
Ympäristökorvauksen 
vaatimukset ja mahdollisuudet

Ympäristökorvauksen koulutuspäivä 2017



Tuntuvatko ympäristökorvauksen toimenpiteet 
rasittavilta?

• Viljavuustutkimus: kallis, näytteiden ottaminen on raskasta ja ne on otettava
usein!

• Viljelysuunnitelma: turha, löytyy muistista!

• Lohkokohtainen kirjanpito: ylimääräistä työtä, tuntuu liioittelulta, tylsää!

• Pientareet ja suojakaistat: vähentävät viljelyalaa, rikkakasvipesäkkeitä! 

• Eri viherkesannot: kummallisia nimiä ja sääntöjä, rikkakasveja



Näe vaatimusten syyt!

Näe mahdollisuudet!



Ympäristökorvaussitoumuksen 
rakenne

Vähimmäisvaatimukset, ei korvata suoraan:

• Täydentävät ehdot  joita tulee noutaa myös kaikkien muiden pinta-alatukien 

osalta

• Kasvinsuojeluaineiden tarkoituksenmukainen käyttö

Perusehdot ”Ravinteiden tasapainoinen käyttö” (RTK), 

 54 €/ha tavallisista korjuukasveista:

• Tähän kuuluu suurin osa kaikista toimenpiteistä joita kaikkien tulee noudattaa! 

Lohkokohtaiset ehdot, VALINNAISIA! Korvaus niistä 50-450 €/ha sen mukaan 

miten mittavan toimenpiteen on valinnut:

• Monta eri ehtoa noudatettavana



Täydentävät ehdot

• Viljelytapa

• Lakisääteiset hoitovaatimukset:

1. Ympäristöehdot (esim. päästöasetus, luonnon suojeleminen)

2. Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti 

3. Kasvinsuojeluaineet 

4. Elintarviketurvallisuus (esim. hygienia, maitohuone)

5. Rehut (esim. rehukirjanpito, sallitut ja ei sallitut rehuaineet, lääkkeet)

6. Eläinten hyvinvointi ja –taudit (esim. lääkekirjanpito, veden saatavuus)



Tärkeimmät täydentävät ehdot pelloilla

• Vähintään 1 m leveä piennar valtaojan/vesistön varrella

• Tavanomainen viljelytapa

Viljellä niin että on mahdollista saada markkinakelpoinen sato

Kylvö on tehtävä viimeistään 30.6

• Kesannot on hoidettava niin ettei rikkakasvit ja puskat 

valtaa peltoa

• Hukkakauran torjunta

• Kasvinsuojeluaineiden käytön rajoitukset  pidä erityisesti mielessä esim. 
pohjavesialueet

• Maataloudesta olevien päästöjen rajoittaminen  lannan varastointi ja levitys



• Tilalla tulee olla lantala jos tilan eläimistä 

kertyy enemmän kuin 25 m3 kuivalantaa 

(taulukon mukaan) 

• Jos tilalla varastoidaan enintään 25 m3 

kuivalantaa kerralla niin sen voi varastoida

esim. tiiviillä lavalla joka peitetään pressulla

• Lannan kuormaus tulee tapahtua kovalla alustalla joka kestää koneiden 
painon ja liikkeet ja jolta voi kerätä lantaa tarpeen tullen  

• Pysyvien ruokintapaikkojen tulee olla katettuja, tiivispohjaisia ja niiltä 
tulee poistaa lanta riittävän usein 

• Kuivalantaa saa varastoida aumassa
– Ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle viimeistään 2 viikkoa ennen 

– Nestettä sitova kerros alla ja tiivis peite päälle 

– Levitettävä vuoden sisällä perustamisesta

• Lantaa saa varastoida pellolla 4 viikkoa ennen levittämistä ilman ilmoitusta 



• Lannan levitys kiellettyä 1.11-31.3

– Runsaita sateita koko syksyn  poikkeuksellinen 
sääolosuhde  ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle 
31.10 mennessä levitys mahdollista 30.11 asti

