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Pientareita ei saa käsitellä 
kasvinsuojeluaineilla,
lukuun ottamatta 
pesäkekäsittelyssä
vaikeissa 
rikkakasvitilanteissa. 
Piennarta ei
ole hoidettu täydentävien 
ehtojen vaatimusten
mukaisesti.
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Valtaojan piennar 
mitattuna ojanniskasta 
on
alle 1 m leveä, eikä 
täytä täydentävien 
ehtojen
piennarvaatimusta.
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Valtaojan piennar on 
muokattu eikä se täytä
täydentävien ehtojen 
piennarvaatimusta
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Rantaluiskaa ei 
hyväksytä 
suojakaistaksi.
Täydentävien ehtojen 
piennarvaatimus
(1 m)
täyttyy, mutta ei 
ympäristökorvauksen 
3 m
suojakaistavaatimus
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Ympäristökorvauksen suojakaistan 
kasvusto
on hyväksyttävä.

Suojakaista on 
oltava perustettuna 
nurmi-, niitty- tai/ja 
heinäkasvustona
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Ympäristökorvauksen 3 m 
suojakaistavaatimus
ei täyty. Täydentävien 
ehtojen piennarvaatimus
(1 m) täyttyy ja kasvusto on 
hyväksyttävä
pientareelle.
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Suojakaista on kylvetty 
suojaviljaan. Suojakaistaa
ei saa perustaa suojaviljaan, 
joten sitä
ei ole perustettu ehtojen 
mukaisesti. . Täydentävien
ehtojen 1 m pientareen saa 
kuitenkin
perustaa suojaviljaan.
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Mallikas suojakaista
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Lohkolla on rikkakasveja, 
mutta kasvustossa
on viljeltyä heinää ja alalla 
voidaan tuottaa
markkinakelpoinen sato. 
Kasvusto on hyväksyttävissä
esim. mv. säilörehunurmeksi.
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Lohkolle on ilmoitettu mv. 
säilörehunurmi.
Lohkolla on runsaasti 
rikkakasveja, mutta
myös viljeltyä heinää. Vaikka 
nurmisato on alalta ollut
korjattavissa niin …

alaa ei ole hoidettu eikä 
kasvinsuojelusta ole 
huolehdittu täydentävien
ehtojen vaatimusten 
mukaisesti.

Laiminlyöntiä voidaan pitää tavanomaisena.
Seuraamukseen vaikuttaa kuitenkin mm. se
miten isolla osaa tilan alasta on rikkakasveja
ja miten paha rikkakasvitilanne on.
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Markkinakelpoisen sadon tuottaminen ei ole mahdollista.
Laiminlyöntiä voidaan pitää tavanomaista vakavampana.
Seuraamukseen vaikuttaa kuitenkin mm. se miten isolla osaa tilan alasta on 
rikkakasveja ja miten paha rikkakasvitilanne on.
Jos ala olisi ilmoitettu luonnonlaitumena, voisi
kasvusto olla hyväksyttävissä

Ilmoitettu kasvi on mv. 
säilörehunurmi, jota on 
laidunnettu. 
Nurmikasvusto on 
huono eikä lohkon 
kasvinsuojelusta ole 
huolehdittu. Lohkolla
on runsaasti 
rikkakasveja.
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Ilmoitettu kasvi on mv. 
säilörehunurmi. Lohkolla
on runsaasti voikukkaa ja 
nurmikasvillisuutta on 
niukasti. Vaikka lohko on 
niitetty ja voikukan 
leviämistä on estetty, 
kasvinsuojelusta
ei ole huolehdittu riittävällä 
tasolla.
Markkinakelpoisen sadon 
tuottaminen ei ole
mahdollista.

Laiminlyöntiä voidaan pitää tavanomaista 
vakavampana. Seuraamukseen vaikuttaa 
kuitenkin mm. se miten isolla osaa tilan alasta 
on rikkakasveja ja miten paha rikkakasvitilanne 
on.
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Lohkolle on kylvetty ohra, 
mutta käytetty 
siemenmäärä
on ollut liian alhainen ja 
lohkolla on runsaasti 
rikkakasveja. 
Markkinakelpoisen
sadon tuottaminen ei ole 
mahdollista eikä
kasvinsuojelusta ole 
huolehdittu.

Laiminlyönti on tavanomaista vakavampi.
Seuraamukseen vaikuttaa kuitenkin mm. se 
miten isolla osaa tilan alasta on rikkakasveja ja 
miten paha rikkakasvitilanne on.
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Ala on kylvetty, mutta 
rankkasade on tuhonnut
kasvuston. Tästä ei aiheudu 
täydentävien ehtojen 
seuraamusta, vaikka lohkolla ei 
ole kasvustoa. Lohkolla on 
kuitenkin noudatettava
muuten täydentäviä ehtoja ja 
esimerkiksi kasvinsuojelusta on 
huolehdittava.
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Lohkolla on nurmi, jota on 
ylilaidunnettu eikä lohko ole 
säilynyt pääosin kasvipeitteisenä
eikä eroosiota ole estetty. 

