuvat.
• Hyvä viljelytapa ei täyty, esimerkiksi rikkatorjunnasta ei ole huolehdittu tai peltomaa ei ole avoin.

Lisäksi ympäristökorvaustiloilla: 
• Viljavuustutkimus puuttuu tai on vanhentunut osittain tai kokonaan.
• Lannoitustasoja on ylitetty.
• Lanta-analyysiä ei ole tai se on vanhentunut.
• Suojavyöhykkeen satoa ei ole korjattu.
• Kerääjäkasvia ei ole kylvetty tai siemeniä on liian vähän.
• Monimuotoisuuspeltoa ei ole perustettu ehtojen mukaisesti,   
  esimerkiksi kylvetty vaaditulla siemenseoksella.

Ohjenuoraksi kaikille tiloille
Viljele ja hoida peltoja hyvän tavan ja tukiehtojen mukaan. Tarkista erityisesti niittovaatimukset ja pidä pientareet sekä 
suojakaistat kunnossa. Kysy kunnasta neuvoa, jos olet epävarma tukiehdoista. Pidä analyysit voimassa ja lohkokohtainen 
kirjanpito ajan tasalla. Säilytä maatalousmaa avoimena.

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 perinnebiotoop-
pi- ja luonnonlaidunalueilla. Hae lupaa 
paikalliselta ELYltä (YMP. SOP).

15.8. on viimeistään kylvettävä kerää-
jäkasvi yksivuotisille puutarhakasveille. 
Kerääjäkasvia ei saa lannoittaa erik-
seen, mutta sille saa lisätä puutarha-
kasvien typpilannoitusta 20 kg/ha. 
Huom! Muille peltoviljelykasveille kerää-
jäkasvi on kylvettävä viimeistään oras-
vaiheessa (YMK).

30.8. mennessä on korjattava tai nii-
tettävä kurki-, hanhi- ja joutsenpeltoso-
pimuksella perustettu kasvusto (YMP.
SOP). 

31.8. on viimeistään tehtävä koko tilan 
hallinnansiirto (lomake 156; nauta-, vuo-
hi- ja lammastilat myös lomake 462). 
Tämän jälkeen sen vuoden tuenhakijaa 
ei voi enää muuttaa, paitsi jos tuki jae-
taan osapuolten kesken.

Muista tehdä ympäristösopimukseen  
liittyvät vuosittaiset työt, kuten laidun-
nus, niitto tai pensaiden raivaus (YMP. 
SOP).

Muutos!

Valvontaohjeet



Aloitustuen 4. hakujakso alkaa 1.8. 
Investointituen 3. hakujakso päättyy 
15.8. ja 4. hakujakso alkaa 16.8.

MUISTA!

MUISTA! MUISTA!

ma ti ke to pe la su

Elokuu 2018
2 3 4

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

32

33

34

35

Keimo
Toimi

Lahja Silva
Sylvi

Erja
Nadja

Eira

Lauri
Lasse

Sanna
Susanna

Kiira
Klaara

Jesse
Okko

Onerva
Kanerva

Jaana
Marjo

Aulis Verneri Leevi Mauno
Maunu

Sami 
Samuli

Veini 
Soini

Iivari
Iivo

Signe
Varma

Perttu Loviisa Ilmi
Ilma

TaunoRauli Iina
Iines
Inari

Eemeli
Eemi

Arvi

KimmoMaire1

31

Nea 
Linnea 

Vanamo

MUISTA!

Maksetaan: Maidon kansallinen tuotantotuki.
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Veera Salme 
Sanelma5HEINÄKUU 2018

M T K T P L S
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Tarkista tukiehdot ja maksatus:



1.9. alkaen saa levittää tuotantoeläinten lannan tai orgaanisten lannoiteval-
misteiden 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 seu-
raava viljelykasvi kylvetään keväällä. Nurmen voi päättää ennen syys-
kylvöä (YMK).

1.9. alkaen saa päättää kemiallisesti:
• kerääjäkasvikasvuston. Muokkaamalla sen voi päättää vasta lokakuus-
ta alkaen (YMK).
• luonnonhoitopeltonurmen toisen ilmoitusvuoden jälkeen. Pyri päättä-
mään kasvusto vasta seuraavana keväänä (YMK).

15.9. alkaen saa levittää lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta vain si-
joittamalla kasvipeitteisenä talven yli pidettäville lohkoille. Ennen syyskas-
vin kylvöä lantaa saa levittää myös muilla tavoilla (nitraattiasetus, TÄ).

21.9. mennessä on ilmoitettava kuntaan hallinnan siirrosta (lomake 
156). Muista siirtää myös sitoumukset ja sopimukset sekä täyttää osal-
listumislomake (lomake 462).

30.9. nautojen, lampaiden ja vuohien laiduntamisvelvoite päättyy (60/90 
vrk 1.5.–30.9), jos tila on sitoutunut hyvinvointikorvauksen laidunnustoi-
menpiteeseen. Toteutuminen tarkistetaan laidunnuskirjanpidosta. Joutilai-
den emakoiden ja ensikoiden on ulkoiltava päivittäin 1.5.–30.9. tai kaksi 
kertaa viikossa ympäri vuoden. Jos vaatimukset eivät ole täyttyneet, toi-
menpiteestä on luovuttava. Jos on valinnut ympärivuotisen ulkoilun, se 
jatkuu kaksi kertaa viikossa (EHK).

30.9. mennessä on tehtävä eläinmääräilmoitus sikarekisteriin ajalta 
1.5.–31.8.

Tämän kalenterin taulukoista voit tarkistaa yleisimmät peltoviljelyn ehdot!
• Huolehdi, etteivät suojakaistat ja pientareet tuhoudu syystöissä. Uusi ne tarvittaessa.
• Tarkista pinta-alat ennen kyntöä, jotta esimerkiksi kasvipeitteisyysalat riittävät.
• Tarkista erityisesti ympäristökorvauksen lohkokohtaisten toimenpiteiden aikarajat sekä niitto- 
ja säilyttämisvelvoitteet.
• Huolehdi aina peltomaan kasvukunnosta niin, että viljely seuraavana vuonna on mahdollista.

MUISTA!

Viljelijän oppaat
ja ehdot



Investointituen ja aloitustuen 
4. hakujakso jatkuu. MUISTA!

MUISTA!

Pirkka

MUISTA!

MUISTA!

ma ti ke to pe la su

Syyskuu 2018

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
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35

36

37

38

39

Soili
Soile

Ansa Roni
Mainio

Asko Miro
Milo

Arho

Taimi Vertti
Isto

Eevert

Kalevi Santeri
Santtu

Vilja
Valma

Orvo Iida
Isla

Sirpa Hilla
Hille

Aila
Aili

Tytti
Tyyne

Reija Varpu
Vaula

Mervi Mauri Minja
Miisa

KullervoAlvar
Auno

Kuisma Vesa Arja
Lenni

Mika
Mikko

Siru
Sirja

1

Maksetaan: Syyskylvömenetysten tuki 100 %, sokerijuurikkaan kuljetustuki 100 % sekä maidon kansallinen tuotantotuki.

Sini
Justus2
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ELOKUU 2018
M T K T P L S
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LOKAKUU 2018
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15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Tarkista tukiehdot ja maksatus:



MUISTA!

1.10. alkaen kerääjäkasvilohkot saa päät-
tää muokkaamalla (YMK).   

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

26.10. puutarhatuotteiden varastointi-
tuen haku (lomake 228) päättyy. Tukea 
haetaan Pohjanmaan tai Varsinais-Suo-
men ELYstä. 

31.10. on syysilmoituksen viimeinen pa-
lautuspäivä. Kasvipeitteisyystoimenpi-
teeseen sitoutuneiden tilojen täytyy il-
moittaa alat joka vuosi, vaikka korvusta 
ei maksettaisikaan viherryttämisen va-
pautuksen vuoksi (YMK).

31.10. on viimeinen lannanlevityspäivä. 
Tee ilmoitus kuntaan, jos levität lantaa 
poikkeuksellisten sääolosuhteiden takia 
vielä marraskuussa. Lantaa ei saa levit-
tää lumipeitteiseen, routaantuneeseen 
eikä veden kyllästämään maahan 
(nitraattiasetus, TÄ).

Lanta-auman voi perustaa milloin tahan-
sa. Tee ilmoitus kuntaan kaksi viikkoa en-
nen sen perustamista. Auma on levitet-
tävä vuoden kuluessa (TÄ).

Selvitä maalajit ja teetä lanta-analyysit 
viiden vuoden välein (TÄ). Ympäristö-
korvaustiloilla vaaditaan maa-analyysit. 
Huolehdi, että analyysit ovat valmiina 
seuraavan vuoden viljelyä varten (YMK). 

Ohjeista kaikki tilalla työskentelevät tarpeeksi hyvin tukiehto-
jen mukaisista työtavoista. Varmista, että esimerkiksi lannan-
levitykseen ja suojakaistojen kyntämättä jättämiseen liittyvät 
asiat on ymmärretty oikein. 

Ovathan maanäytteet, lanta-analyysit ja kesän viljelymuistiin-
panot ajan tasalla? 

Nyt on aika tehdä viljelysuunnitelma seuraavalle vuodelle.

Viljelijän oppaat
ja ehdot



Investointituen 4. hakujakso päättyy 
15.10. ja 1. hakujakso alkaa 16.10.
Aloitustuen 4. hakujakso päättyy 
31.10.

MUISTA!

MUISTA!

MUISTA!

ma ti ke to pe la su

Lokakuu 2018
2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

40

41

42

43

44

HIlja Ilona Aleksi Otso
Ohto

Aarre
Aarto

Tanja
Taina
Taija

Elsa
Elsi

Helvi
Heta

Stella
Sirkku

Saana
Saaga

Satu
Luukas

Uljas Kasper
Jesper

Ursula

Anniina
Anita

Severi Rasmus
Asmo

Sointu Nina
Amanda

Helli
Helle

Simo

EilaAlfred
Urmas

Arttu
Arto

RaimoValioRauno
Raine

Rainer
1

Maksetaan: Luonnonhaittakorvaus ja luonnonmukaisen tuotannon tuki n. 75 %, kasvihuonetuki n. 40 %, mehiläistalouden pesäkohtainen tuki 100 % sekä 
maidon kansallinen tuotantotuki.

