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Yritä täyttää vaatimukset!

Hyödyt samalla taloudellisesti!



Täydentävät ehdot
• Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset

• Lakisääteiset hoitovaatimukset:

1. Ympäristöehdot (esim. päästöasetus, karjanlanta, lintujen suojelu)

2. Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti 

3. Kasvinsuojeluaineet 

4. Elintarviketurvallisuus (esim. omavalvonta, veden laatu, maitohuone)

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

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



Tärkeimmät täydentävät ehdot pellolla

• Vähintään 1 m leveä piennar valtaojan/vesistön varrella

• Viljely hyvän maatalouskäytännön mukaisesti

Viljely niin, että on mahdollista saada markkinakelpoinen sato

Kylvö on tehtävä viimeistään 30.6

• Kesannot on hoidettava niin, etteivät rikkakasvit ja puskat 

valtaa peltoa

• Hukkakauran ja jättiputken torjunta

• Kasvinsuojeluaineiden käytön rajoitukset → pidä erityisesti mielessä esim. 
pohjavesialueet

• Maataloudesta tulevien päästöjen rajoittaminen → lannan varastointi ja levitys



• Mikäli tilalla kertyy lantaa yli 25 m3, tulee siellä olla lantala 

(taulukon mukaisesti, laidunnusaika (max 4 kk) vähentäen) 

• Mikäli tilalla varastoidaan enintään 25 m3

kuivalantaa kerralla, voi sen varastoida

esim. tiiviillä lavalla, joka peitetään pressulla

• Lannan kuormaus tulee tapahtua kovalla alustalla, joka kestää 

koneiden painon ja liikkeet ja jolle varisseen lannan voi kerätä pois 

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

• Kuivalantaa saa varastoida aumassa (vähintään 30% kuiva-ainepitoisuus) 

– Ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle viimeistään 2 viikkoa ennen 

– Nestettä sitova kerros alle ja tiivis peite päälle 

– Levitettävä vuoden sisällä perustamisesta

• Lantaa (vähintään 30% kuiva-ainepitoisuus) saa varastoida pellolla ilman ilmoitusta 4 viikkoa ennen 
levittämistä



• Lannan levitys on 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 kokonaistypen määrä ei saa ylittää 170 kg/ha/kalenterivuosi



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 toimenpiteistä, joita kaikkien tulee noudattaa! 

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

kuinka vaativan toimenpiteen on valinnut:

• Monta eri ehtoa noudatettavana



Kasvukauden valmistelu

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

- Kaikille kasvulohkoille vuosittain
- Suunniteltu kasvi
- Suunniteltu lannoitus
- Odotettu satotaso (saavutettu jonain edellisenä viitenä

vuotena)

• Viljelysuunnitelmasta on hyötyä jos sen tekee 
ennen kasvukauden alkua, tai ennen apulannan 
tilausta 

• Katso viljavuustutkimuksista kuinka paljon 
typpeä ja fosforia saa lohkoille laittaa → lannan 
valinta sen mukaan! 



Viljavuustutkimukset

• Voimassa 5 vuotta

• Lannoittaakseen oikein ja edullisesti ja samalla täyttäen kasvin ravinnetarpeet, 

tarvitaan luotettava viljavuustutkimus

• Toinen syy: 25 %:a 54€/ha korvauksesta maksetaan tueksi viljavuustutkimuksista

• Viljavuustutkimus otetaan kaikilta lohkoilta, joilla on satokasvi, vaikka niitä ei

lannoitettaisi!



Millä lohkoilla tulee olla viljavuustutkimus?

• Kaikilla lohkoilla, joille on ilmoitettu tavallinen satokasvi                                                                                

esim: vilja, rehunurmi, ruokaperuna, puutarhakasvit

• Saneerauskasvit

• Monivuotiset ympäristönurmet (5-vuotiset)

•Kaikilta yli 0,5 ha lohkoilta 

•Yli 5 hehtaarin peruslohkoilta tulee ottaa 1 näyte jokaista alkavaa 5 hehtaaria kohden

•Ei vaadita kesannoilta, LHP-nurmilta, suojavyöhykkeiltä, viherlannoitusnurmilta eikä 

monimuotoisuuspelloilta, mikäli niitä ei lannoiteta perustamisen yhteydessä



Lanta-analyysi

• Lanta-analyysi vaaditaan, mikäli lantaa käytetään tai tuotetaan enemmän kuin 
25 m3/vuosi 