Laiminlyöntiä voidaan
pitää tavanomaisena.
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Ala ilmoitettu 
avokesantona. 

Vaikka avokesannon
perusteena on 
rikkakasvien torjunta,
ei toimenpiteitä 
rikkakasvien 
leviämisen 
estämiseksi
ei ole tehty.

Laiminlyöntiä voidaan pitää tavanomaisena
kesantoalalla.

Jos lohko on ilmoitettu 
avokesannoksi, pitää
avokesannolle olla 
peruste.
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Hyvin hoidettu avokesanto
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LHP-nurmella on pääasiassa 
rikkakasvillisuutta,
eikä rikkakasvien leviämistä ole 
estetty.
Lohkolla on nurmea vain 
vähäisesti. Lisäksi on arvioitava 
tuleeko tukiehtopuute (lohkoa
ei ole perustettu tukiehtojen 
mukaisesti).

Viljelytavasta tulee täydentävien 
ehtojen seuraamus.
Laiminlyöntiä voidaan pitää 
tavanomaista vakavampana.



Hiltunen Päivi26

Lohkolle ilmoitettu kaura, 
mutta lohkolle ei
ole valvontavuonna kylvetty 
mitään.

Kasvusto on käytännössä 
rikkakasvillisuutta. Ala 
todetaan
TPV:ksi.
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Lohkolle on ilmoitettu 
mansikka. Lohkolla on
havaittavissa vielä joitakin 
mansikoita, mutta 
kasvusto on käytännössä 
rikkakasvillisuutta.

Ala todetaan 
tilapäisesti 
viljelmättömäksi
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Ilmoitettu kasvi on 
viherlannoitusnurmi.   Alalle 
ei ole kylvetty nurmea. Ala 
todetaan
TPV:ksi.

Jos ala olisi kylvetty 
tukihakuvuonna:
• uusintatarkastus
• mahdollisesti täydentävien 
ehtojen
seuraamus, jos viljelytavassa 
on
puutteita.



Täydentävät ehdot, valvontatuloksia

Tallennustilanne 
11.3.2020
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Lohkolle on ilmoitettu 
LHP-nurmi. Puuntaimet
ovat useamman vuoden 
ikäisiä eikä alalla ole 
tehty viljelytoimenpiteitä 
vuosiin. 

Ala todetaan pysyvästi 
viljelemättömäksi.
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Lohkolle on ilmoitettu mv. 
säilörehunurmi.
Maa on kauttaaltaan 
sammaleen peitossa.
Alaa ei voida enää pitää 
tukikelpoisena 
maatalousmaana.

Jos vain osa alasta on 
tukikelvotonta, rajataan
vain tämä ala tukikelpoisesta 
alasta
pois.
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Alalle on ilmoitettu 
luonnonlaidun- ja niitty
ja sitä on laidunnettu. Ala ei 
ole kuitenkaan
maatalousmaata, vaan se on 
avohakkuualue.

Ala todetaan pysyvästi 
viljelemättömäksi.
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Lohko on ilmoitettu 
viherkesannoksi. Lohko
on kasvanut pajua 
kauttaaltaan eikä sillä ole
ollut nurmi-, mesi-, niitty-, 
riista- tai maisemakasveja.
Lohko oli niitetty ennen 
valvontaa, mutta muuten ala 
on ollut hoitamatta useita 
vuosia. 

Vaikka lohko on niitetty, ei 
ala ole tukikelpoista 
maatalousmaata ja se 
todetaan pysyvästi 
viljelemättömäksi.
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Lohkolle on ilmoitettu 
luonnonlaidun- ja niitty.
Osalla alaa on liikaa puita (yli 50 
puuta/ha) ja tämän vuoksi suoria 
tukia tai LHKta
ei makseta ko. alalle. 

Jos kuitenkin osa
alasta on tukikelpoista, tehdään 
lohkojako.
Mahdollinen 
ympäristösopimuksen tuki 
voidaan
maksaa myös puustoiselle alalle.
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Suojavyöhyke on niitetty, 
mutta satoa ei ole korjattu 
pois. 

Tukiehtoa ei ole noudatettu.
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Pajukko on alle 1,5 metriä 
korkeaa ja oja voidaan
hyväksyä pinta-alaan.

Pajukko yli 1,5 metriä korkeaa ja 
ojaa ei voida
hyväksyä pinta-alaan.
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Säilörehuaumasta on valumia 
ympäristöön.
Kyseessä on nitraattiasetuksen 
rikkomus
(vaatimus 2.3). 

Laiminlyöntiä voidaan pitää
tavanomaisena.
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#lehmänelämääKiitos!
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