• Pintaan levitetty lanta tulee mullata vuorokauden 
sisällä 
– Kuivalannan levitys 15 % kaltevuudella – multaus 12 h tunnin sisällä, 

(liete kiellettyä levittää)

• Pintalevitys nurmilla joita ei muokata tulee tehdä ennen 15.9  

• Syyslevityksessä (1.9. alkaen) liukoista typpeä karjanlannasta 
max 35 kg/ha

• Karjanlannan kokonaistyppeä ei saa käyttää enemmän kuin 
170 kg/ha/kalenterivuosi



Lanta-analyysi

• Kaikilla jotka käyttävät lantaa enemmän kuin 25 
m3/vuosi tulee olla lanta-analyysi 

– Liukoinen typpi

– Kokonaistyppi 

– Kokonais fosfori

• Voimassa 5 vuotta

• Lannoituksen tulee laske analyysin arvoilla TAI 
taulukkoarvoilla



Ympäristökorvaus (54 €/ha, puutarhak. 200 €/ha)

Perusehdot (koskee myös lohkoja joilta korvausta ei saa):

– Viljavuustutkimukset

– Viljelysuunnitelma vuosittain

– 5-vuotinen viljelysuunnitelma (tehtiin 2016)

– Lannoitussäännöt

– Lohkokohtainen kirjanpito

– Peltomaan laatutesti (30.4.2018)

– 3 m suojakaistat

– 1 koulutuspäivä (tai tentti) (viimeistään 30.4.2017)

Huom! 

Kaksi eri asiakirjaa!



Viljavuustutkimukset   (25 %)

• Taloudellisen ja fiksun lannoituksen perusta ja silti täytetään kasvin
ravinnetarve – vaatii luotettavaa viljavuustutkimusta

• Otetaan kaikilta lohkoilta joilla on satokasvi, myös

vaikka niitä ei lannoittaisi!  Syy: 25 % korvauksesta 54 €/ha

saadaan sen takia että tutkimukset otetaan

• Kaikilla yli 0,5 ha lohkoilla tulee olla omat näytteet
– Poikkeuksena kesannot, LHP:t, suojavyöhykkeet, monimuotoisuuspellot silloin kun niitä 

ei lannoiteta

• Yli 5 ha:in peruslohkoilta tulee ottaa 1 näyte/alkavaa 5 ha



Millä lohkoilla tulee olla 
viljavuustutkimus?

•Kaikilta lohkoilla joissa on ilmoitettu satoa tuottava kasvi 
esim: Vilja, rehunurmi, ruokaperuna, puutarhakasvit

•Saneerauskasvit

•Monivuotiset ympäristönurmet (5-vuotiset)

•Kesanto, LHP-nurmi, viherlannoitusnurmi ja 
monimuotoisuuspelloilta JOS niitä lannoitetaan 
perustamisen yhteydessä





Viljelysuunnitelma (20 %:a  54 €/ha :sta)

• Viljelysuunnitelma on laadittava vuosittain 
kaikille kasvulohkoille

• Suunnitellaan: viljelykasvi, lannoitus (laji ja määrä) 

ja satotaso (saavutettu kerran viimm. 5 v aikana)

• Viljelysuunnitelmasta on hyötyä jos sen tekee 
ennen kasvukauden alkua, tai ennen 
apulannan tilausta 
– Katso viljavuustutkimuksista miten paljon typpeä ja 

fosforia lohkoille saa laittaa  lannan valinta sen mukaan! 



