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Satokasvit (rehuherne)

2 29.3.2022

Peltovalvonnassa
todettu rikkainen rehuherne,
joka koostui suurimmilta osin

rikkaruohoista-
täydentävien ehtojen

seuraamus.



Satokasvit (mallasohra)

3 29.3.2022   |

Peltovalvonnassa
todettu rikkainen mallasohra,

joka koostui suurimmilta
osin saunakukasta-

täydentävien ehtojen seuraamus.



Satokasvit (moniv. sr.nurmi)

4 29.3.2022

Peltovalvonnassa
todettu rikkainen monivuotinen

sr.nurmi, jossa runsaasti
lupiinia- täydentävien ehtojen

seuraamus.



Satokasvit (mansikka)

5 29.3.2022

Peltovalvonnassa todettu rikkainen
mansikka heinäkuussa-

täydentävien ehtojen seuraamus.



Satokasvit (mallasohra)

6 29.3.2022

Peltovalvonnassa todettu rikkainen
mallasohra, joka koostui

suurimmilta osin juolavehnästä-
täydentävien ehtojen seuraamus.



Satokasvit (kumina)

7 29.3.2022

Peltovalvonnassa todettu rikkainen
kumina, joka koostui suurimmilta osin
saunakukasta- täydentävien ehtojen

seuraamus.



Satokasvit

• Tavoitteena on aina tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen sato
• Yleisimmät puutteet peltovalvonnassa havaitaan kasvinsuojelussa

• Voit murskata tai niittää kasvuston, jos se on liian rikkainen
• Kirjaukset lohkokortille kasvuston lopettamisesta

• Kasvinsuojeluaineiden käytön peruste tulee aina kirjata
lohkomuistiinpanoihin

8 29.3.2022



Monimuotoisuuspellot

9 8.3.2022   |

Muistettava oikea siemenseos; riista-,
maisema- ja niittykasveilla sekä
peltolinnuille perustettaville lohkoille

Viljelijä on itse vastuussa oikeasta
kylvöajankohdasta, esim. riistapeltojen
osalta

Voit
torjua rikkaruohot niittämällä/murskaamalla
ennen 1.8, jos rikkapaine suuri.



Monimuotoisuuspellot
• Riistakasvilla

• Kylvettävä vuosittain ja säilytettävä seuraavaan kevääseen

• Vähintään kahden eri kasvin siemeniä

• Viljelijä itse vastuussa oikeasta kylvöajankohdasta (mikäli jokin toinen taho tekee ko. alan kylvön)

• Maisemakasvilla

• Kylvettävä vuosittain ja säilytettävä seuraavaan kevääseen

• Vähintään kahden eri kasvin siemeniä

• Niittykasvilla

• Säilytettävä 2 kasvukautta

• Nurmirölli+ lampaannata+ jäykkänata+ yksi monivuotinen niittykasvi

• Monimuotoisuuspeltoja ei saa perustaa suorakylvämällä nurmeen. Kasvuston voi perustaa sänkeen. Voi lannoittaa
perustettaessa. Monimuotoisuuspeltoja ei saa laiduntaa.

• Lisätietoa: Ympäristökorvauksen monimuotoisuuspeltojen ehdot

10 8.3.2022   |

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/sitoumus-ja-sopimusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot-2021/


Luonnonhoitopellot

11 29.3.2022

Sama pelto kyseessä molemmissa kuvissa.
Vasemman kuvan kasvustossa on liikaa

rikkakasveja – tilalle aiheutui täydentävien
ehtojen seuraamus

Niitettynä
siistimpi, eikä
rikatkaan leviä



Luonnonhoitopellot
• Voidaan perustaa monivuotisia heinä- ja nurmikasveja kylväen

(enintään 20% typensitojakasveja)
• Luonnonhoitopelloksi voidaan myös ilmoittaa monilajiseksi

kehittynyt vanha nurmi
• Niitettävä vähintään joka toinen vuosi

• HUOM! Jos rikkakasvitilanne edellyttää, on niitto tehtävä
vuosittain

• Niittojätteen saa korjata pois ja hyödyntää sekä alaa laiduntaa
• Ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita perustamisen jälkeen
• Luonnonhoitopeltojen osalta säännöt eivät ole näillä näkymin

muuttumassa uudelle CAP27 kaudelle
• Lisätietoja: Ympäristökorvauksen sitoumusehdot, luonnonhoitopelto

12 29.3.2022

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/sitoumus-ja-sopimusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot-2021/


Viherlannoitusnurmi

• Nurmiheinäkasvien ja typensitojakasvien seos
(vähintään 20% typensitojakasvin siemeniä)

