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Haussa 2018

• Uusjakoalat korvauskelpoiseksi →  
ympäristösitoumukseen, luomuun ja lhk:een

• Ympäristösopimuksia

• Luomu

Ei haussa 2018

• Ympäristösitoumus

• Ei-tuotannolliset investoinnit

• Alkuperäisrotujen kasvattaminen -sopimus



Uutta viherryttämistuessa (C-alueella)

• On viljeltävä vähintään 2 kasvia. Pääkasvia saa olla enintään 75 % 
peltoalasta. Muita kasveja viljeltävä vähintään 25% (valvotaan 30.6-31.8)

Poikkeukset 2. kasvin vaatimuksesta
Tilat joilla vähemmän kuin 10 ha
Tilat joilla luomusitoumus
yli 75 % maatilan peltoalasta on nurmella, kesannolla, palkokasvien viljelyssä tai 

näiden käyttötapojen yhdistelmänä

yli 75 % maatilan tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea, nurmea 
tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä
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KYLLÄ
EI

Luomutila joka hakee vapautusta viherryttämisvaatimuksesta

koska tilalla on luomutuotanto? 

ALLE 
10 ha

Yli 10 
ha

Tilan pinta-ala on

Onko tilan nurmi-, kesanto ja 

palkokasvipinta-ala yli 75 %

EI

Maatilalla on 

viljeltävä vähintään

2 kasvia

KYLLÄ

Maatila vapautuu viljelyn

monipuolistamisen

vaatimuksesta

Pääkasvia saa olla enintään 75 %



Uutta LHK 2018

• Viherlannoitusnurmelle ei makseta LHK, jos nyt 4. peräkkäinen vuosi (alkoi v. 2015)

• Tukitaso alenee 5€/ha koko maassa

Tuenhakija hallitsee hevosen yksin tai perheenjäseneen kanssa

Vaatimus toteuttuu kuin hevonen on:

• Tuenhakijan ja hänen puolisonsa yhteisessä omistuksessa tai hallussa

• Tuenhakija ja hänen alaikäikäisen lapsen/lapsien yhteisessä omistuksessa tai hallussa

• Tuenhakija ja hänen puolisonsa sekä alaikäisen lapsen/lapsien yhteisessä omistuksessa tai hallussa
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LHK 2015-2020, luonnonhaittakorvaus 237 €/ha

• 1-vuotinen sitoumus

• Lohkon on oltava korvauskelpoinen

• Kotieläinkorotus (+60 €/ha) jos eläintiheys täyttyy: 0,35 ey/ha

• Minimipinta-ala tuelle
• Yleinen 5 ha

• Saaristossa 3 ha 

Max 25 % kesantoja, 

LHP ja suojavyöhykeitä



Uutta pohjoisessa hehtaarituessa 2018

Sadonkorjuuvaatimus avomaavihanneksille:

• Tavoitteena estää näennäisviljelyä

• Jos viljelijä ei saa satoa korjattua hänen on ilmoitettava ylivoimaisesta
esteestä tai tuen peruminen lohkolta

• Ylivoimainen este voi olla sääolosuhteet tai joku toinen
poikkeuksellinen tilanne



Kansalliset tuet

Pohjoinen hehtaarituki

 Minipinta-ala 5 ha korvauskelpoista peltoa

 Minimipinta-ala puutarhakasveille 1 ha korvauskelpoista peltoa

 Vehnä 0 €, Ruis 75€, sokerijuurikas 100 €, tärkkelysperuna 100 €, avomaavihanneksia 350 
€, valkuaiskasvit (seos jossa 50 %) 45 €, muut kasvit (rypsi/rapsi/lin y.m.) 75 €

Yleinen hehtaarituki

 Suurin osa kasveista tukialueella, C2 och ( C:N saaristoalueilla)

 10 €/ha (20 €/ha)
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Perusvaatimus: täydentävät ehdot!



Kansalliset tuet

Pohjoinen hehtaarituki sokerijuurikkaalle 350 €/ha
 Minimipinta-ala 5 ha

 Myönnetään ainoastaan sokerijuurikkaille jotka ovat tarkoitettu sokerituotantoon

Nuoren viljelijän tuki 40 €/ha

 Samat vaatimukset kuin EU:n Nuorten viljelijöiden tuessa
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Perusvaatimus: Täydentävät ehdot!