31

Saija
Saila

Frans

Inka
Inkeri

Pinja
Minttu

Pirjo
Pirkko
Piritta
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SYYSKUU 2018
M T K T P L S

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

MARRASKUU 2018
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Tarkista tukiehdot ja maksatus:



Eläinten merkitseminen
 ja rekisteröinti

Eläinvalvonnassa tarkastetaan
• korvamerkit tai muut ID-tunnisteet, 
• eläinluettelon ja eläinrekisterin tiedot, 
• kuitit 6–12 kuukautta valvontahetkestä 
taaksepäin sekä 
• eläinten hyvinvointikorvauksen, eläinpalk-
kioiden ja tukien ehtojen noudattaminen.

Eläinten hyvinvointivalvonnassa kiinni-
tetään huomio nyt myös eläintenpitäjän 
tietotaitoon (TÄ).

Kiinnitä erityisesti huomiota, että eläinten 
hyvinvointikorvaukseen liittyvät asiakirjat 
ovat kunnossa:
• ruokintasuunnitelma, 
• rehuanalyysi, 
• varautumissuunnitelma ja 
• laidunnus- ja jaloittelukirjanpito.

Huolehdi, että karsinoiden pinta-ala riittää. 
Vasikkakarsinoiden on oltava kuivitettu-
ja ja vasikoiden päästävä makuulle yhtä 
aikaa. Sairaskarsinoiden tulee olla kiin-
teäpohjaisia ja hyvin 
kuivitettuja (EHK).

1.11.–31.3. on kiellettyä levittää lan-
taa tai orgaanisia lannoitevalmis-
teita pellolle. Lantaa voi kuitenkin 
levittää marraskuun loppuun asti, 
jos sateet ovat jatkuneet pitkään 
ja märkyys estää lannanlevityksen 
lokakuun loppuun mennessä (nit-
raattiasetus, TÄ).

26.11. on viimeinen päivä palaut-
taa myöhässä ympäristökorvauk-
sen syksyn pinta-alailmoitus, mut-
ta tukea vähennetään 18 %.

Tee lohkokohtainen kirjanpito lop-
puun. Tilaa seuraavan vuoden sie-
menet, lannoitteet ja muut tuotan-
topanokset.

MUISTA!

Nitraattiasetuksen
tulkintaopas

EHKn  
sitoumusehdot



Investointituen 1. hakujakso jatkuu.
Aloitustuen 1. hakujakso alkaa 1.11.

MUISTA!

MUISTA!

ma ti ke to pe la su

Marraskuu 2018
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

44

45

46

47

48

Reima Mimosa Taisto Aatos Teuvo Martti Panu

Virpi
Kristian

Ano
Iiris Janina

Janika
Aarni

Aarne
Eino

Einari

Max
Tenho

Liisa
Elisa

Jari
Jalmari

Hilma Silja
Seela
Selja

Ismo Lempi
Sivi

Katja
Kati

Katri

HilkkaSisko Heini
Kaisla

1

Maksetaan: Kansalliset peltotuet 100 %, eläinten hyvinvointikorvaus n. 50 %, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus n. 25 %, ympäristösitoumus n. 75 %, 
ympäristösopimukset sekä monimuotoisuuden ja maiseman hoito n. 75 %, ympäristötuen erityistukisopimukset 100 %, alkuperäiskasvien ylläpitosopimus 100 %, 
metsämarjojen ja -sienten varastointituki 100 %, kurki-, hanhi- ja joutsenpeltokorvaus 75 % sekä maidon kansallinen tuotantotuki.

Pyry 
Lyly

Topi
Topias

Terho

Aimo Antti
Atte
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Tarkista tukiehdot ja maksatus:



31.12. asti pellon on oltava hallinnassa 
luonnonhaittakorvauksen saamiseksi. 
Jatka sopimusta tarvittaessa suullises-
ti. Peru LHK ja kotieläinkorotus maata- 
louskäytöstä poistuvalta lohkolta.

31.12. on ilmoitettava satoa tuottavien 
vihannesten syksyn kylvö- tai istutus-
päivämäärät kuntaan (kansallinen pel-
totuki).

31.12. on ilmoitettava puutarhatuottei-
den varastomäärät marras- ja joulukuul-
ta Pohjanmaan tai Varsinais-Suomen 
ELYyn varastointitukea varten (lomake 
228). 

1.1.–31.12. on EU:n eläinpalkkioiden mää-
räytymisjakso. Pidä rekisterit kunnossa 
ympäri vuoden. 

1.1.–31.12. tuenhakijan on noudatettava 
täy den tä viä eh to ja. 

1.1.–31.12. perustuen tukikelpoisuus-
edellytysten on täytyttävä. Perustukea 
saa aktiiviviljelijä, jolla on tukikelpoista 
maatalousmaata ja tukioikeuksia.

Tarkista, että vuokrasopimukset ovat 
voimassa. Muista niitä päivittäessäsi 
siirtää myös tukioikeudet! Ne pitää 
tehdä erikseen, pelkkä vuokrasopimus 
maanomistajan kanssa ei riitä.

Muista tehdä välitilinpäätös.

MUISTA!

Hyvää Joulua!

Viljelijän oppaat
ja ehdot

Hyvään viljelytapaan kuuluu viljelysuunnitelma, viljavuustutkimukset, lohkokirjanpito muistiinpanoineen sekä 
kasvuston tarkkailu. Ne vaaditaan myös monissa tukiehdoissa. Päivitä viljelymuistiinpanot ajan tasalle!

Tarkista, että:
• lohkokirjanpito ja tukihaussa haetut alat täsmäävät sekä
• lohkokirjanpito ja ostetut lannoitemäärät täsmäävät. 

Kirjaa myös:
• havainnot ennen kasvinsuojelua ja sen jälkeen,
• kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi, käyttömäärä ja -peruste sekä
• lohkojen poikkeukset, kuten esimerkiksi suojakaistan uusiminen tai sään aiheuttama haitta.



Investointituen ja aloitustuen 
1. hakujakso jatkuu.

MUISTA!

Oskari

MUISTA!

ma ti ke to pe la su

Joulukuu 2018
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Meri
Vellamo

Airi
Aira

Selma Niko
Niklas 

Niilo

Sampsa Kyllikki Anna
Anne
Anu

Jutta Tatu
Daniel

Tuovi Seija Jouko Nooa
Heimo

Aada
Auli

Raakel Aapo
Rami

Iiro
Iikka

Iisakki

Benjamin Tomi
Tuomas

Raafael Senni 
Noel

Silvo
Sylvester

Aatami
Eeva

Teppo
Tapani

Hannu
Hannes

Piia Rauha Taavi
Taavetti

1

Maksetaan: Perus- ja viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki (EU) ja peltokasvipalkkio n. 95 %, EUn nauta- ja lypsylehmäpalkkio n. 70 % sekä  
maidon kansallinen tuotantotuki.
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Tarkista tukiehdot ja maksatus:



Uusi tukivuosi alkaa. Pidä huolta, että haet tukia ja korvauksia, ja myös niiden maksatuksia. Muista ilmoittaa mm. 
eläinmäärät ympäri vuoden. Kysy maaseututoimistosta lisätietoja.

Uusi tuottaja! Tarkista, että kotieläintukiin liittyvä osallistumisilmoitus on voimassa.

Ilmoita tarvitteassa viime vuoden eläinten määrä erillisellä ilmoituksella kuntaan (luonnonhaittakorvauksen koti-
eläinkorotus, luomukorvaus, EHK, sika- ja siipikarjatalouden tuki). 

MUISTA!

Eläinten hyvinvointikorvauksen hakuaika on tam-
mikuussa. Sitä voi hakea myöhästyneenä 25 päi-
vän ajan, mutta korvaukseen tulee vähennystä  
1 % joka päivä. Sitoumusaika on 1.1.–31.12, joten eh-
tojen on täytyttävä vuoden alusta alkaen. Korvaus 
on haettava vuosittain.

15.1. maidon suoramyyntituen hakijoiden on vii-
meistään palautettava suoramyynti-ilmoitus ELYyn 
(lomake 230). 

31.1. mennessä on toimitettava selvitys kuntaan 
kutun maidon käytöstä ajalta 1.1.–31.12.18 (lomake 
410). 

31.1. on ilmoitettava eläinmäärät sikarekisteriin 
ajalta 1.9.–31.12.18.

31.1. on tehtävä karitsointi-ilmoitukset lammas- ja 
vuohirekisteriin. Niitä käytetään vuoden 2018 kes-
kimääräisen eläinmäärän laskemiseen. Karitsoin-
nista on ilmoitettava rekisteriin puolen vuoden 
sisällä.

31.1. Tarkista vuoden 2018 nautarekisteritiedot, 
kuten emolehmähiehon käyttötapa. Nautaeläin-
palkkio määräytyy keskimääräisen eläinmäärän pe-
rusteella ajalla 1.1.–31.12.18, mainitut päivät mukaan 
lukien. Mukaan lasketaan hallinnassa olleet palk-
kiokelpoiset emolehmät, emolehmähiehot, sonnit, 
härät, saaristohiehot ja lypsylehmät.

Huom! Perustukea saa aktiiviviljelijä, jolla on tuki-
kelpoista maatalousmaata ja tukioikeuksia. Täy-
dentävien ehtojen mukaan peltojen on oltava vil-
jelykelpoisia. Näiden ehtojen on täytyttävä koko 
kalenterivuoden (1.1.–31.12.). 

MAVI liittyy 
osaksi Ruokavirastoa 1.1.2019!

Kohti tulevaa II



Investointituen 1. hakujakso päättyy 
15.1. ja 2. hakujakso alkaa 16.1.
Aloitustuen 1. hakujakso päättyy 
31.1.

MUISTA!