Lannoitussännöt

Typpi (N)

• Taso katsotaan viljavuustutkimuksen multavuuden mukaan  

Esimerkkiä taulukosta:     

vm ja m rm erm

Maalajit: 

Kaikki 

multa ja 

turvemaat 



FOSFORI
• Uusia taulukkoja käyttöön

• Taso määritellään viljavuustutkimuksen viljavuusluokan 

mukaan

• Fosforintasaus mahdollista kuten ennen

Esimerkkejä uudesta taulukosta:

Viljavuusluokka Huono Huononlainen Välttävä Tyydyttävä Hyvä Korkea
Arveluttavan

korkea

Viljat, öljykasvit, 
palkokasvit 34 26 16 10 5 0 -

Viljat, öljykasvit, 
palkokasvit

karjanlantapoikkeuksella 34 26 16 15 15 - -

Yksi- ja monivuotiset
rehunurmet, ruokohelpi

satovuonna, 
kokoviljasäilörehu, maissi 40 32 24 14 5 - -

Yksi- ja monivuotiset
rehunurmet, 

lantapoikkeuksella 40 32 30 30 20 - -

0 tarkoittaa että 
tässä luokassa saa 

lannoittaa 
ainoastaan jos 

käyttää 
satotasokorjausta

Fosforilannoitus
KIELLETTYÄ



Satotason korjaus
• Jos tila pystyy näyttämään että lohkolta/tilalta on saatu korkeampi 

satomäärä jonakin vuonna 5 vuotta taaksepäin

• Lohkokohtainen!



Karjanlanta

• Sekä typpi että fosfori lasketaan kasveille käyttökelpoisena 
100%
– Fosfori 60 % turkiseläinten lannasta

• Lasketaan lanta-analyysin arvoilla TAI taulukkoarvojen mukaan 
 taulukko täydentävissä ehdoissa

• Fosforintasausta saa käyttää karjanlantapoikkeuksen kanssa 
mutta HUOM; ei luokissa Korkea ja Arveluttavan korkea!

Viljavuusluokka Huono Huononlainen Välttävä Tyydyttävä Hyvä Korkea
Arveluttavan

korkea

Viljat, öljykasvit, 
palkokasvit,

lantapoikkeuksella 34 26 16 15 15 - -
Yksi- ja monivuotiset

rehunurmet, 
ruokohelpi
satovuonna

lantapoikkeuksella 40 32 30 30 20 - -



Lannoituksen laskentaesimerkki

Esimerkkilohko; 
Viljellään kauraa, normaalin satotason mukaan 4000 kg/ha

Viljavuustutkimus 

Fosfori =    tyydyttävä

Typpi = multava (m)

Minkä apulannan tulisi valita?

10 kg/ha

90 kg/ha



Apulanta           NPK  %              Suurin mahdollinen apulannan määrä

90 kg N ja 10 kg P mukaan

YaraMila Y1 = 27 – 1,3 – 4      333 kg/ha  

89,9 kg N ja 4,3 kg P

YaraMila Y3 = 23 – 3 – 8         333 kg/ha 

76,6 kg N ja 10 kg P

YaraMila Y6 = 17 – 4,6 – 10    217 kg/ha 
36,9 kg N ja 10 kg P 



Lohkokohtainen kirjanpito (25 %)

• Vuosittaiset lohkokohtaiset (kasvulohkoittain) viljelytoimenpiteet 
on kirjoitettava lohkokortteihin 

• Vähimmäisvaatimus: 
– Lohkotunnus
– pinta-ala 
– Kasvi

– muokkaus (pvm, laji)

– lannoitus (pvm, laji, määrä)

– kylvö (pvm, laji, kylvömäärä)

– kasvinsuojelu (pvm, aine, määrä)

– sato (pvm, määrä)
– Muita asioita: esim. fosforitasaus, pientareet, suojakaistat, 

siemensekoituksia (%)



Peltomaan laatutesti

• Lohkojen satopotentiaalin arviointi 

• Tulee tehdä 30.4.2018 mennessä

• Kaikilta lohkoilta (> 0,5 ha) jotka ovat tilan 
hallinnassa juuri silloin 

• lomake 480

• Jätetään kuntaan

• Sähköisenä liitteenä Vipuun??