Muutokset nuoren viljelijän tuessa (EU ja kansallinen)

Ei koske tiloja jotka aloittaneet ennen 2014

• Niille jotka aloittivat 2010-2015 5-vuoden jakso on päättynyt

• Ne jotka aloittivat 2013 tuki maksetaan vielä vuonna 2018

Tilat jotka aloittaneet 2014 tai myöhemmin

• Tuen on haettava ensimmäistä kertaa ensimmäisen 5 vuoden aikana aloitusvuodesta

• Tuki maksetaan 5 peräkkäistä vuotta alkaen ensimmäisestä vuodesta kuin tukea haetaan

Esim.  Maatila aloitti 2016. Tuki on haettava ensimmäistä kertaa aloitusvuoden + 5, eli 2016-2021. 
Viljelijä jättää ensimmäisen tukihakemuksen 2018. Tuki maksetaan 2018-2022



Ympäristökorvauksen muutokset 
vuodelle 2018



Ympäristökorvauksen ehtomuutokset v. 2018
Esim. v. 2015, 2016 ja 2017 olet ilmoittanut perunaa peruslohkolle seuraavasti

ja olet ilmoittanut koko peruslohkon alalle saneerauskasvia v. 2018

Ala (vihreällä), jolle voit enintään saada saneerauskasvikorvauksen v. 2018
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Lohkokirjanpito ja viljauustutkimukset: Miten tehdä?



Lohkokohtainen kirjanpito (25 % 54€:sta/ha)

 Vuosittaisen lohkokirjanpidon (kasvulohkokohtainen) viljelytoimenpiteet on 

kirjattava.

 Tulee vähintään sisältää:

• Lohkotunnus

• Pinta-ala

• Kasvi

• Muokkauspäivä (päivä, tapa)

• Lannoitus (päivä, tyyppi, määrä)

• Kylvöpäivä (päivä, tyyppi, määrä)

• Kasvinsuojelu (päivä, aine, määrä)

• Sato (päivä, tyyppi, määrä)

• Muuta : esim. fosforintasaus, pientareet, suojakaistat, siemenseokset (%)
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Viljavuustutkimukset  

• Lannoittaakseen oikein ja edullisesti ja samalla täyttää kasvin 
ravinnetarpeet – tarvitaan luotettavan viljavuustutkimuksen

• Viljavuustutkimus otetaan kaikilta lohkoilta jossa on satokasvi, myös 
vaikka sitä ei lannoiteta!

• Syy: 25 % 54€:sta saadaan tukeski viljavuustutkimuksista

• 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 lohkoilta joissa on ilmoitettu satoa tuottava kasvi esim: 
Vilja, rehunurmi, laidunnurmet, ruokaperuna, puutarhakasvit

•Saneerauskasvit

•Monivuotiset ympäristönurmet (5-vuotiset)

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



Nimi: Ville Viljelijä                                               Tilatunnus: xxxxxxxxx

LOHKOKOHTAINEN KIRJANPITO VUOSI 2018

Kasvulohkonimi tai tunnus: Paratiisi                               Pinta-ala: 6,51 ha

Esikasvi viime vuonna: Ohra

Kasvi tänä vuonna: Kaura Sortti: Tiitus



Kasvulohkonimi tai tunnus: Paratiisi                               Pinta-ala: 6,51 ha

Koe saapunut analysoitavaksi                     Maalaji:                 Multavuus:                          P: (esim. huono tai hyvä)

Ympäristökorvauksen maks:    N kg/ha     P kg/ha     Katso taulukko 1, 3, 4, 5 tai 7 sitoumusehdoista

Koe saapunut analysoitavaksi                     Maalaji:                 Multavuus:                          P: (esim. huono tai hyvä)

Ympäristökorvauksen maks:    N          kg/ha     P     kg/ha     Katso taulukko 1, 3, 4, 5 tai 7 sitoumusehdoista

Ympäristökorvauksenmaksimi lohkolla (keskiarvo) N  kg/ha   P kg/ha      

Keskiarvoa ei voi käyttää jos taulukossa viiva
(Siinä tapauksessa voi jakaa peruslohkon eri lannoituslohkoisiin ja kasvulohkokohtaisesti käyttää tutkimusta jossa i viiva yhdellä lohkolla)



Ville viljelijä



Koe saapunut analysoitavaksi 20.5.2015 Maalaji: Multamaa Multavuus:  - P: Välttävä(esim. huono tai hyvä)

Ympäristökorvauksen maks:   N          kg/ha     P     kg/ha     Katso taulukko 1, 3, 4, 5 tai 7 sitoumusehdoista

Koe saapunut analysoitavaksi 20.5.2015 Maajali: Hieno hieta   Multavuus: Multava P: Tyydyttävä(esim. huono tai hyvä)