MUISTA!

ma ti ke to pe la su
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Aku
Aukusti

Titta
Hilppa

Veikko
Veli

Veikka

Nyyrikki Kari
Karri

Toini Nuutti

Saku
Sakari

Solja Ilmari
Ilmo

Toni
Anton

Laura Henri
Henna

Sebastian

Oona
Netta

Visa Enni
Enna

Eini

Senja Pauli
Paavo

Joonatan Viljo

ValtteriKalle
Kaarlo

Irja

Aapeli

1
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Elmeri
Elmo

Tiitus
Ruut

Alli

Maksuun: Maidon kansallinen tuotantotuki.
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15.2. on viimeistään ilmoitettava siipi-
karjan, hevosten ja ponien kuukausit-
taiset toteutuneet eläinmäärät sekä 
luomusikojen tuotantotauot ajalta 
1.1.–31.12.18 (Vipu tai lomake 461).
Ne tarvitaan luonnonhaittakorvauk-
sen kotieläinkorotusta, sika- ja siipi-
karjatalouden sekä luonnonmukaisen 
kotieläintuotannon tukea varten. 
Eläinmääräilmoitusta ei tarvitse pa-
lauttaa, jos vaadittava minimieläinti-
heys täyttyy ilman siipikarjan, hevos-
ten tai ponien määrääkin. 
Minimieläintiheys on 0,35 ey ja luo-
mussa 0,30 ey korvauskelpoista pel-
tohehtaaria kohti.
Eläinmääräilmoituksen myöhästymi-
nen alentaa tukea 1 % päivässä 25 
päivän ajan, pl. sika- ja siipikarjatalou-
den tuki. Hevoseläimistä on toimitetta-
va tarkemmat tiedot liitteellä.

15.2. on ilmoitettava sika- ja siipikarja-
tilojen vuonna 2018 toteutuneet eläin-
määrät eläinten hyvinvointikorvausta 
varten (Vipu tai lomake 179).

Muista tehdä maatilan veroilmoitus.

Integroitu kasvinsuojelu tarkoittaa sitä, 
että tuhoojia torjutaan ennakoivasti viljelytekniikalla, 

seurataan tuhoojatilannetta ja kasvinsuojelusta 
päätetään vasta sen perusteella. 

Resistenssiä ehkäistään myös käyttämällä 
muita kuin kemiallisia torjunta-aineita. 

Torjunnan onnistumista seurataan.

Suunnittele jo talvella tauti-, rikka- ja tuhoojatorjuntaa. 
Käytä hyväksesi edellisen kesän lohkokohtaisia muistiinpanoja. 

Mieti kemialliselle torjunnalle vaihtoehtoja.

Integroitu kasvinsuoju on otettava huomioon täydentävien 
ehtojen vuoksi myös tiloilla, jotka eivät ole 

sitoutuneet ympäristökorvaukseen. 

MUISTA!

Kohti tulevaa II



Investointituen 2. hakujakso jatkuu.
Aloitustuen 2. hakujakso alkaa 1.2.

MUISTA!

ma ti ke to pe la su

Helmikuu 2019
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Ronja
Armi

Asser Tiia
Terhi
Teija

Riku
Rikhard

Laina Raija
Raisa

Elina
Ella

Ellen

Iisa
Isabella

Elma Sulo Tino
Voitto

Valentin

Sipi Kai Väinö
Rita

Karita

Kaino Eija Heli
Heljä

Helinä

Keijo Tuuli
Tuulia

Aslak Matti
Matias

NestoriTuija
Tuire

Torsti

1 Riitta

Onni
Sisu

Maksuun: Maidon kansallinen tuotantotuki.
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Investointituen 2. hakujakso päät-
tyy 15.3. ja 3. hakujakso alkaa 16.3. 
Aloitustuen 2. hakujakso jatkuu.

30

ma ti ke to pe la su

Maaliskuu 2019

31
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12
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Ari
Arsi

Leila
Laila

Tarmo Tarja
Taru
Taika

Vilppu Auvo Aurora
Aura

Kalervo
Reijo
Reko

Erno
Tarvo

Matilda
Mette

Risto Kerttu
Ilkka

Eetu 
Edvard

Juuso
Josefiina

Aki
Kim

Joakim

Pentti Vihtori Akseli Kaapo
Gabriel

Manu
Manne

Aija
Aava

Sauli
Saul

1

Maksuun mahdollisesti kuun aikana: Alkuperäisrotujen kasvattaminen n. 15 %, puutarhatuotteiden varastointituki 100 % sekä maidon kansallinen tuotantotuki.
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Armas Joni
Joonas29 Usko Irma

Irmeli

MUISTA!

MUISTA!
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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 kasviti-
lasta luomueläintilaksi muuttuvan on hakeuduttava luo-
mutuotannon valvontaan. Myös koulutuksen on oltava 
käyty. Seuraa osoitteesta ruokavirasto.fi, voiko uusia 
sitoumuksia tehdä tai voiko siihen lisätä uusia eläinla-
jeja (LUO). 

30.4. on peltomaan laadun itsearvioinnin palautuspäivä 
viljelijöillä, jotka ovat sitoutuneet ympäristökorvaukseen 
2015 jälkeen. Arviointi on tehtävä kolmannen vuoden 
loppuun mennessä (YMK).

Tee peruslohkojen jakaminen, yhdistäminen ja poistami-
nen maatalouskäytöstä Vipu-palvelussa tai lomakkeel-
la 102C. Näin lopulliset peruslohkotiedot ovat valmiina 
päätukihakua varten. 

Seuraa sokerijuurikkaan kuljetustuen hakuaikaa.

MUISTA!

Tarkista, että viljavuustutkimukset ovat voimassa ja 
uusi ne tarvittaessa. Uuden tutkimuksen on oltava 
valmis ennen seuraavaa lannoituskertaa. Tutkimus on 
voimassa viisi vuotta analysointipäivästä. 
 
Ota näytteet viljelemättömistä pelloista, kesantopel-
loista sekä muista viljelyyn otettavista pelloista sen 
kasvukauden aikana, jona aloitat viljelyn. Lanta-ana-
lyysi tehdään kaikilla tiloilla, joissa lantaa syntyy, tai 
jotka käyttävät sitä lannoitteena yli 25m3 vuodessa. 
Analyysit tehdään lantalajeittain.

Testaa kasvinsuojeluruisku ja päivitä tutkinto. Myös 
urakoijalla on oltava voimassa oleva Tukesin tutkin-
to. Kaikki ruiskut on testattava viiden vuoden välein 
riippumatta siitä, onko viljelijä sitoutunut ympäristö-
korvaukseen. 
 
Kevään tukihakumateriaali ilmestyy. Tarkista erityi-
sesti muutokset ja palauta mieleen, mihin tilallasi on 
sitouduttu. Käytä MTK:n EU-avustajaa, ProAgrian tai 
yksityistä asiantuntijaa päätukihaussa virheiden mini-
moimiseksi.

Kohti tulevaa IINitraattiasetuksen
tulkintaopas



Investointituen 3. hakujakso jatkuu.
Aloitustuen 2. hakujakso päättyy 30.4.

MUISTA!

MUISTA!

ma ti ke to pe la su
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Suoma Elias
Eelis
Eeli

Tero Minea
Verna

Julia
Julius

Tellervo Taito

Linda Patrik
Jalo

Otto Valto
Valdemar

Pilvi
Pälvi

Nella
Lauha

Anssi
Anselmi

Alina Jyrki
Jyri
Jori

Pertti
Albert

Marko
Markus

Teresa
Tessa

Merja Ilpo
Tuure

Miia
Mira

Mirva

Teijo

Veeti
Sampo

PellervoPeppi
Raita

Pulmu
1

Ukko Ira
Irina

Maksuun mahdollisesti kuun aikana: Kansalliset kotieläintuet (Pohjoinen nautatuki n. 25 %, kuttu- ja uuhituki n. 75 %, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irroi-
tettu tuki 25 %/100 %), kasvihuonetuotannontuki n. 60 % ja ympäristösopimukset n. 15 % sekä maidon kansallinen tuotantotuki.
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Kylvä kerääjäkasvi peltoviljelykasvin aluskasviksi kylvön 
yhteydessä tai viimeistään orasvaiheessa (yksivuotisilla 
puutarhakasveilla 15.8. mennessä) (YMK).

Tarkista, että eläinten kesäajan pitopaikka on rekisterissä. 
Muista kylvötöissä jättää pientareet ja suojakaistat. Jos 
ne tuhoutuvat, perusta ne uudelleen ja kirjaa poikkeavat 
toimenpiteet lohkokohtaisiin muistinpanoihin (TÄ).

Ympäristökorvaustilojen vesistöjen rannoilla (puro, joki, 
lampi, järvi) pitää olla vähintään kolmen metrin nurmipeit-
teinen suojakaista. Valtaojien varrella on vähintään metrin 
levyinen piennar. Jos tila ei ole sitoutunut ympäristökor-

vaukseen, metrin piennar riittää myös vesistöjen varrella. 
Tarkista vesistöt Vipu-palvelun uomarekisteristä.

Muista lannanlevitysmääräykset ja karjanlantapoikkeuksen 
ehdot (TÄ, YMK).

Tämän kalenterin taulukoista voit tarkistaa yleisimmät 
peltoviljelyä koskevat ehdot sekä suojakaistat.

Jos esim. kuolinpesien, yhtymien tai osakeyhtiöiden 
osallisiin on tullut muutoksia, päivitä Vipu-palvelun käyttö-
oikeudet ajan tasalle ennen tukihakua. Sen voi tehdä joko 
maaseutuviranomaisen luona tai Vipu-palvelussa. 

1.5. luomutilojen on haettava viimeistään 
ennen tuotantopanosten hankkimista poik-
keuslupa ELYltä tavanomaisten siementen 
tai taimien käyttöön. Hakemus tehdään 
Eviran valvontalomakkeella 9C. Poikkeusti-
lanteissa hyvin perusteluin lupaa voi hakea 
muulloinkin, mutta se on voimassa vain kas-
vukauden loppuun (LUO).

1.5.–30.4. ympäristösitoumusalan on oltava 
hallinnassa. Jos alue poistuu maatalouskäy-
töstä, tukia voidaan periä takaisin sitoumus-
kaudelta (YMK). Tarkista kunnasta ympäris-
tösopimusalan hallintaan liittyvät asiat.

1.5.–31.7. maisemapiirrealoilla olevia suojel-
tuja puita ei saa leikata lintujen pesimäai-
kaan (TÄ). 