Suojakaistat 3 m (20%)

• Valtaoja: Kaivettu avouoma joka kerää ja 
johtaa pois vettä suuremmalta alueelta

 vaatii vähintään 1 m muokkaamattoman
pientareen

• Vesistö: Luonnollinen tai kaivettu uoma joka
johtaa pois vettä 10 km2 suuruiselta
kuivatusalueelta, tarkistetaan Vipu-palvelun
kartoilta
 vaatii keskimäärin vähintään 3 m:in suojakaistan

jossa nurmikasvillisuutta



vähintään 1 m, enintään 3 m 
Monivuotinen nurmi

Piennar

Valtaoja

Keskimäärin 3 m
Monivuotinen nurmi

Vesistö

Suojakaista



Muistettava suojakaistoista

– Sadon saa korjata (laidun, nurmi)

– Piennar on niitettävä jos se uhkaa vesakoitua tai jos 
rikkakasvit alkaa levitä alueelta

– Jos piennar on rikkakasvien vallassa, se on uusittava:

• Kyntö/muokkaus ainoastaan keväällä ja kylvö
monivuotisilla nurmikasveilla niin nopeasti kuin
mahdollista (ei lannoitusta!) (esim. timotei, nurminata) 

• Kirjoita lohkokohtaiseen kirjanpitoon, että on uusittu!



Pientareet edesauttavat 
sitä että 

kasvinsuojeluaineita ei 
päädy suoraan vesistöön

Eroosion estäminen 

on hyvä sekä 

ympäristölle että 

viljelijälle



Valittavat lohkokohtaiset toimenpiteet

– Lietelannan sijoittaminen peltoon

– Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

– Valumavesien hallinta (+ säätökastelu)

– Ympäristönhoitonurmet

– Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

– Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla

– Peltoluonnon monimuotoisuus

– Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu



Lietelannan sijoitus 40 €/ha

• Korvaus maksetaan enintään 60 % 
sitoutumusalasta

• Tilan oma lietelanta tai vastaanotettu

• Lietelantaa tai virtsaa levitetään sijoittavalla 
laitteella joka leikkaa pellon pintaan viillon ja 
valuttaa tai ruiskuttaa lannan viiltoon. 

• Vähintään 20 m3/ha/vuosi

• Levitetty määrä sekä lohkot ilmoitetaan kuntaan 
syksyllä (31.10)

• Toimenpidettä ei tarvitse toteuttaa joka vuosi



Ravinteiden ja orgaanisten aineiden 
kierrättäminen 40 €/ha

• Korvaus maksetaan enintään 60 % sitoutumusalasta

• Pellolle levitetään orgaanista materiaalia jonka ka-pitoisuus on 
vähintään 20 %

• Esimerkki materiaaleista: kuivalanta, turve

• Vähintään 15 m3/ha/vuosi

• Materiaali EI saa olla peräisin omalta tilalta tai toiselta tilalta 
jossa viljelijä on osakkaana 

• Materiaalin hankinta ja määrä osoitetaan 
luovutussopimuksen, maksukuitin tai rahti- tai kuormakirjan 
avulla

• Levitysmäärä ja lohkot ilmoitetaan kuntaan syksyllä (31.10)



Valumavesien hallinta 70 €/ha

• Epävarmaa että voiko vuonna 2017 vielä liittää lohkoja toimenpiteeseen

• Lohkoilla hapanta sulfaattimaata tai viljavuustutkimus joka osoittaa turve- tai 
multamaata

• Toimenpidettä tulee toteuttaa joka vuosi

• Säätö-, hoito- ja huoltotoimenpiteistä tulee pitää kirjaa (lohkokohtainen 
kirjanpito). 