Ympäristökorvauksen maks: N kg/ha P kg/ha     Katso taulukko 1, 3, 4, 5 tai 7 sitoumusehdoista

Ympäristökorvauksenmaksimi lohkolla (keskiarvo): N           kg/ha   P          kg/ha      



Lannoitussäännöt

TYPPI (N)

• Taso päätetään viljavuustutkimuksen multavuuden mukaan

Esimerkki taulukosta:     
vm och m rm erm

Maalajit: 

Kaiki multamaat ja 

kaikki turvemaat



Koe saapunut analysoitavaksi 20.5.2015 Maalaji: Multamaa Multavuus:  - P: Välttävä(esim. huono tai hyvä)

Ympäristökorvauksen maks:   N     60     kg/ha     P     kg/ha     Katso taulukko 1, 3, 4, 5 tai 7 sitoumusehdoista

Koe saapunut analysoitavaksi 20.5.2015 Maalaji: Hieno hieta      Multavuus: Multava P: Tyydyttävä (esim. huono tai 

hyvä)

Ympäristökorvauksen maks: N     100    kg/ha P kg/ha     Katso taulukko 1, 3, 4, 5 tai 7 sitoumusehdoista

Ympäristökorvauksenmaksimi lohkolla (keskiarvo): N       80    kg/ha   P          kg/ha      



FOSFORI
• Uusia taulukkoja käyttöön

• Taso määritellään viljavuustutkimuksen viljavuusluokan mukaan

• Fosforintasaus mahdollista 2-5 vuotta

• Lantapoikkeus silloin kun käyttää vain lantaa

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



Koe saapunut analysoitavaksi 20.5.2015 Maalaji: Multamaa Mullhalt:  - P: Välttävä(esim. huono tai hyvä)

Ympäristökorvauksen maks:    N     60     kg/ha     P  16   kg/ha     Katso taulukko 1, 3, 4, 5 tai 7 sitoumusehdoista

Koe saapunut analysoitavaksi 20.5.2015 Jordart: Hieno hieta      Mullhalt: Multava P: Tyydyttävä (esim. huono tai hyvä)

Ympäristökorvauksen maks: N     100    kg/ha P 10   kg/ha     Katso taulukko 1, 3, 4, 5 tai 7 sitoumusehdoista

Ympäristökorvauksenmaksimi lohkolla (keskiarvo): N :  80    kg/ha   P : 13    kg/ha      



Satotavoite: 5000 kg/ha Saavutettu vuonna:2014 Jonakin vuonna 5 vuotta taaksepäin (2018:  2013 – 2017)

Määrä korotetaan saavutetun satotason mukaan: N + kg/ha   P +     kg/ha     Katso taulukko 2 (N) ja taulukko 6 (P)

Vähennetään viime vuodesta: P -____   __ kg/ha    Lannoitettu P edellisestä vuodesta jos satoa ei korjattu

Ympäristökorvauksenmaksimi N :  80    kg/ha   P : 13    kg/ha (lannoitustaso ilman korotettua satotasoa)                  

Korkein mahdollinen lannoitustaso N  kg/ha  P  kg/ha 



Satotason korjaus

• Jos tila pystyy näyttämään että lohkolta/tilalta on saatu korkeampi satomäärä jonakin vuonna 5 
vuotta taaksepäin

• Lohkokohtainen, ei kasvikohtainen kuten ennen! 



Satotavoite: 5000 kg/ha   Saavutettu vuonna:2014 Jonakin vuonna 5 vuotta taaksepäin (2018:  2013 –
2017)

Määrä korotetaan saavutetun satotason mukaan: N +   20   kg/ha   P + 3  kg/ha Katso taulukko 2 (N) ja taulukko 6 (P)

Vähennetään viime vuodesta: P -____   __ kg/ha    Lannoitettu P edellisestä vuodesta jos satoa ei korjattu

Ympäristökorvauksenmaksimi N :  80    kg/ha   P : 13    kg/ha (lannoitustaso ilman korotettua satotasoa)                  

Korkein mahdollinen lannoitustaso N   100     kg/ha  P    16    kg/ha 

Korkein mahdollinen lannoitustaso P (Karjalantapoikkeus) P  kg/ha  ei satotasokorjausta fosforin osalta (Taulukko 5)

(Välttävä:    kg/ha, Hyvä:    kg/ha, Keskiarvo:      kg/ha)

Koskee viljoja, öljykasveja, palkokasveja ja yksi- ja monivuotisia nurmia mutta ei korkealla tai arveluttavan korkealla fosforintasolla



Karjalanta

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 - -

• Sekä typpi että fosfori lasketaan kasveille käyttökelpoisena 100%
• Fosfori 60 % turkiseläinten lannasta ja käsitellystä sakokaivolietteestä

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

• Fosforintasausta saa käyttää karjanlantapoikkeuksen kanssa mutta

Lantapoikkeusta ei saa käyttää luokissa Korkea ja Arveluttavan korkea!