1.5.–30.9. eläinsuojelulain mukaan pääs-
tään kytkettyjen maidontuotantoeläinten on 
päästävä jaloittelemaan laitumelle tai jaloit-
telutarhaan vähintään 60 päivän ajan. Eläin-
suojelulain mukaan vapautusta voi hakea 
aluehallintoviranomaiselta kolmen vuoden 
välein.

1.5.–30.9. hyvinvointikorvausta saavien tilo-
jen naudoilla, lampailla, sioilla ja vuohilla on 
60/90 päivän laidunnusaika. Pidä laidunnuk-
sesta kirjaa eläinryhmittäin (EHK). 

31.5. eläinmääräilmoituksen on oltava tehty 
sikarekisteriin ajalta 1.1.–30.4.

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

MUISTA!

Kohti tulevaa II

Muutos!



Aloitustuen 3. hakujakso alkaa 1.5.
Investointituen 3. hakujakso jatkuu.

MUISTA!

MUISTA!
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Ylermi Helmi Heino Timo
Timi

Aino
Aini
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Sofia
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Maisa
Rebekka
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Erkki
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Konsta
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Hemmo Lyydia
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Touko
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VIlma
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Helga

Viivi
Vuokko
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Maksuun mahdollisesti kuun aikana: Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus 100 %, luomu n. 25 % sekä maidon kansallinen tuotantotuki. 
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...silloin:
• päätukihaku päättyy Vipu-palvelussa klo 23.59. Tarkista, että haet 
kaikkia aikomiasi tukia, korvauksia ja maksatuksia. 
• on viimeinen päivä ilmoittaa peruslohkomuutoksista ja hallinnan siirros-
ta, kuten pellon ostosta, myynnistä ja vuokraamisesta.
• on peruslohkojen yhden päivän hallinta-aika (omistuksessa tai vuokrat-
tuna). Tarkista vuoden 2019 hallintapäivä tukioppaasta. Muista siirtää 
myös tukioikeudet, kun uusit vuokrasopimuksia. 
• mm. uudet tai nuoret viljelijät voivat hakea uusia tukioikeuksia varan-
noista, mutta vain yhden kerran (lomake 289). 
• uusien tuottajien on haettava luomutuotannon sitoumusta ja ensim-
mäinen tarkastus on oltava tehtynä.
• on haettava mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea Poh-
jois-Savon ELYstä tuotantokaudelta 1.6.–30.9 (lomake 204). 
• uusien tilojen, myös mehiläistarhaajien, on rekisteröidyttävä eläinten-
pitäjäksi ja tehtävä pitopaikkailmoitukset.
• uusien nauta-, lammas- ja vuohitilojen on palautettava osallistumisil-
moitus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184.
• alkuperäisrotujen kasvattajien on haettava eläinmäärän lisäämistä 
ELYstä (lomake 218E). Polveutumistodistus vaaditaan toukokuun alusta 
alkaen.

1.6. alkaen kanat ja kalkkunat saavat eläinsuojelulain mukaan ulkoilla 
(ulkonapitokielto 1.3–31.5 koskee kaikkia tiloja, myös luomutiloja).

30.6.
• on viimeinen kylvöpäivä. Jos poikkeat ajasta, kirjaa syy lohkomuistiin-
panoihin (TÄ).
• mennessä yksivuotiset puutarhakasvit on ympäristösitoumuksen mu-
kaan oltava katettu. Monivuotisilla kasveilla leikattava nurmikate on ol-
tava kaikki viljelyvuodet (YMK).

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

Voit muuttaa päätukihaun jälkeen virheellisesti ilmoitettuja kasveja niin, 
ettei korvaustaso kuitenkaan nouse. Kysy lisää kunnasta muista mah-
dollisuuksista tehdä muutoksia.

Tee työt pellolla tukiehtojen mukaan. Useimmiten 
tavanomainen hyvä viljelytapa on käsi kädessä 
tukiehtojen kanssa. Älä ota turhaan sanktioita 
rikkakasvien valtaamilta pelloilta. 

Tee hyvät viljelymuistiinpanot, älä luota muistiisi!

Ole tarkkana siinä, mitä kasvustoja saa ja mitä 
pitää niittää, sekä minkä voi käyttää hyväksi.
Käytä apuna kalenterissa olevia taulukoita. 

Nurmipeitteisiä kasvustoja voi olla erilaisia.  
Tarkista niiden tukiehdot!

MUISTA!

Tarkista vuoden 2019 päätukihakupäivät
Ruokaviraston sivuilta!

Kohti tulevaa II

Muutos!



Investointituen ja aloitustuen 
3. hakujakso jatkuu.

MUISTA!

Teemu

MUISTA!
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Maksuun mahdollisesti kuun aikana: EUn nautaeläinpalkkiot n. 30 %, EUn lammas- ja vuohipalkkiot 100 %, perus- ja viherryttämistuki n. 5 %, nuoren viljelijän tuki (EU) 
n. 5 %, peltokasvipalkkio n. 5 %, eläinten hyvinvointikorvaus n. 5 %, ympäristökorvaus n. 25 %, ympäristösopimukset n. 25 % sekä maidon kansallinen tuotantotuki.
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Tarkista tukiehdot ja maksatus: ruokavirasto.fi



Kaikkien tilojen tulee noudattaa täydentäviä ehtoja, sillä ne ovat lähes kaikkien korvausten ja tukien ehtona. 
Tarkista AINA vaatimukset sitoumusehdoista, hakuoppaasta tai sivulta mavi.fi (ruokavirasto.fi).  

Jos eri tukiehdoissa on saman asian kirjaamisvaatimus, yksi kirjauskerta riittää. 

Pellonkäytön 
muoto /
pellon osa

PERUSTAMINEN LANNOITUS
NIITTO /
SADONKORJUU

SADON KÄYTTÖ
KEMIALLINEN
KASVINSUOJELU

KASVUSTON 
SÄILYTTÄMINEN

PÄÄTTÄMINEN HUOMIOI HUOMIOI ERITYISESTI

Viljelty pelto 
(sis. kaikki 
pellot)

Kylvä 30.6. mennessä, voit poiketa 
sääolosuhteiden vuoksi. 
Lajikkeiden tulee soveltua alueelle. 
Varmista tasainen itäminen ja riit-
tävä siemen/-taimimäärä. 
Muista suojakaistat!

Nitraattiasetus: kokonais-
typpeä lannasta ja org. 
lannoitevalmisteesta saa 
olla enint. 170 kg/vuosi. 
Selvitä maalaji. Lannoitus 
on kielletty < 5 m vesistöstä. 
Seuraavan 5 m alalla 
lanta ja orgaaniset lannoi-
tevalmisteet on mullattava 
vuorokauden sisällä. Muista 
kaltevuusrajoite (15 %). 
Tee lanta-analyysi ja pidä 
kirjaa lannanlevityksestä ja 
sadoista. Noudata levitys- ja 
patterointiaikoja.

Ei vaadi sadonkor-
juuta, pl. avomaan-
vihannekset. Sadon 
saa käyttää hyväksi. 
Kirjaa satotaso ylös. 
Jos eläimet laidunta-
vat, muista pitopaik-
kailmoitus.

On pyrittävä korjuu- ja 
markkinakelpoisen 
sadon tuottamiseen. 
Sadon saa hyödyntää 
ja laiduntaa. Pidä 
rehukirjanpitoa. 

Huolehdi kasvinsuojelus-
ta ja estä rikkakasvien 
leviäminen mekaanisesti, 
biologisesti, kemiallisesti 
tai kasvinvuorottelun 
avulla. Muista ruiskuntes-
taus 5 vuoden välein. Pidä 
kirjanpitoa.
Talousvesikaivojen 
ympärille pitää jättää  
30 - 100 m suo-
javyöhykettä. Suojele 
pohjavettä.

Huolehdi maan 
kasvukunnosta. 
Viljele hyvän 
viljelytavan 
mukaan. Pidä 
maatalousmaa 
avoimena.

Päätä hyvän viljelytavan 
mukaan. Jos päätät 
kasvuston kemiallisesti, 
tarkista määräajat. 

Sängen poltossa 
on rajoituksia. 
Torju hukkakaura 
ja jättiputki. 
Mahdollisia 
maisemapiirre-
aloilla olevia puita 
ei saa leikata 
lintujen pesi-
mäaikaan. 

Huolehdi rikkakasvintorjun-
nasta ja kasvukunnosta. Vil-
jele hyvän maatalouskäytän-
nön mukaan ja pidä maa 
avoimena. Huolehdi, ettei 
eroosiota synny.  
Pellon on oltava viljelykel-
poinen 1.1. - 31.12. 
Ota vesinäyte, jos kastelet 
sellaisenaan syötäviä kasve-
ja. Vesinäyte on tehtävä kol-
men 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 pääosion kasvipeitteisenä ja maaperän eroosio saa olla vain vähäistä.

Tilapäisesti 
viljelemätön 
pelto

Kiellettyä.

Niitolle ei ole esteitä 
eikä velvoitteita, 
mutta maa-
talousmaa pitää 
pitää avoimena.

Saa käyttää.
Päättämiselle ei ole 
rajoitteita.

Huomioi tukioikeudet.  
Ala pitää pysyä sellaises-
sa kunnossa, että se on 
otettavissa uudelleen 
maatalouskäyttöön. Ilmoita 
varastointialueena olevat 
peltoalueet tilapäisesti vil-
jelemättömänä.

Valtaojien ja ve-
sistöjen varret 
(= 1 m pienta-
reet)

Jätä 1 m nurmipeitteistä piennarta, 
myös ensimmäistä kertaa viljelyyn 
otettaessa. Jos pellon ja vesistön 
välissä on vähintään 10 m muuta 
alaa kuin peltoa, erillistä suoja-
kaistaa tai piennarta ei tarvitse 
olla. Alalle ei saa nousta tulva tai 
se ei saa olla alaspäin viettävää 
jokitöyrästä tai hötteikköä.

Piennar on 
pidettävä avoimena.

Sadon saa korjata.
Kiellettyä.  
Pesäkekäsittelyä voi tehdä.

Ei saa kyntää.