Vinkki: Jos vuokraat nyt lohkon joka viime vuonna oli mukana 

toimenpiteessä niin voit samalla valita toimenpiteen itsellesi



Säätökastelu ja kuivatusvesien kierrätys 
250 €

• Pellon vesitaloutta säädetään salaojaojastojen kautta tapahtuvalla 
kastelulla ja säädetyllä kuivatuksella

• Kasteluvesi johdetaan salaojaojastoihin pumppaamalla luonnonvesistä tai 
varastoaltaasta

• Muuten samat säännöt kuin valumavesien hallinnassa

• Muistutus: vettä tulee pumpata keskimäärin 3 kertaa/kasvukausi ja 
vähintään 2 vrk/kerta



Ympäristönhoitonurmet

Toimenpide sisältää seuraavat kasvikoodit joita 
voi ilmoittaa korvauskelpoisilla lohkoilla:

• Suojavyöhykkeet

• Monivuotinen ympäristönurmi

• Luonnonhoitopeltonurmi = LHP-nurmi



Suojavyöhyke 450 €/ha

• EI voi perustaa 2017 

• Jos suojavyöhykkeen vuokraa 2017: uusi hallitsija saa valita 
toimenpiteen itselleen tai päättää suojavyöhykkeen. Ei 
takaisinperintää entiselle hallitsijalle!

• Säilytettävä lohkolla koko sitoumuskauden

• Sadonkorjuvaatimus!!

• Saa laiduntaa



Monivuotinen ympäristönurmi 50 € + 54 € = 104 €/ha

• Epävarmaa jos näitä voi perustaa v. 2017

• Jos ymp.nurmen vuokraa 2017: uusi hallitsija saa valita toimenpiteen itselleen 
tai päättää nurmen. Ei takaisinperintää entiselle hallitsijalle!

• Säilytettävä lohkolla koko sitoumuskauden

• Saa lannoittaa kuten tavallista rehunurmea

• Korvauksen saa lohkoilla jotka sijaitsevat pohjavesialueella, happamalla 
sulfaattimaalla tai turve- tai multamaalla (analyysi/tutkimus jätetään kuntaan 
30.9)

• Sadonkorjuuvaatimus!!





Luonnonhoitopeltonurmi 100 €/ha
• Korvauksen saa enintään 5 %:lle korvauskelpoisesta alasta 

(ylittävällä osuudella on noudatettava samoja ehtoja)

• Säilytettävä samalla lohkolla vähintään 2 vuotta

• Nurmikasvillisuus jossa korkeintaan 20 % apilaa

• Ei lannoitusta, ei kasvinsuojeluaineita

• Niittovaatimus joka vuosi jos on rikkakasviongelma, muuten 
joka toinen vuosi



Talviaikainen kasvipeitteisyys

• Vähintään 20 % kasvipeitteistä tai kevennetyllä 
muokkauksella joka vuosi= 4 €/ha koko 
korvauskelpoisella pinta-alalla

• Ilmoitetaan kuntaan  joka vuosi syksyllä

• 20 % ylittävä kasvipeitteinen pinta-ala saa vaihdella 
vuosittain

40 % antaa 18 €/ha
60 % antaa 36 €/ha
80 % antaa 54 €/ha



• 20 % ylittävä pinta-ala tulee täyttää ”aidolla” kasvipeitteisyydellä talven yli, kuten 
esim:

– monivuotinen nurmi, yksivuotinen nurmi joka säilytetään talven yli 

ja ruokohelpi

– monivuotiset puutarhakasvit ja kumina

– sänki sekä suorakylvö sänkeen

– kerääjäkasvi joka säilytetään talven yli

– kaikki syyskylvöiset kasvit, pellava ja hamppu

• Kasvipeitteisyysprosenttiin lasketaan mukaan mutta ei saa korvausta:

– kesannot nurmella ja sängellä (myös jos syyskasveja on kylvetty)

Talviaikainen kasvipeitteisyys



Talviaikainen kasvipeitteisyys

Seuraavia kasveja EI enää lasketa kasvipeitteisyysprosenttiin:

• Suojavyöhykenurmet (ml. vanhat sopimukset)