• Mikäli olet perustamassa
viherlannoituskasvustoa kasvukaudelle 2022:
• Vähintään 4 kasvilajia ja seoksen painosta

vähintään 20 % typensitojakasvia

• Ei lannoitusta eikä kasvinsuojeluaineita

• Samalle alalle tuki enintään 3 vuotta peräkkäin
• Niitto 2. vuonna (v. 2023 alkaen), paitsi

vaikeissa rikkakasvitilanteissa joka vuosi

13 29.3.2022 |



Suojavyöhykkeet (sadonkorjuu)

14 29.3.2022  |

Peltovalvonnassa havaittu
kuvan lohkolla sato

korjatuksi ja paalit siirretyksi



Suojavyöhykkeet

• Suojavyöhykkeen sadonkorjuun voi hoitaa myös laiduntamalla
• Älä ylilaidunna, mutta muista riittävä laidunpaine

• Seuraamuksia tulee tyypillisesti sadon korjaamatta jättämisestä
• Kasvusto on niitettävä ja korjattava pois vuosittain kasvukauden aikana. Tiedon

kasvukauden päättymisestä saa Ilmatieteen laitoksen internetsivuilta.

• Kasvimassaa ei myöskään saa kuljettaa metsään tai joutomaalle
• Talven aikana tai muuten vaurioitunut kasvusto tulee uusia saman

kasvukauden aikana tai heti olosuhteiden salliessa
Ympäristökorvauksen sitoumusehdot 2021 / 5.4.1. Suojavyöhykkeet

15 29.3.2022  |

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/sitoumus-ja-sopimusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot-2021/


Kesantoalat

16 29.3.2022   |

Kuvassa
esimerkillisen

hieno
viherkesanto



Kesantoalat

17 29.3.2022  |

Rikkakasvit (koiranputki,
horsma) päässeet liiaksi

valtaamaan kasvuston – tilalle
aiheutui täydentävien ehtojen

seuraamus



Avokesanto

18 29.3.2022

Rikkaruohoinen avokesanto,
seuraamus täydentäviin ehtoihin.

Avokesannolle oltava peruste!

Avokesannon ehtoina
ovat vaikeiden rikkaruohojen

torjunta tai pellon kunnon
parannustyöt



• Muista hoitaa kesantoja huomioiden pesivät linnut ja nisäkkäät

• Niitä/murskaa kasvusto viipymättä mikäli rikkakasvitilanne sitä vaatii
• HUOM! Myös EFA-kesannot saa niittää

• HUOM! 23.3.2022 Ekologinen ala voidaan ottaa viljelykäyttöön, Ruokavirasto ohjeistaa erikseen
siitä, miten viljelijä ilmoittaa tukihakemuksellaan ne EFA-kesannot, joita hän käyttää tuotantoon.

• Niitä/murskaa myös sänki- ja avokesannon kasvustot mikäli rikkakasvitilanne sitä vaatii
• HUOM! Avokesannolle tulee aina olla perusteltu syy, joka tulee kirjata tukihakemuksen lisätietoihin

ja lohkomuistiinpanoihin

• Lisätietoja:
• Täydentävät ehdot, kesantoalat

• Viherryttämistuki, EFA-kesannot

19 29.3.2022   |

Kesantoalat

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/taydentavien-ehtojen-opas/taydentavien-ehtojen-opas-2022/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/viljelijatukien-hakuopas/viljelijatukien-hakuopas/paatukihaun-tuet/viherryttamistuki/2.-viherryttamistuki-2021/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/viljelijatukien-hakuopas/viljelijatukien-hakuopas/paatukihaun-tuet/viherryttamistuki/2.-viherryttamistuki-2021/


Puutteellinen 3 m suojakaista

20 29.3.2022 |

Suojakaista puuttuu kokonaan.
Suojakaistaksi ei kelpaa

pajukasvusto. Lisäksi peltolohko
tulee rajautumaan pajukasvuston

reunaan.
Tulisi olla 3 m
suojakaista



Esimerkki hyvästä 3m suojakaistasta

21 29.3.2022 |



Suojakaista 3 m

• Jos peruslohko rajoittuu vesistöön, täytyy peltolohkolla olla vähintään kolme metriä leveä
suojakaista. Kolmen metrin suojakaista sisältyy viljeltävän kasvin alaan

• Suojakaistan on oltava monivuotisen nurmi-, heinä- tai niittykasvillisuuden peittämä
• Suojakaistaa ei saa muokata, lannoittaa tai käsitellä kasvinsuojeluaineilla, poikkeuksena

käyttörajoitusten mukaisesti pesäke torjunta

• Jos suojakaistan kasvillisuus vaurioituu tai tuhoutuu talven aikana, rikkakasvien
pesäketorjuntaa tehtäessä, ojien kunnostustyön tai valtaojien perkauksen yhteydessä tai
muulla vastaavalla tavalla, uusi nurmikasvillisuus on kylvettävä suojakaistalle heti
olosuhteiden salliessa