Tuhoutunut piennar 
pitää kylvää nurmikas-
villa mahdollisimman 
pian, jos kasvillisuus 
vaurioituu tai tuhoutuu 
talven aikana, rikka-
kasvien pesäkekäsittelyä 
tehtäessä tai ojien kun-
nostustöiden yhteydessä.

Voi olla moni-
lajinen, mutta 
nurmipeitteinen. 
Piennar mitataan 
ojanniskasta kas-
vuston suuntaan.

Piennar on oltava olemassa. 
Se voi olla 1 - 3 m. Piennar 
lasketaan peruslohkon pin-
ta-alaan.  
HUOM! Ympäristökorvauksen 
mukaan vesistöjen varrella on 
oltava väh. 3 m suojakaista, 
joka alkaa pellon rajasta.

Sarka-, reuna- ja 
kokoojaojat ja 
niiden  
reunat

Sallittua.
Estä vesakoitumi-
nen, jottei peltopin-
ta-ala pienene. 

Sadon saa käyttää 
hyväksi.

Ojan saa ruiskuttaa,  
paitsi jos siinä on vettä.

Ei rajoituksia. 
Saa kyntää ojan-
niskaan saakka.

Jos oja on alle 3 m leveä, se 
on mukana pinta-alassa. Ve-
sakoitunut ojanala poisteta-
an pinta-alasta.

©tukikalenteri 2018 - 2019

Täydentävät ehdot 2018

Täydentävät ehdot käytännössä 2018 C-alueella sekä AB-II ja AB-III -kohdentamisalueella



Täydentävien ehtojen kesantopelto =  tuotantoon käyttämätön viher-, sänki- tai avokesanto: Pidä kesantopellot pääsääntöisesti viher- tai sänkikesantona ja uusi niiden kasvusto tarvittaessa. 

Viherkesanto 

Kylvä 30.6. mennessä, voit poiketa 
sääolosuhteiden vuoksi. Ala voi olla 
perustettu yksi- tai monivuotisella 
riista-, maisena-, niitty- tai nurmi-
kasveilla tai niiden seoksella, mutta 
ei kuitenkaan vain viljalla, öljy- tai 
valkuaiskasvilla tai näiden seoksel-
la. Näitä kasvustoja perustettaessa 
pohjavesialueelle siemenseoksen 
painosta saa olla enint. 20 % typpeä 
sitovia kasveja. 

Lannoitus on sallittua 
vain monivuotisia kasveja 
perustettaessa. Typpimäärä 
saa olla 50 % normaalista 
(typpeä 60 - 80 kg/ha maa-
lajista riippuen). Lannoitus 
on sallittua kylvettäessä tai 
istutettaessa syyskylvöisiä 
kasveja. Yksivuotista nur-
mea ei saa lannoittaa. 

Ei tarvitse niittää 
vuosittain, mutta 
maatalousmaa on 
pidettävä avoimena.

Saa hyödyntää ja 
laiduntaa. Huolehdi, 
että pellon pinta säi-
lyy 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 lyhy-
taikaisia pellon 
kasvukuntoa 
parantavia 
toimenpiteitä. 
Perustele ne 
lohkokohtaiseen 
kirjanpitoon.

Pohjavesialueiden on ol-
tava kasvipeitteisiä. Niitä 
kesannot rikkakasvien 
torjumiseksi. Raivion on 
oltava ensimmäisenä vuonna 
viherkesantona.

Sänkikesanto Sadon saa hyödyntää. Saa laiduntaa. Ei tarvitse niittää vuosittain, mutta maatalousmaa on pidettävä avoimena. 

Avokesanto
Saa perustaa vain poikkeustapauksissa, esim. jos rikkakasvitilanne on vaikea tai teet lyhytaikaisia kunnostustoimia. Perustele tukihakemukseen lohkon avokesannoiminen. 
Kirjaa perustelut myös lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Estä rikkojen leviäminen.

Pohjavesialueella 
ei saa olla avoke-
santoa.

Raivio ei saa olla ensim-
mäisenä vuonna avokesan-
nolla.

HUOM! Tarkista AINA vaatimukset sitoumusehdoista, hakuoppaasta tai sivuilta mavi.fi (ruokavirasto.fi).
Viherryttämistukea haetaan yhtäaikaisesti perustuen kanssa.  

Huomaa! AB-alueen vaatimukset poikkeavat joiltakin osin C-alueesta.

Maatalousmaa Tilan maatalousmaa = peltoala + pysyvät kasvit + pysyvä nurmi. Tarkista esim. marja- ja  puutarhakasveista vuosittain, mikä kasvi kuuluu pysyviin kasveihin. 

Viljelyn 
monipuolistaminen

Viljele normaalisti vähintään täydentävien ehtojen mukaan. Muista, että viljeltäviä kasveja on oltava vähintään kaksi, pl. vapautukset.  
AB-alueella kasveja on oltava kolme, jos peltoala yli 30 ha. Ota AB-alueella huomioon myös pääkasvin ja kahden eniten viljellyn viljelykasvin peltoalarajoitteet. 
Vuo des ta 2018 al ka en va pau dut ko ko naan vil je lyn moni puo lis ta mi ses ta, jos: 
- pel to a lastasi yli 75 % on nur mea, ke san toa, palkokasveja, näi den käyt tö ta po jen yh dis tel mää  tai jos 
- tuki kel poi ses ta maa ta lous maas tasi yli 75 % on py sy vää nur mea, nur mea tai näi den käyt tö ta po jen yh dis tel mä ä.  
Vapautus voi aiheuttaa sen, ettei ympäristökorvauksen joitakin tukia makseta.  
Kasvusto on säilytettävä 30.6. - 31.8. tai kasvi on pystyttävä tunnistamaan kasvijäänteistä. Tarkista, mikä peltoala ja kasvi kuuluu viherryttämiseen.  
Viherryttäminen ei koske alle 10 ha:n tiloja, luomutiloja tai tiloja, joilla viljellään pääosin nurmea.

Pysyvät nurmet  
(pysyväksi nurmeksi 
merkitty maatalousmaa)

Lohkon voi kylvää esim. viljalle, jolloin pysyvän nurmen merkintä poistuu. Yli viisivuotiset nurmet muuttuvat pysyväksi nurmeksi. Osa kasvulohkojen nurmikoodeista nollaa, jäädyttää tai kerryttää 
nurmivuosia. Toistaiseksi Suomessa voidaan viljellä normaalisti täydentävien ja/tai ympäristökorvausehtojen 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 oltava yli 50 % kasvulohkon tukikelpoisesta alasta. Huomoi, että maatalousmaa on pidettävä avoimena. 
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. 
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Viherryttäminen käytännössä 2018

Viherryttämistuki 2018

Muutos!

Muutos!



1.

sarkaoja

valtaoja

puro

vesistö

puro

2.

3.

4.

5.

3m pellon rajasta

10 m vesistöstä

10 m pellon rajasta

25 m vesistöstä

5 m vesistöstä
6. 3 m vesistöstä

1. Jätä 1 - 3 m nurmipeitteistä piennarta. Piennar alkaa valtaojan ojanniskasta tai vesistön varrella pellon rajasta. Piennarta ei saa lannoittaa, eikä siinä saa käyt-
tää kasvinsuojeluaineita (TÄ). 
2. Sarkaojaan ei tarvitse jättää suojakaistaa (TÄ). 
3. Jos luontainen suojakaista on vähintään 10 m, ei erillistä kaistaa tarvita (TÄ, YMK).
4. Jätä 3 - 10 m nurmipeitteistä suojakaistaa. Kaista alkaa viljellyn pellon rajasta. Suojakaistaa ei saa lannoittaa. HUOM! Suojakaistan ala vähennetään 
lantatoimenpiteessä ilmoitettavasta peruslohkon pinta-alasta (YMK).
5. Karjanlantapoikkeusta ei voi käyttää alle 25 m vesistöstä (YMK).
6. Alle 5 m vesistöstä ei saa lannoittaa. Seuraavan 5 m alalta lanta ja orgaaniset lannoitteet on mullattava vuorokauden sisällä. Rannan saa laiduntaa (TÄ). 
7. Mitään kasvinsuojeluaineita ei saa levittää alle 3 m vesistöstä. Katso myyntipakkauksesta levitettävän aineen suojaetäisyys (TÄ).
8. Jos pellon ja vesiuoman välissä on tiheä, noin 5 m korkea metsikkö, kasvinsuojeluaineen suojaetäisyydeksi riittää 3 m vesistön rajasta (TÄ).
9. Levitä lietelanta, virtsa tai nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste sijoittamalla pelloille, joiden kaltevuus on 15 % tai enemmän. Muut lannat on muo-
kattava 12 tunnin sisällä. Tee näin myös silloin, jos käy tät säi lö re hun pu ris te nes tei tä ja ja loit te lu a lu ei den va lu ma ve siä lan noit tee na (TÄ).

1-3 m ojanniskasta

7. 1-3 m pellon rajasta 
vesistön varrella

1.
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Tarkista uomarekisteri Vipu-palvelusta!

Kaistat tukiehdoissa

8.

9.



Ympäristökorvausta saava noudattaa täydentäviä ehtoja ja säilyttää maatalousmaan viljelykunnossa. Myös ympäristökorvauksen 
vähimmäisvaatimukset on täytettävä. 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 mavi.fi (ruokavirasto.fi). 

  PERUSTAMINEN   LANNOITUS
  NIITTO/
  SADONKORJUU

SADON KÄYTTÖ
KEMIALLINEN 
KASVINSUOJELU

 KASVUSTON 
 SÄILYTTÄMINEN

 PÄÄTTÄMINEN  HUOMIOI HUOMIOI ERITYISESTI

Ravinteiden tasapainonen 
käyttö pellolla  
(ilman lohkokohtaisia 
toimenpiteitä)

Kasvusto on perustettava 
30.6. mennessä, mutta voit 
poiketa sääolosuhteiden 
vuoksi. Vuosittainen vilje-
lysuunnitelma on oltava tehty 
ennen kasvukautta. Alaa 
on viljeltävä tarkoituksen-
mukaisella tavalla niin, että 
saadaan tasainen kasvusto. 
Muista suojakaistat. 