• Voimassa 5 vuotta

– Liukoinen typpi

– Kokonaistyppi 

– Kokonais fosfori

• Lannoitus tulee laskea analyysin arvoilla TAI taulukkoarvoilla



• Kasvinsuojelututkinto/ruiskun testaus

• Vaaditaan ainoastaan mikäli käytetään kemiallista torjuntaa

• Kasvinsuojelututkinto vaaditaan ostettaessa kasvinsuojeluaineita 

tai biosidejä

• Käytettäessä urakoitsijaa, ei omaa ruiskun testausta tai tutkintoa

tarvita (urakoitsijan ruiskun testaus ja tutkinto)

https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi



Kasvukausi

• Pientareet (vähintään 1 m) / suojakaistat (vähintään keskimäärin 3 m)

• Uusiminen tarvittaessa

• Muista!

• Viljele tukihakemuksella ilmoittamaasi kasvia oikealla lohkolla

• Jos vaihdat kasvia, muista ilmoittaa siitä kunnalle!

• Käytä lannoitetta, joka sopii lohkon viljavuusnäytteelle









Ainakin piennar on hyvä! 



Niittää vai ei niittää...



Lannoitussäännöt

TYPPI (N)

• Taso päätetään viljavuustutkimuksen multavuuden mukaan

Esimerkki taulukosta:     
vm och m rm erm

Maalajit: 

Kaiki multamaat ja 

kaikki turvemaat



FOSFORI (P)
• Uusia taulukoita käyttöön

• Käytettävä fosforitaso määritellään viljavuustutkimuksen viljavuusluokan mukaan

• Fosforintasaus mahdollista 2-5 vuoden aikajaksolla

• Lantapoikkeusta mahdollista käyttää VAIN, mikäli fosforia ei lisätä väkilannoitteiden

muodossa

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 
aikaisempana 5 vuotena

• Lohkokohtainen, ei kasvikohtainen kuten ennen! 



Karjanlanta

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!



Puhelu meiltä

• Otamme yhteyttä ennen valvontakäyntiä (1-14pv)

• On tärkeää, että yhteystiedot täsmäävät Vipussa/kunnassa

• Kerromme valvontakäynnistä

• Milloin ja miten

• Valvontaan ei tarvitse osallistua, mutta asiakirjojen ja valvonnan läpikäyntiin

tulisi löytyä sopiva ajankohta



• Tarkastettavat asiakirjat:

- Viljelysuunnitelma

- Kasvinsuojelututkinto/ruiskun testaus

- Vuokrasopimukset

- (Viljavuustutkimukset)/lanta-analyysi

- Valvontavuodelle ostetut lannoiteet ja mahdolliset

aiemmat varastot



Tarkastus

• Kaikki ilmoitetut lohkot tarkastetaan (itsenäisesti tai viljelijän kanssa) 

• Oikea kasvi (ilmoitettu)

• Viherryttäminen (vapautettu→ alle 10 ha ja nurmitilat, kesantoa tai palkokasveja yli 75 % 

tilan peltopinta-alasta sekä luomutilat)

• Pääkasvia max 75 %

• Kerääjäkasvit (jos ilmoitettu)

• Suojakaistojen ja monivuotisten ympäristönurmien osalta tarkastetaan

sadonkorjuu (uusintakäynti)



Tarkastus jatkuu

• Viljely hyvän maatalouskäytännön mukaisesti

• Pintareet ja suojakaistat

• Säätökaivojen tarkastus (säätösalaojitustuen hakijat)

• Lohkojen digitointi (GPS-mittaus)



Tilalla

• Asiakirjojen ja valvonnan läpikäynti viljelijän kanssa maastokäynnin jälkeen

o Karttojen läpikäynti ja mahdolliset korjaukset

o Viljelysuunnitelma

o Vuokrasopimukset (suulliset/kirjalliset)

o Kasvinsuojelututkinto / ruiskun testaus

o Viljavuustutkimukset / lanta-analyysi



• Eläinmäärät

• Vastaanotettu ja luovutettu lanta

• Ostettu lannoite / lannoitevarasto

• Lannan varastointi

• Kasvinsuojeluainevarasto



Mitä tapahtuu seuraavaksi?