• luonnonhoitopeltonurmet

• Viherlannoitusnurmet

• Monimuotoisuuspellot (riista, niitty, lintukasvit, maisema)

• Orgaanisen katteen käyttö moniv. puutarhakasveilla

• Sopimukset pitkäaikaisesta nurmiviljelystä turvemailla ja tehostettu ravinteiden 
vähentäminen



Peltoluonnon monimuotoisuus

Toimenpide sisältää seuraavat kasvikoodit joita 
voi ilmoittaa korvauskelpoisilla lohkoilla:

• Kerääjäkasvi

• Viherlannoitusnurmi

• Saneerauskasvi

• Monimuotoisuuspellot  riista, maisema, niitty/peltolintu 



Kerääjäkasvi 100 €/ha
• Korvaus maksetaan enintään 25 %:lle sitoumusalasta

• Kasvillisuus joka jää maahan pääasiallisen viljelykasvin jälkeen

• Voi olla italianraiheinää, toinen nurmikasvi, apila, toinen palkokasvi

• Ristikukkaisia kasveja ei hyväksytä, esim. rypsi ja rapsi!

• Kylvetään samanaikaisesti viljelykasvin kylvössä tai 
viimeistään viljan orasvaiheessa (mitä myöhempi sen pahempi…)

• AINOASTAAN varhaisperunoiden ja varhaisten vihannesten 
viljelyssä voi kerääjäkasvin kylvää sadonkorjuun jälkeen, 
viimeistään 15.8 JA lohkoa saa tällöin myös muokata

• Peittävä kasvusto tulee olla koko lohkolla

• Saa päättää kemiallisesti aikaisintaan 15.9

• Saa muokata ja kyntää aikaisintaan 1.10 

• Kerääjäkasvin avulla ei saa perustaa seuraavan vuoden monivuotista 
nurmea, viherlannoitusnurmea jne.!



Viherlannoitusnurmi 54 €/ha

• Nurmen saa päättää kemiallisesti aikaisintaan 1.9 ja muokata 
aikaisintaan 1.10

• Korkeintaan 3 vuotta samalla lohkolla (perustettu 2014  ei voi olla 

viherlannoitusnurmi 2017)

• Luomutila ei saa ympäristökorvausta viherlannoitusnurmesta



Saneerauskasvit 300 €/ha

• Korvaus maksetaan enintään 25 %:ille sitoumusalasta

• Korvauksen saa ainoastaan tilat joilla on tai on ollut 
perunoita, sokerijuurikkaita tai 
avomaanpuutarhakasveja viljelyksessä vähintään 1 ha 
samana vuonna tai jonakin 3 aikaisempana vuonna

• Öljyretikka, muokkausretiisi, valkosinappi, samettikukka 
tai sekoitus näistä

• Kylvettävä keväällä

• Vähäinen lannoitus, saman taulukon mukaan kuin 
luonnonhoitopellot

• Saa muokata aikaisintaan 2 kuukautta kylvön jälkeen

• Korkeintaan 2 vuotta samalla lohkolla peräkkäin



Monimuotoisuuspellot 300 €/ha

Riistapellot:
– Vähintään 2 eri kasvia, esim.: kaura + nurmi tai ohra + auringonkukka

– Korvauksen saa enintään 15 % korvauskelpoisesta alasta (siihen 
lasketaan myös LHP-nurmipellot jos sellaisiakin ilmoitettu)

– Ei saa perustaa vilkasliikenteisen tien viereen

Maisemakasvit:
– Vähintään 2 eri kasvia seuraavista: auringonkukka, hunajakukka, 

sinimailanen, persianapila, keltalupiini, virnat, ruiskaunokki, malvat, 
kehäkukka, mesikät

– Korvauksen saa enintään 15 % korvauskelpoisesta alasta (siihen 
lasketaan myös LHP-nurmipellot jos sellaisiakin ilmoitettu)



Monimuotoisuuspellot 300 €/ha

Niittykasvit/kasvit peltolinnuille

– Siemenseoksessa on oltava nurmiröllin, lampaannadan tai 
jäykkänadan lisäksi yksi moniv. kasvi seuraavista: 

• harakankello, valkoailakki, ahdekaunokki, päivänkakkara jne ……

– Tulee säilyttää vähintään 2 vuotta samalla lohkolla

– Niitto aikaisintaan 1.8

– HUOM! Ei saa ilmoittaa enemmän kuin 2 vuotta peräkkäin!!