Lannoita ympäristötukiehtojen mukaisesti. 
Huomioi viljavuustutkimus (5/3v.) ja lan-
noitusehdot/-tasot. Satotasokorjausmah-
dollisuus. Huomioi nitraattiasetuksen lan-
nanlevitysaika (1.4 - 30.10., poikkeus 31.11. 
saakka esim. märkyyden vuoksi) ja säännöt. 
Muista lanta-analyysi. Voimassa olevan 
viljavuustutkimustuloksen tulee olla valmis 
ennen seuraavaa lannoituskertaa. Jos sato 
on jäänyt korjaamatta, levitetty fosfori on 
huomioitava seuraavana vuonna täysimää-
räisesti lannoituksessa. Käytä tarvittaessa 
fosforin tasausta.

Ei ole pakollista, 
pl. avomaan vihannekset, 
jos sitä ei jossakin muussa 
ehdossa vaadita.

Sadon saa hyödyntää, 
jos lohkon lisätoimenpi-
de ei sitä kiellä.

Sallittua, mikäli 
jossakin lisätoi-
menpiteen ehdois-
sa ei nimenomaan 
toisin määrätä. 
Noudata integroi-
dun kasvinsuoje-
lun ohjeita. Muista 
ruiskun testaus ja 
tutkinto 5 vuoden 
välein.  

Kasvuston saa korjata, jos 
lohkon lisätoimenpide ei 
sitä rajoita.

Kasvuston saa päättää, 
jos lohkon lisätoimenpi-
de ei sitä rajoita.

Sitoumukseen 
kuuluu viljelykier-
tosuunnitelma, 
henkilökohtainen 
koulutus ja laatu-
testi.

HUOM! Valitun tila-
kohtaisen toimen-
piteen ehdoissa voi 
olla lohkokohtaisia 
lannoitusrajoi-
tuksia.

Tee lohkokohtainen 
kirjanpito! Huolehdi, että 
korjuu- ja markkinakel-
poisen sadon tuottaminen 
on mahdollista myös 
seuraavana vuonna. Muista 
suojakaistat. 
Kirjaa poikkeamat lohko-
kohtaiseen kirjanpitoon.

Pohjavesialueella oleva  
pelto viljellään täydentä-
vien ehtojen mukaisesti.

Valtaojien ja vesistöjen 
varsien suojakaistat 3 m

Kaistat on perustettava nurmensie-
menellä vesistöjen varrelle,  mutta 
niitä ei saa perustaa suojaviljaan. 
Kaistat lasketaan peruslohkon pin-
ta-alaan. Kaista voi olla 3 - 10  m.

Ei saa lannoittaa perustamisvaiheessakaan. 
Saa hyödyntää.  
Saa laiduntaa.

Saa hyödyntää.

Kiellettyä. 
Pesäketorjunta on 
sallittua vaikeissa 
rikkatilanteissa.

Kasvusto on säilytettävä. 
Ei saa kyntää. 

Kasvusto on uusittava, 
jos se tuhoutuu.

Niitettävä, ettei 
vesakoidu. Rikka-
kasvit voi torjua 
pesäketorjuntana.

Perustaminen on tehtävä 
nurmikasveilla. Ei saa 
vesakoitua.

Tilapäisesti viljelemätön pelto Hoidetaan täydentävien ehtojen mukaan.

Avo- tai sänkikesanto ja yk-
sivuotinen viherkesanto

Kesantoa on hoidettava täydentävien ehtojen mukaan. Ei saa lannoittaa. Jos kesannolle perustetaan 15.7. jälkeen syyskylvöinen kasvusto, lohkoa voidaan lannoittaa sitoumusehtojen taulukoiden mukaisesti.

Peltomaa  on pidettävä 
avoimena.Monivuotinen 

viherkesanto

Kylvettävä viimeistään 
30.6. yksi- tai monivuotisilla 
riista-, maisema-, niitty- tai 
nurmikasveilla (pl. pohjavesi-
alueet, joissa siemenseoksen 
painosta saa olla enint. 
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 aikaan-
saamiseksi.

Saa lannoittaa perustettaessa.

Huomaa myös, että ympäristösitoumuksen 
tehneillä tiloilla monivuotisen viher-
kesannon perustamisvaiheen lannoitukselle 
on alemmat raja-arvot kuin täydentävissä 
ehdoissa.

Ei tarvitse niittää vuosittain, 
mutta maatalousmaa on 
pidettävä  avoimena.

Saa hyödyntää. Saa 
laiduntaa. Pidä pellon 
pinta kasvipeitteisenä.

Estä kesantopel-
loilla rikkakasvien 
leviäminen.

Kasvusto on säilytettävä 
1.9. tai 15.7. saakka. 

Kasvuston saa päättää 
1.9. alkaen kemiallisesti 
tai mekaanisesti. Syys-
kasveja istutettaessa 
tai kylvettäessä päättä-
misen voi tehdä jo 15.7. 
alkaen.

Jos kylvät viimeisen 
kylvöpäivän jäl-
keen, kirjaa peruste-
lut lohkokohtaisiin 
muistiinpanoihin.

Hoidetaan täy-
dentävien ehtojen 
mukaan.

Monimuotoisuuskaista
Monimuotoisuuskaistan tarkoitus on edistää luonnon monimuotoisuutta. Sen voi perustaa peruslohkolle, jos se ei rajoitu vesistöön.  Kaista se on kes ki mää rin enin tään 3 met riä le veä ja se lasketaan vil je ly kas vin pin ta-alaan. Moni muo toi suus kais ta voi daan pe rus taa 
nur mi-, hei nä-, niit ty-, riis ta- tai mai se ma kas vien sie me nil lä. Kaistalla voi myös kas vaa sa maa vil je ly kas via kuin loh kolla. Silloin jätetään kes ki mää rin enin tään 3 m le veä kais ta loh kon reu nal la tai reu noil la kor jaa mat ta. Moni muo toi suus kais taa on hoi det ta va sa mal la 
ta val la kuin suo ja kais taakin.

Ympäristökorvaus käytännössä 2018 C-alueella sekä AB-II ja AB-III -kohdentamisalueella
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Tila noudattaa vain valitsemiensa lohkokohtaisten toimenpiteiden ehtoja. Tarkista AINA vaatimukset sitoumusehdoista, hakuoppaasta tai sivulta 
mavi.fi (ruokavirasto.fi). Jos eri tukiehdoissa on saman asian kirjaamisvaatimus, yksi kirjaus riittää. Muista pitää kirjanpitoa kaikista lohkoista!

Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimet käytännössä 2018  
C-alueella sekä AB-II ja AB-III -kohdentamisalueella

Lohkokohtainen 
toimenpide

  PERUSTAMINEN    LANNOITUS
 NIITTO/
 SADONKORJUU

SADON KÄYTTÖ
KEMIALLINEN 
KASVINSUOJELU 

KASVUSTON 
SÄILYTTÄMINEN

  PÄÄTTÄMINEN    HUOMIOI
   

    HUOMIOI
      ERITYISESTI

1. Lietelannan  
sijoittaminen peltoon

Ei ole pakollista 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 fosforiravinnemäärät. Tarkista, että alat, lannan kuiva-aineprosentti ja ilmoitus vastaavat toisiaan. Alat ilmoitetaan syysilmoituksella 31.10. mennessä. Tarkista, että alat, lannan kui-

va-aineprosentti ja ilmoitus 
vastaavat toisiaan.2. Ravinteiden ja  

orgaanisten aineiden 
kierrättäminen

Ei ole pakollista joka vuosi. Lisättävän aineen määrän on oltava vähintään 15 m³/ha vuodessa ja kuiva-ainepitoisuuden vähintään 20 %. Varmista, että syysilmoituksen alat, kuiva-aineprosentti ja määrät vastaavat lohkokohtaista kirjan-
pitoa. Muista ottaa suojakaistat levitysalasta pois. Ilmoita vain alat, joissa minimilevitysmäärä täyttyy. Ilmoitetun alan ei tarvitse olla sama kun tukihakemuksen kasvulohkon pinta-ala. Kirjaa lohkokohtaisiin muistiinpanoihin lannoi-
tevalmiste, maanparannusaine, kasvualusta ja toiselta tilalta hankittu kuivalanta tai lannasta erotettu kuivajae sekä levitysmäärä. Pidä kirjaa myös typpi- ja fosforimääristä. Säilytä analyysit. Tarkista, että alat, lannan kuiva-aineprosentti 
ja ilmoitus täsmäävät. Alat ilmoitetaan syysilmoituksella 31.10. mennessä.

3. Valumavesien hallinta Pakollista joka vuosi. 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.

Pidä kirjanpitoa.

4. Ympäristönhoitonurmet

a) Suojavyöhykkeet 
(suojavyöhykepellot)

On pitänyt jo perustaa ensim-
mäisenä sitoumusvuonna.  
Uusia aloja ei voi enää  
ilmoittaa.

Nurmia voi lannoittaa 
perustamisvaiheessa. Muina 
vuosina ei saa lannoittaa. Niitettävä, korjuujäte 

korjattava vuosittain 
tai laidunnettava. 
Luonnonvaraiset 
eläimet on huomioita-
va niitossa.

Sadon saa hyödyn-
tää. Saa laiduntaa.

Kielletty. Poikkeuksena 
hukkakaura sekä valvatti, 
pujo, pelto-ohdake ja muut 
tuulen mukana leviävät, joita 
saa torjua kemiallisesti tai 
mekaanisesti. 

Säilytä kasvusto sitoumus-
kauden loppuun (30.4.20). 
Jos vanha nurmi tuhoutuu, 
uusi se heti olosuhteiden 
salliessa saman kasvukau-
den aikana.

Kasvuston saa päättää 
sitoumuskauden loput-
tua (30.4.20).

Sitoumusala ei voi muuttua. 

Niitot ja kasvuston 
poiskorjuu on tehtävä. Tee 
lohkokohtaiset muistiinpanot.

b) Monivuotiset 
ympäristönurmet

On pitänyt jo perustaa. Ei voi il-
moittaa uusia aloja. Sitoumus-
kauden aikana ei saa uusia muok-
kaamalla. Peruste on pitänyt kirjata 
lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.