• Suojakaistalta voidaan korjata sato ja sitä voidaan hoitaa laiduntamalla
• Lisätietoa: Ympäristökorvauksen sitoumusehdot, suojakaista

22 29.3.2022

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/sitoumus-ja-sopimusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot/ymparistokorvauksen-sitoumusehdot-2021/


1 m piennarvaatimus

23 29.3.2022   |

Valtaojan piennar on puutteellinen,
alle 1 m leveä -

seuraamus täydentäviin ehtoihin

Piennarvaatimus tarkastetaan
valtaojan niskasta (sininen nuoli)
peltoon päin (punainen nuoli).



1 m piennarvaatimus (saa olla leveydeltään 1 – 3m)

• 1 m piennarvaatimus valtaojien ja
vesistöjen varsilla (täydentävien ehtojen
vaatimus)

• Piennar kuuluu olla muokkaamaton,
ruiskuttamaton, eikä sitä saa lannoittaa

• Piennar mitataan ojan niskasta pellon
puolelle

• Sisältyy peltoalaan

• Jos piennar tuhoutuu, tulee kylvää
uudestaan heinäkasveilla heti kun se on
mahdollista

LISÄTIETOJA PIENTAREISTA:
Maatalousmaalla tehtävät toimenpiteet,
Kasvuston perustaminen

Ravinteiden tasapainoinen käyttö

24 29.3.2022

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/viljelijatukien-hakuopas/viljelijatukien-hakuopas/maatalousmaa/maatalousmaalla-tehtavat-toimenpiteet/maatalousmaalla-tehtavat-toimenpiteet-2021/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistokorvaus/perustaso/


29.3.202225

Ympäristösopimusala (pysyvä nurmi)

Haettu ja hyväksytty
ympäristösopimusala pysyvä nurmi,
kelvollinen luonnonhaittakorvaukseen

Haettu ympäristösopimusala pysyvä nurmi –
todettu ympäristösopimusala  muu ala,
kelvollinen ainoastaan
ympäristösopimusalaksi



29.3.202226

Ympäristösopimusala (pysyvä nurmi)
Ilmoitettu tukihaussa
ympäristösopimusalue,
pysyvä nurmi

Valvonnassa todettu
ympäristösopimusalue
muu alue (lohkolla
liikaa kiviä, ei lainkaan
nurmikasvillisuutta)



29.3.202227

Tukihaussa ilmoitettu koko alue
ympäristösopimusalue, pysyvä nurmi

Kuvassa näkyvä metsäsaareke todettiin
valvonnassa ympäristösopimusala
metsämaaksi ja muu osa hyväksyttiin
ympäristösopimusala, pysyvä nurmi

Ympäristösopimusala (pysyvä nurmi)

Tukihaussa ilmoitettu koko alue
ympäristösopimusalue, pysyvä nurmi
Kuvassa näkyvä metsäsaareke todettiin
valvonnassa ympäristösopimusala
metsämaaksi ja muu osa hyväksyttiin
ympäristösopimusala, pysyvä nurmi



Ympäristösopimusala (pysyvä nurmi)

28 29.3.2022   |

Peltovalvonnassa
ilmoitettu ympäristösopimusala

pysyvä nurmi, alue missä yli
50 puuta/ha todetaan ympäristö

sopimusala muu-alaksiPunaisen nuolen takana oleva
alue on liian puustoinen
pysyvän nurmen alaksi, yli 50
runkoa/ha



Ympäristösopimusala (pysyvä nurmi)
• Ympäristösopimusala pysyvä nurmi,

maankäyttölaji luonnonlaidun ja niitty
 Sitoumuskauden vaihtuessa vuonna

2015 luonnonhaittakorvauksen
korvauskelpoisuus vahvistettiin
automaattisesti lohkoille jotka oli
ilmoitettu vuonna 2014 luonnonlaitumina

• Puut kuuluvat olla niin hajallaan
toisistaan että on mahdollista
hoitaa aluetta esim. niittokoneella

• Puuryhmät tai tiheämmät puusaarekkeet
todetaan ympäristösopimusala – muu ala
(yli 50 runkoa/ha)

• Kun maankäyttölaji muuttuu luonnonlaidun
ja niitystä muuksi alaksi, alue saa
jatkossa vain
ympäristösopimuksen korvauksen

LISÄTIETOJA YMPÄRISTÖSOPIMUKSISTA

Luonnonlaitumet

29 29.3.2022   |

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/luonnonhaittakorvaus/luonnonlaitumet/


Ympäristösopimusala (pysyvä nurmi)