Satotavoite: 5000 kg/ha   Saavutettu vuonna:2014 Jonakin vuonna 5 vuotta taaksepäin (2018:  2013 – 2017)

Määrä korotetaan saavutetun satotason mukaan: N +   20   kg/ha   P + 3    kg/ha     Katso taulukko 2 (N) ja taulukko 6 (P)

Vähennetään viime vuodesta: P -____   __ kg/ha    Lannoitettu P edellisestä vuodesta jos satoa ei korjattu

Ympäristökorvauksenmaksimi N :  80    kg/ha   P : 13    kg/ha (lannoitustaso ilman korotettua satotasoa)                  

Korkein mahdollinen lannoitustaso N   100     kg/ha  P    16    kg/ha 

Korkein mahdollinen lannoitustaso P (Karjalantapoikkeus) P  15,5     kg/ha 

(Välttävä: 16   kg/ha, Hyvä: 15   kg/ha, Keskiarvo:    15,5  kg/ha)



Muokkauspäivä/Kyntöpäivä: 13.5 Äestyspäivä: 15.5

Lannoitusaine 1: Naudan kuiva          Määrä/ha: 15 m3      Lannoituspäivä: 12.5    N kg/ha    P      kg/ha

Lannoitusaine 2: YaraBela Suom.sal Määrä/ha: Lannoituspäivä: 20.5    N      kg/ha       P     kg/ha

Lannoitus yhteensä syksyllä 2017 ja keväällä-kesällä 2018 N  kg/ha    P  kg/ha



Taulukko A. Lannan sisältämien ravinteiden taulukkoarvot



Muokkauspäivä/Kyntöpäivä: 13.5 Äestyspäivä: 15.5

Lannoitusaine 1:Naudan kuiva          Määrä/ha: 15 m3      Lannoituspäivä: 12.5    N 16,5   kg/ha P  15 kg/ha

Lannoitusaine 2: YaraBela Suom.sal. Määrä/ha: Lannoituspäivä: 20.5    N    kg/ha     P   kg/ha

Naudan kuivikelanta (taulukkoarvo) = N = 15 * 1,1 kg/m3 = 16,5 kg/ha 

P = 15 * 1 kg/m3 =  15 kg/ha

Lannoitus yhteensä syksyllä 2017 ja keväällä-kesällä 2018 N  16,5   kg/ha    P 15   kg/ha



Esimerkkilohko; 

Viljellään kauraa, satotavoite 5000 kg/ha

Viljavuustutkimus+ satotasokoroitus

Fosfori =

Typpi =

Minkä lannoitteen valitsen?

Esimerkki lannoituksen laskennasta

16 kg/ha

100 kg/ha



Lannoite            NPK  %    Suurin mahdollinen lannoitusmäärä taulukkojen mukaan 100 kg N ja 16 kg P (ilman fosforintasausta)

YaraMila Y1 = 27 – 1,3 – 4      370 kg/ha             

99,9 kg N ja 4,8 kg P

YaraMila Y3 = 23 – 3 – 8         434 kg/ha 

99,8 kg N ja 13 kg P         

YaraMila Y6 = 17 – 4,6 – 10    347 kg/ha 

59 kg N ja 16 kg P 

N = 100 / 0,27 = 370 kg

P = 16 / 0,013 = 1230 kg

N = 100 / 0,23 = 434 kg

P = 16 / 0,03 = 533 kg

N = 100 / 0,17 = 588 kg

P = 16 / 0,046 = 347 kg



Muokkauspäivä/Kyntöpäivä: 13.5 Äestyspäivä: 15.5

Lannoitusaine 1: Naudan kuivike          Määrä/ha: 15 m3      Lannoituspäivä: 12.5    N   16,5    kg/ha  P  15 kg/ha

Lannoitusaine 2: YaraBela Suom.sal.  Määrä/ha: 300 kg     Lannoituspäivä: 20.5   N 80,4  kg/ha     P 0  kg/ha