Monivuotista ympäristönur-
mea voi lannoittaa 
ympäristösitoumusehtojen 
mukaisesti kuten normaalia 
tuotantonurmea.

Sallittua kasvukaudella.
Säilytä kasvusto sitoumus-
kauden loppuun (30.4.20).

Alalla voidaan tehdä salaojitus, 
kalkitus, valtaojien kaivuu ja per-
kaus sekä muu vastaava maan  
rakennetta ja vesitaloutta paranta-
va lyhytaikainen toimenpide. 
Kylvä heti sen jälkeen nurmikas-
vusto. 

c) Luonnonhoitopellot 
(LHP)

Kylvä viim. 30.6 tai edellisenä 
vuonna suojaviljan kanssa tai 
vanhaan nurmeen. Nurmi voi olla 
monilajinen, mutta heinää on 
löydyttävä kasvustosta. Typensi-
tojakasveja saa olla enint. 20 %. 

Vähäinen lannoitus on sallit-
tua perustamisvaiheessa.

Pelto on niitettävä 
joka toinen vuosi. Jos 
rikkakasviongelma on 
vaikea, on niitettävä 
vuosittain (tai jopa 
useammin). Luonnon-
varaiset lajit on huo-
mioitava niitossa. 

Sallittua vain  perustamisen ja 
päättämisen yhteydessä.

Säilytä kasvusto vähintään 
kaksi vuotta samalla 
lohkolla.

Kasvuston saa päättää 
1.9. alkaen tai seuraavana 
keväänä. Jos kylvetään 
syyskylvöinen kasvi, 
saa päättää 15.7. alkaen 
myös kemiallisesti (toisen 
vuoden jälkeen).

Niitä riittävän tiheästi. Rikka-
kasvit eivät saa levitä.  
Kunnostettavat alueet eivät 
saa olla pitkään ilman nurmi-
kasvustoa.

5. Orgaanisen katteen 
käyttö puutarhakasveilla 
ja siemenperunalla

Siemenperunalla oleva lohko on 
kokonaan katettava, yksivuo-
tisilla kasveilla kesäkuun ja 
esikasvin vaativilla heinäkuun 
loppuun mennessä. Katetta on 
oltava vähintään 0,05 ha/vuosi.

Leikattava nurmikate 
on pidettävä lyhyenä 
kasvukauden aikana.

Sallittua.

Säilytä kate sadonkorjuu-
seen asti, monivuotisilla 
kasveilla kaikki viljely-
vuodet.

Jos vähimmäisala 0,05ha/vuosi ei 
täyty, tuki peritään takaisin koko 
sitoumuskaudelta.

Kate pitää pystyä 
toteamaan.

 6. Peltojen talviaikainen 
 kasvipeitteisyys

Kasvipeitteisyysala voi vaihdella sopimusalalla vuosittain 20, 40 tai 60% ja AB-kohdentamisalueilla 80 %:in saakka. Jos viljelet sekä AB- että 
C-alueilla, varmista että minimivaatimus täyttyy molemmilla tukialueilla. Suunnittele alustavasti jo keväällä tulevan talven kasvipeitteiset alat. 
Minimialavaatimuksen on täytyttävä joka vuosi. Muussa tapauksessa toimenpide hylätään ja maksetut kasvipeitteisyyden korvaukset peritään 
takaisin koko sitoumusajalta. Kasvipeitteisyysalaksi hyväksytään mm. tietyt kevennetyllä muokkauksella muokatut maat, nurmi, sänget, suor-
akylvösänget, kerääjäkasvien kasvustot talven yli säilytetty kasvusto ja syyskylvöiset kasvit.

Kasvipeitteisyys on säilytet-
tävä kylvömuokkaukseen 
tai vastaavaan viljelytoi-
menpiteeseen asti. 

Voi päättää seuraavana 
keväänä.

Kasvipeitteisyys ilmoitetaan 
syysilmoituksella 31.10. mennessä. 
Huomio, että kaikki lohkot eivät 
täytä vaatimusta. esim. suo-
javyöhyke ja LHP. Ei rajoita seuraa-
van vuoden viljelyä.

Alan on oltava kasvipeitteinen.
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PERUSTAMINEN LANNOITUS
NIITTO/
SADONKORJUU SADON KÄYTTÖ

KEMIALLINEN
KASVINSUOJELU

KASVUSTON 
SÄILYTTÄMINEN

PÄÄTTÄMINEN HUOMIOI HUOMIOI
ERITYISESTI

7. Peltoluonnon monimuotoisuus

a) Viherlannoitusnurmi

Kylvä 30.6. mennessä tai edel-
lisenä vuonna suojaviljan kans-
sa. Siementen on oltava nurmi-, 
heinä- ja typensitojakasveja 
(joista jälkimmäisiä väh. 20 % 
siementen painosta ). Viherlan-
noitusnurmea ei saa perustaa 
edellisen vuoden nurmeen.

Saa lannoittaa perustamis-
vaiheessa. 

Ei ole rajoitettu. 
Luonnonvaraiset 
lajit on huomioitava 
niitossa. 

Sadon saa korjata, hyödyn-
tää ja laiduntaa.

Kasvukaudella sallittua. 
Huomioi, että viherlannoi-
tusnurmesta ei makseta 
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.  
Ei rajoita seuraavan vuoden 
viljelyä. 

Siemenseoksen on 
oltava oikea. 

b) Kerääjäkasvit

Kylvä viimeistään orasvai-
heessa yksivuotiseen 
kasvustoon (varhaisperuna 
ja varhaisvihannekset 15.8. 
mennessä). Kerääjäkasvi voi 
olla esim. italianraiheinä, 
muu heinä, apila tai muu 
nurmipalkokasvi.

Saa lannoittaa perustamis-
vaiheessa. Viljelykasvin 
jälkeen perustettavaa alaa 
ei saa lannoittaa, pl. puutar-
hakasvit.

Niitto ei ole  
pakollista.

Sadon saa laiduntaa tai 
käyttää pääkasvin sa-
donkorjuun jälkeen.

Sallittua. Huolehdi, että 
pääkasvin kasvinsuojelu 
ei tapa kerääjäkasvia.

Säilytä kasvusto yksi kasvu-
kausi.

Kasvuston saa päättää 
aikaisintaan 1.10., kemi-
allisesti aikaisintaan 15.9. 
Päätä kasvusto, jos perustat 
lohkolle monivuotisen nur-
men seuraavana vuonna.

Kerääjäkasveilla ei saa pe-
rustaa monivuotista nurmea 
tai seuraavan vuoden vilje-
lykasvustoa, pl. viherkesanto 
ja/tai jos pellon hallinta on 
muuttunut. 

Kylvä riittävän aikaisin. 
Kasvuston on oltava 
riittävän tiheä. Kirjaa 
kylvöpäivä muistiin.

  
c) Niitty- ja lintupelto 

Kylvä 30.6.mennessä. 
Huomioi siemenseos! 
Ei saa perustaa edellisen 
vuoden nurmeen.

Saa lannoittaa perustamis-
vaiheessa.

Niitto ei ole pakol-
lista. Niittää voi 1.8. 
alkaen. Jos rikkakas-
viongelma on vaikea, 
on lohko niitettävä, 
mutta sen saa tehdä 
vasta 1.8. jälkeen. 
Huomioi luonnon-
eläimet ja -lajit. 

Sadon saa korjata ja 
hyödyntää.  
Ei saa laiduntaa. 

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 ke-
miallisesti jo 15.7. alkaen. 

Ei voi perustaa pysyville 
nurmille.  Ei rajoita viljelyä 
kahden vuoden jälkeen. 

Säilytettävä vähintään 
kaksi vuotta. Jos haluat 
kahden vuoden jälkeen 
ilmoittaa lohkon niitty- 
ja lintupeltona, perusta 
se uudelleen.

d) Maisemapelto 
 

Kylvä vuosittain 30.6. men-
nessä. Huomioi siemenseos! 
Ei saa perustaa edellisen vuo-
den nurmeen. Ei saa muokata 
kasvukaudella.

Säilytä kasvusto yksi kasvu-
kausi ja seuraava talvi.

Kasvuston saa päättää 
seuraavana keväänä, myös 
kemiallisesti.

Ei rajoita seuraavan vuoden 
viljelyä. 

Perusta oikein, ja 
huomioi oikea sie-
menseos.

 e) Riistapelto 

Kylvä vuosittain 30.6. men-
nessä, voi kylvää kaistoihin. 
Huomioi siemenseos! Ei saa 
perustaa edellisen vuoden 
nurmeen. Älä perusta vilkas-
liikenteisen tien lähelle. Ei 
saa muokata kasvukaudella.

Sato on käytettävä riistan 
ruokintaan (joko ko. pellol-
la tai läheisellä syöttöpai-
kalla).

f) Saneerauskasvit

Kylvä 30.6. mennessä. Perus- 
tettava vuosittain. Siemen 
voi olla vain öljyretikka, 
valkosinappi, samettikukka 
tai niiden seokset. Maksetaan 
alalle, jolla on edellisinä vuo-
sina ollut perunaa, soke-
rijuurikasta, juurikasta jne. 
(ei saneerauskasveja).

Saa lannoittaa perustamis-
vaiheessa LHP:n ohjeiden 
mukaan.

Kasvusto voidaan 
niittää tai murskata 
kasvukauden aikana.

Kiellettyä.
Saneerauskasvi voi olla 
samalla lohkolla enintään 
kahtena vuonna peräkkäin.

Kasvuston saa muokata 
kahden kuukauden kulut-
tua kylvöstä. On pyrittävä 
päättämään niin, että 
kasvi ei lähde uudelleen 
kasvamaan. Ei saa päättää 
kemiallisesti. 

Saneerauskasvia voivat 
käyttää vain tilat, joilla on 
viljelyssä perunaa, sokeri-
juurikasta tai avomaanvihan-
neksia. Ei rajoita seuraavan 
vuoden viljelyä. 

Varmista saneerauskas-
vin oikea laji.