30 29.3.2022  |

Peltovalvonnassa ilmoitettu ympäristö
sopimusala pysyvä nurmi, selvä

raja mitä hoidettu ja mitä ei.
Hoitamaton alue pelkkää kaislaa =

todetaan pysyvästi viljelemättömäksi



Ympäristösopimusala (pysyvä nurmi)

• Ilmoitettu
ympäristösopimusala pysyvä nurmi
(perustuen, viherryttämistuen sekä luon
nonhaittakorvauksen oikeuttava alue)

• Ympäristösopimusala pysyvä nurmen
kasvustossa pitää olla vähintään 50
% nurmi kasveja, että se hyväksytään
pysyvänä nurmena

• HUOM! Vuodesta 2023 alkaen
ympäristösopimusalat tullaan
(luultavasti) käymään kaikki läpi
tarkastaen niiden säädöstenmukaisuus
(säädökset tarkentuvat vielä)

LISÄTIETOJA YMPÄRISTÖSOPIMUKSISTA JA
LUONNONLAITUMISTA:

Luonnonlaitumet

31 29.3.2022   |

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/luonnonhaittakorvaus/luonnonlaitumet/


Satonurmi (PN) pysyvä nurmi

32 29.3.2022

Peltovalvonnassa kuvan lohkolla
todettiin kasvavan miltei pelkästään

voikukkaa – tilalle aiheutui
täydentävien ehtojen seuraamus
kasvinsuojelun laiminlyönnistä



Satonurmi (PN) mitä toimia siellä saa tehdä?

• Voit muokata, lannoittaa, tehdä
kasvinsuojelua – toteuttaa normaaleja
viljelytoimia

• Voit viljelysuunnitelmasi mukaan viljellä
pysyvän nurmen merkinnän saaneella
lohkolla muitakin viljelykasveja

• Pysyvän nurmen merkintä poistuu, kun
lohkolle ilmoitetaan jokin toinen kasvi

HUOM! POIKKEUS
• NATURA-alueella sijaitsevaa pysyvää

nurmea EI saa ottaa muuhun käyttöön,
vaan se on säilytettävä nurmena

• Pysyvän nurmen muuhun käyttöön
ottamisessa on otettava huomioon nurmen
v. 2015 vahvistettu 5%:n viitemäärä (ha) –
lisätietoja  viitemääristä saat oman alueesi
YT-alueelta

LISÄTIETOJA PYSYVÄSTÄ NURMESTA:
Viherryttämistuki, pysyvä nurmi

33 29.3.2022

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/viherryttamistuki/pysyva-nurmi/


NYKYHETKI
 Tarkastuksia/valvontaa jolla

varmistetaan vaatimustenmukaisuus
 Poikkeamat johtavat

leikkauksiin/sanktioihin sekä
takautuviin takaisinperintöihin

 Kohdistuvat vain osaan tiloista
(vuosittaiset valvontaotannat)

TULEVAISUUS
 Jatkuva maataloustoiminnan seuranta

kasvukauden aikana kaikille
kasvulohkoille → kaukokartoitus

 Viljelijän rooli muuttuu:
 Hallinto voi pyytää lisätietoja, esim.

paikkaan sidottuja valokuvia

 Hallinto voi muistuttaa toimenpiteiden
tekemisestä ilmoituksilla (VIPU)

LISÄTIETOA: Maataloustuet uudistuvat ensi
vuonna – mikä muuttuu?

34 29.3.2022  |

Valvonta vuonna 2022 - Valvonta vuonna 2023?

https://uutiskirje.ruokavirasto.fi/archive/show/4950367


Laajat tukihakemuksen muutosmahdollisuudet

Tahattomat virheet poistetaan

Viljelijä välttää sanktiot/takaisinperinnät

Viljelijästä tulee ajantasaisen ja luotettavan tiedon
ensisijainen toimittaja omien lohkojensa osalta

Valvonta vuonna 2023

35                  29.3.2022



VILJELIJÄN TOIMET PINTA-ALATUKIEN PROSESSISSA

36 29.3.2022  |



Haasteiden keskellä hyvä keskittyä
perusasioihin

37 29.3.2022 |

Viljelijä tekee yhtä
tärkeimmistä töistä

Ruoan ja sen
saatavuuden

varmistamisen tärkeys
huomattu

Omavaraisuuden
arvostus huomattavassa

kasvussa

Viljelypanosten oikea
kohdentaminen tärkeää

Tukiehtojen
noudattaminen

ensiarvoisen tärkeää
Tukien saaminen

täysimääräisinä korostuu

ELY-keskus yhteistyössä
YT-alueiden ja

Ruokaviraston ym.
muiden yhteistyötahojen
kanssa auttaa viljelijöitä

parhaansa mukaan tässä
tilanteessa



KIITOS

uudely.valvonta@ely-keskus.fi