– Apilat ei sallittuja!



Monimuotoisuuspeltojen yhteisiä sääntöjä

• Kasvinsuojeluaineita ei saa käyttää

• Säilytetään talven yli (niittykasvit saa päättää 1.9. toisena 
vuonna)

• Ei laiduntamista

• Niitto ei ole ehto, mutta saa niittää 1.8 alkaen

• Suorakylvö nurmeen ei ole sallittua

• Lannoitus ainoastaan perustamisvaiheessa (katso 
taulukosta + viljavuustutkimus)



Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja 
siemenperunalla

Vuosittain on ilmoitettava yksi lohko (min. 0,05 ha) 

Yksivuotiset puutarhakasvit 300 €/ha:

• Maanpinta katetaan kasvien rivit esim. oljella, hakkeella, ruohosilpulla, biohajoavalla 
kalvolla tai muulla orgaanisella materiaalilla

• Sertifioidun siemenperunan tuotanto: maanpinta on katettava
kokonaan oljella

• On säilytettävä sadonkorjuuseen saakka

Monivuotiset puutarhakasvit 500 €/ha:

• Maanpinta on rivit tai rivivälit katetaan samalla lailla kuin yksivuotisilla kasveilla tai 
kylvetään nurmikate jota leikataan niin että ruoho pysyy lyhyenä

• Kylvetään ensimmäisenä vuotena niin että maanpinta nurmikatteinen viimeistään 
toisena vuotena

• Säilytetään kasvin viljelyvuosina 



Puutarhakasvien vaihtoehtoinen 
kasvinsuojelu 500 €/ha

Menetelmäryhmä 1:
Vuosittain pitää olla vähintään yksi lohko 

ilmoitettuna (vähintään 0,05 ha) 

1. Biologisia makroeliöitä marjojen ja hedelmien kasvinsuojelussa

2. Pölyttäjähyönteisten levittämiä mikrobiologisia kasvinsuojeluaineita marjoilla ja 
hedelmillä 

– Kun pölyttäjähyönteisiä käytetään tulee lohkolla olla 2 hyönteispesää/ha 

3. Kasvutunneleita harmaahometta vastaan marjoilla
– Kasvutunneleilla tarkoitetaan että lohkolla on oltava kevytrakenteinen muovilla katettu kasvutunneli  

tai kausikasvihuone koko alueella jossa toimenpidettä toteutetaan 

• Ilmoitetaan tukihaussa (mikä lohko, mikä toimenpide…)



Puutarhakasvien vaihtoehtoinen 
kasvinsuojelu  350 €/ha

Menetelmäryhmä 2:
Vuosittain pitää olla vähintään yksi lohko  ilmoitettuna
(vähintään 0,05 ha) 

1. Hyönteisverkkoja vihanneksilla ja marjoilla

2. Sieni-, virus- ja mikrobivalmisteita joita levitetään kasvinsuojeluruiskulla 
vihanneksille, marjoille ja hedelmille

3. Mekaaninen rikkakasvien torjuminen traktorikäyttöisellä liekittimellä vihanneksilla, 
marjoilla ja hedelmillä

4. Rikkakasvien torjunta optisesti tunnistavalla haralla tai vastaavalla laitteella
– Vain taimitarhakasveille

• Ilmoitetaan tukihaussa (mikä lohko, mikä toimenpide….)



Kiitos! 
Seuraa muistutuksiamme 

Facebookissa!