8. Puutarhakasvien vaihtoeh-
toinen kasvinsuojelu

Vaihtoehtoista kasvinsuojelua on käytettävä vuosittain vähintään väh. 0,05 ha:lle. Kasvisuojelumenetelmä ja lohkojen ala voivat vaihdella vuosittain menetelmäryhmän I ja II välillä.  
Menetelmäryhmää I ei saa valita yksivuotisten puutarhakasvien lohkoille. Kasvulohkolle voi valita vain yhden menetelmän. Muista tehdä merkinnät lohkokohtaisiin muistiinpanoihin käytetystä me-
netelmästä, torjunnan onnistumisesta, kasvuston tai kasvintuhoojien tarkkailusta ja torjunnasta sekä kemiallisen torjunnan perusteluista. Säilytä kuitit.

Haraus ja liekitys (menetelmä 
II) on tehtävä vähintään 2 
kertaa kasvukaudessa. 

Tee muistiinpanot me-
netelmän käytöstä ja 
torjunnasta sekä tulok-
sesta. Kirjaa ansojen ja 
mehiläispesien määrä, 
laitteiden ja materiaa-
lien olemassa olo sekä 
mahd. urakoinnit.©tukikalenteri 2018 - 2019
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Hakuoppaan prosentit haltuun 2018 C-alueella sekä AB-II ja AB-III -kohdentamisalueella

Viherryttäminen
 Viljelijä vapautuu kokonaan viljelyn monipuolistamisesta silloin, jos: 
 • yli 75 % maatilan peltoalasta on nurmella, kesannolla, palkokasvien viljelyssä tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä tai 
 • yli 75 % maatilan tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea, nurmea tai näiden käyttötapojen yhdistelmää.

Nuoren viljelijän tuki

Nuoren viljelijän tuen saamisen ehtona:
• 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 % ja AB/II-alueella 20 % maatilan sitoumusalasta.
• LHP:a saa olla C-alueella enintään 5 % ja AB/II-alueella 20 %.  Monimuotoisuuspeltoa saa olla 15 %.
• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys on ilmoitettava vuosittain ja sitä on oltava aina vähintään 20 % sitoumusalasta.
• Kerääjä- ja saneerauskasvien korvausta maksetaan enintään 25 % sitoumusalasta.
• Suojavyöhykenurmen nurmisiemenseoksessa typensitojakasveja saa olla enintään 20 %.
• 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 hyväksi 100 %.
• Turkiseläinten lannan, lihaluujauhon, elintarviketeollisuuden ruokajätteen sekä sakokaivo- ja puhdistamolietteen kokonaisfosforista lasketaan 60 %.
• Tuhkan kokonaisfosforista lasketaan 40 %.

Luonnonhaittakorvaus Vuonna 2015 tehtyjä ympäristösitoumuskesantoja, luonnonhoitopeltonurmia ja suojavyöhykkeitä voi ilmoittaa enintään 25 % korvauskelpoisesta peltoalasta.
 

Luomusitoumus

• Luomutila voi ilmoittaa vuosittain kesantoja ja luonnonhoitopeltonurmia enintään 25 % sitoumusalasta. Jos raja ylittyy, korvaus alenee.
• Ns. vanhalla luomutilalla uuden sitoumuksen aikana on oltava myyntikasveja yhteensä keskimäärin vähintään 30 % sitoumusalasta.
• Ns. uudella luomutilalla on neljäntenä ja viidentenä sitoumusvuonna oltava myyntikasveja yhteensä keskimäärin vähintään 30 % sitoumusalasta.
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Maaliskuussa haetaan kotieläinten 
pohjoista tukea. 

Maaliskuussa on haettava kansallisia 
sika- ja siipikarjatalouden tuotannos-
ta irroitettua tukea, joko ennakkoa 
tai suoraan lopullista tukea (Vipu tai 
lomake 139). Hakemuksen myöhäs-
tyminen alentaa tukea 1 % päivässä 
25 päivän ajan. Sen jälkeen haettua 
ennakkoa ei makseta. Ennakkoa ja 
lopullista tukea haetaan samaan ai-
kaan. 

1.3. alkaa eläinsuojelulain mukaan sii-
pikarjan ulkonapitokielto. Se kestää 
toukokuun loppuun saakka.

1.3. on viimeistään haettava kasvi-
huonetukea Pohjanmaan tai Varsi-
nais-Suomen ELYltä (Vipu tai lomake 
109). 

31.3. saakka lannanlevitys on  
kielletty (TÄ). 

Tarkista, että nautojen, uuhien ja 
kuttujen pohjoisen tuen ehtona ole-
va osallistumisilmoitus on voimassa 
(Vipu tai lomake 184). 

Tarkista digikartat sekä pin-
ta-alat ja tee tarvittavat korjauk-
set. Viljelijä on vastuussa siitä, 
että pinta-alat on mitattu oikein.  
Digitoinnin voi tarkistaa Vipu-palve-
lusta.

Viljelysuunnitelma pitää olla tehty ennen kasvukauden alkua. 
Tarkista ensin, että maanäytteet ja lanta-analyysit ovat ajan ta-
salla! Puutteista voi tulla seuraamuksia myös aiemmille vuosille. 
Laske sitten typen määrä kasvin, multavuuden ja satotason mu-
kaan. Fosforin määrä lasketaan kasvin, viljavuusluokan ja satota-
son perusteella. Satotasokorjaus voi olla lohkokohtainen. 

Lannassa ja orgaanisessa lannoitevalmisteessa vuosittain levi-
tettävän kokonaistypen määrä on enintään 170 kg/ha. Lannan 
fosfori lasketaan kokonaan. Tarkista ravinnetaseet.

Vuokraa ylimääräiset tukioikeudet, että et menetä niitä. Jos tu-
kioikeuksia jää kaksi vuotta peräkkäin käyttämättä, ne siirretään 
kansalliseen varantoon.

MUISTA!

Kohti tulevaa II

Nitraattiasetuksen
tulkintaopas

Seuraa tiedotusta kevään tukikoulutuksista!



ProAgria Pohjois-Karjala
pohjois-karjala.proagria.fi 
Toimitusjohtaja Katri Kostamo
katri.kostamo@proagria.fi, 043 825 1218
Asiakaspalvelu: 040 301 2400

MTK-Pohjois-Karjala
pohjois-karjala@mtk.fi 
Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen 
vilho.pasanen@mtk.fi, 020 413 3481; 040 550 4848

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40/ PL 69, 80101 Joensuu 
ely-keskus.fi/pohjois-karjala
Vaihde: 0295 026 000
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Joensuun seutu

Juuka, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Joensuu, 
Kontiolahti ja Ilomantsi muodostavat maaseutuhallinnon 
yhteistoiminta-alueen, jossa isäntäkunta on Liperi. 
Maaseutujohtaja Pertti Iivanainen
pertti.iivanainen@liperi.fi, 040 748 5310

Keski-Karjala
Kiteen kaupunki sekä Rääkkylän ja Tohmajärven 
kunnat muodostavat Keski-Karjalan maaseutuhallinnon 
yhteistoiminta-alueen, jonka isäntäkunta on Kitee. 
Maaseutupäällikkö Katja Turtiainen 
katja.turtiainen@kitee.fi, 040 105 1013

Pielisen Karjala
Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Lieksan ja Nurmeksen 
kaupungit sekä Valtimon kunta. Isäntäkunta on Nurmes. 
Maaseutuhallinnon johtaja Esko Saatsi 
esko.saatsi@nurmes.fi, 040 104 5011

POHJOIS-KARJALAN KUNTIEN 
MAASEUTUPALVELUT



Tiedolla tuloksia -hanke on työkalu, jonka avulla tiedotetaan maaseutuyrittäjiä. Hanke järjestää ajankohtaisia infoja maataloustuista, kotieläinaiheista 
ja EU-ohjelmista. Jatkossa tiedotetaan entistä enemmän tulevasta ohjelmakaudesta, niin sen tuomista muutoksista kuuin mahdollisuuksistakin. 
Tietoa jaetaan maa- ja metsätalousyrittäjille sekä muille maaseutuyrityksille, viranomaisille, neuvojille ja tavallisille kuluttajille. 

Hankkeen tapahtumat näkyvät sivuilta https://pohjois-karjala.proagria.fi/hankkeet/tiedolla-tuloksia-6506
ProAgria Pohjois-Karjalan tapahtumat löydät osoitteesta  https://pohjois-karjala.proagria.fi/tapahtumat

Hankkeen Facebook-sivuilla on tarjolla ajankohtaisia aiheita ja teemoja maaseudusta, maaseutupolitiikasta, EU-asioista ja erilaisista tapahtumista.

Tähän jo tutuksi tulleeseen kalenteriin on koottu tärkeimmät viljelyn ajankohtaiset aiheet ja päivämäärät. Kuukausittain on tiivistetty tietoa 
tukiehdoista ja Neuvo 2020 -palvelusta. Ajantasaisin ja tarkin tieto tuista ja sopimusehdoista löytyy aina sivuilta mavi.fi ja evira.fi.  
QR-koodit opastavat suoraan sivuille, josta voi lukea ehtoja tarkemmin. Ne on hyvä aina välillä kerrata ja tarkistaa. Kannattaa kuitenkin huomata, 
että 2019 alussa Mavi muuttuu osaksi Ruokavirastoa, ja ensi vuonna tarkemmat tukitiedot löytyvät siis osoitteesta ruokavirasto.fi. Ensi vuonna 
linkit tukiasioita käsitteleville uusille sivuille löytyvät kootusti myös osoitteesta kohtitulevaa.fi.

Tämän vuoden kalenterissa erityistä huomiota on kiinnitetty kieleen. Olemme pyrkineet esittämään tukiehdot tavalla, joka saavuttaisi 
mahdollisimman monet. Säädösten muokkaaminen arkikielelle on haasteellista, sillä termeihin tiivistyy 
paljon asiaa. Toivottavasti selkeämmän kielen viljely kuitenkin auttaa soveltamaan säädöksiä 
helpommin käytännön töihin.

Tukitiedotus Pohjois-Karjalassa

Facebook
Tiedolla tuloksia

Katri Kostamo 
Toimitusjohtaja 
043 825 1218 
katri.kostamo@proagria.fi

Marja Pulkkinen 
Hankevastaava, Tiedolla tuloksia 
040 301 2438 
marja.pulkkinen@proagria.fi