• Mahdolliset karttakorjaukset

• Tietojen tallentaminen

- Viljelty kasvi

- Viljelysuunnitelma

- Vuokrasopimukset

- Pientareet ja suojakaistat (kunnossa/puute)

• Otamme yhteyttä niiden puutteiden osalta, joita ei tilakäynnin

aikana käyty läpi



• Yhteenveto lähetetään allekirjoitettavaksi

• Lista tilan lohkoista ja pinta-aloista

o Ilmoitettu pinta-ala

• Ilmoitettu kevään tukihaussa

o Mitattu pinta-ala

• Todettu pinta-ala

o Hyväksytty pinta-ala

• Toleranssin sisällä on sama kuin ilmoitettu

• Toleranssin ulkopuolella on mitattu



Muista nämä ennen syysilmoitusta!

• Talviaikainen kasvipeitteisyys

o Vähintään 20 % on ilmoitettava joka vuosi (kevytmuokattu kelpaa)

o Suunnittele jo kevään aikana että vähintään 20 % täyttyy (kasveja joita voi ilmoittaa)

o Kaikilta valvonnassa olleilta tiloilta tarkastetaan myös kasvipeitteisyys → ilmoitettu ala tulee 

olla kasvipeitteinen



• Lietelannan sijoitus/Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

- Tarkastetaan talviaikaisen asiakirjavalvonnan yhteydessä

- Ilmoitettu pinta-ala ja määrä (m3) tulee olla sama kuin lohkokirjanpidossa 

- Tarkista, että levitetty määrä on riittävä (lietettä 20 m3/ha ja kuivalantaa 15 m3/ha)

- 3 metrin suojakaista vesistöjen varsilla tulee vähentää levitysalasta



Talviaikainen asiakirjavalvonta

• Kaikki kokotilavalvonnassa kesällä/syksyllä olleet tilat valitaan automaattisesti talviaikaiseen 

asiakirjavalvontaan

• Marraskuussa lähetetään kirje, jossa seuraavat asiakirjat 

pyydetään toimittamaan:

o Lohkokohtainen kirjanpito

o Viljavuusnäytteet (voimassa 5v.!)

o Lanta-analyysi (voimassa 5v.!)

o Satotasokorjaukset (selvitys)

o Päiväkirja säätösalaojituksesta

o Päiväkirja ympäristösopimuksen toimenpiteistä



Talviaikainen asiakirjavalvonta

• Lannoitevalvonta

o Lannoitelaji

o Lannoitemäärä

oViljavuusnäytteet

o Satotasokorjaus

o Fosforintasausjakso

• Kasvinsuojeluainevalvonta

oHyväksytty aine

oAineen koko nimi

oKäytetty määrä

oKäytön syy



Muistettavia päivämääriä

• 30.06. viimeinen kylvöpäivä

• 15.07. saa päättää kesannon kemiallisesti tai mekaanisesti, mikäli aikoo uusia

nurmen tai kylvää syyskasvin

• 01.09. lähtien saa käyttää max 35 kg/ha liukoista typpeä (syyskylvössä max 30 kg/ha) 

• Viherlannoitusnurmen ja luonnonhoitopellon saa päättää kahden vuoden säilyttämisen

jälkeen



Muistettavia päivämääriä

• 15.9. lähtien saa talven yli säilytettäviä lohkoja lannoittaa ainoastaan sijoittamalla (ei

pintalevitystä). Myös kerääjäkasvin päättäminen kemiallisesti on mahdollista. 

• 1.10. lähtien on sallittua muokata kerääjäkasvi ja viherlannoitusnurmi

• 31.10. on viimeinen sallittu lannanlevityspäivä. Ylivoimaisesta esteestä tulee ilmoittaa

kuntaan. 



Tulokset

• Tarkastusten jälkeen tulee valvonnan tulos 

- Parhaimmillaan kaikki rahat säilyvät

TAI

- Tulee pienempi tai suurempi vähennys

- Mutta elämä jatkuu, joten voimme palata seuraavana vuonna ☺



Kiitos!

Ota yhteyttä s-postitse:

Valvonta.pohjanmaa@ely-keskus.fi

mailto:Valvonta.pohjanmaa@ely-keskus.fi