YaraBela Suomensalpietari = 27 – 0 – 1 (26,8 – 0 – 1) Maks=100-16,5=83,5 kg/ha N

83,5 / 0,268 = 311 kg/ha tai 83,5 / 26,8 * 100 = 311 kg/ha  

300 kg/ha = 300 * 0,268 = 80,4 kg/ha N

P = 2 * 0        = 0 kg/ha  

Lannoitus yhteensä syksyllä 2017 ja keväällä-kesällä 2018 N  96,9     kg/ha    P  15   kg/ha



Lannoitus yhteensä N 96,9 kg/ha  P 15 kg/ha  

Vähennä korkein mahdollinen lannoitustaso N - 100 kg/ha      P - 16 kg/ha    

Tulos (plus tai miinus)  N – 3,1 kg/ha P – 1 kg/ha N-plus = ylitys

Siirretään edellisestä vuodesta  P 8 kg/ha Fosforintasaus käynnissä (voi myös olla minuksella)                                 

Siirrettään seuraavalle vuodelle: P 7 kg/ha Fosforintasaus aloitettu vuonna 2017

HUOM! Tasausjakso maks. 5 vuotta



Kylvöpäivä: 20.5 Siemenmäärä/ha: 200 kg

Kasvinsuojelu: Päivämäärä: 2.7 Aine: Nufarm MCPA         Määrä/ha: 1,5 L         Syy: Jauhosaavikka(rikkaruoho)

Päivämäärä:________ Aine:________________ Määrä/ha_________Syy:___________________

Päivämäärä:________ Aine:________________ Määrä/ha_________Syy:___________________

Päivämäärä:________ Aine:________________ Määrä/ha_________Syy:___________________

Sato korjattu: Päivämäärä: 10.9.2018                                Satomäärä: 4700 kg/ha



Muita havaintoja ja muistiinpanoja: Piennar uusittu

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Muuta 
(muuta tärkeää ja tavallisimmat puutteet)























Ainakin piennar on hyvä! 



Niittää tai ei niittää...



OK viherkesanto tai LHP-nurmi





Nurmi??   
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Pysyvät tiet ja ajoväylät eivät saa sisälyä peruslohkon pinta-alaan



Lohkojako





Jos ojitus varmalla tehdään alkukesästä

• Poista pinta-ala tilapäisesti viljelemättömänä tukihakemuksen 
yhteydessä (ojamaat)

• Tai poista lomakkeella 145 kun ojitus on tehty (jätetään kuntaan



Jos ojitus tehdään myöhemmin kesän aikana tai syksyllä

• Jos sato korjattu lohkolla ei tarvitse tehdä asiasta ilmoitusta

• Muuten ilmoitus tilapäisesti viljelemättömästä alasta lomakkeella 145

• Jos ojitus tehdään elokuussa ei tarvitse tehdä ilmoitusta
• Paitsi jos kasvi on myöhäinen satokasvi (esim. sokerijuurikas, öljykasvi) silloin 

lomakella 145

• Jos kasvi on säilytettävä talven yli: lomakella 145 (esim. suurin osa 
monimoutoisuuspelloista)



Syysilmoitus

• Talviaikainen kasvipeitteisyys
• Suunnittele jo kevään aikana että vähintään 20 % toteutuu (kasvieja joita voi 

ilmoittaa), ja muista ilmoittaa syksyllä (muuten toiminta poistetaan ja johtaa 
takaisinperintään)

• Lietelannan sijoitus/Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
• Ilmoita lohkoilla joilla lohkokirjanpidon mukaan on levitetty tarpeesti

lietettä/kuivalantaa 20 m3/ha / 15 m3/ha

• Tarkista että levitys on sallittua kyseisellä lohkolla (arveluttavan korkea fosfori + 
korkea fosforitaso nurmella)

• Korkea fosforitaso = ei saa käyttää lantapoikkeusta



Kiitos mielenkiinnostanne!

Lopuksi muutama tärkeä asia:

• Tarkasta viljavuustutkimukset

• Käy läpi että tilan pientareet ja suojakaistat ovat kunnossa (jos olet epävarma, käy

kauniilla kevätkävelyllä kun lumi on sulanut)

• Jos suojakaistoja uusitaan: Muokkaa ja kylvä ( mielelään suojaviljaan, mutta 

muista avata lantaläpät kuin suojakaista on kylvetty) ja muista kirjata

lohkokirjanpitoon.

• Muistakaa palautta peltomaan laatutesti 30.4.2018 mennessä!



Seuratkaa meitä facebookissa!!!
Tai ota yhteyttä s-postitse:

Valvonta.pohjanmaa@ely-keskus.fi

mailto:Valvonta.pohjanmaa@ely-keskus.fi

