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 Kaikille kesällä peltovalvonnassa olleille tiloille 
seuraavana talvena
 Hallinnollinen valvonta, jota varten asiakirjat 

pyydetään toimittamaan toimistolle
– Viljavuustutkimus (lannoitushetkellä 

voimassa ollut), lohkomuistiinpanot, lanta-
analyysi, selvitys satotasosta, mikäli 
käytetään korotusta, hoitopäiväkirjat 
ympäristösopimuslohkoilta

– Kesällä tilakäynnillä katsotaan 
viljelysuunnitelma
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 Valvotaan ympäristökorvauksen ehdot ja 
täydentävien ehtojen kirjanpitoon, 
lannoitukseen ja kasvinsuojeluaineiden 
käyttöön liittyvät vaatimukset
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 Viljavuustutkimukset vanhentuneet osittain tai 
kokonaan
 Lanta-analyysi vanhentunut
 Puutteita kasvinsuojeluaineiden kirjanpidossa
 Lohkomuistiinpanoissa puutteita
 Fosforintasaus
 Satotason korjaus
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 Uusi viljavuustutkimus on teetettävä, kun 
edellisestä analyysistä on kulunut 5 vuotta 

uuden viljavuustutkimuksen tuloksen  
pitää olla käytettävissä viljelysuunnitelmaa 
tehtäessä ja ennen seuraavaa 
lannoituskertaa

 Jokaisella lannoituskerralla pitää olla voimassa 
oleva viljavuustutkimus
 Hyvä aika ottaa maanäytteet: keväällä ennen 

viljelytoimenpiteitä tai syksyllä niiden jälkeen
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 Viljavuustutkimuksista katsotaan näytteen 
analysointipäivämäärä. Pelkkä näytteenotto ei 
riitä täyttämään vaatimusta, vaan näyte pitää 
myös lähettää analysoitavaksi ja analysoida 
ennen seuraavaa lannoituskertaa
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 Jokaiselta yli 0,50 ha lohkolta on oltava 
viljavuustutkimus
 Pieniltä alle 0,5 hehtaarin lohkoilta ei tarvitse 

ottaa viljavuustutkimusta, vaan lannoituksen 
suunnittelussa voi käyttää joko viereisen 
lohkon viljavuustutkimusta tai lannoittaa 
taulukkoarvojen mukaan ks. sitoumusehdot
– Viereinen lohko = yhteinen rajaviiva, lohkojen 

välissä tie tai oja
 Jos peruslohko on suurempi kuin 5 ha, on 

otettava näyte jokaista alkavaa 5 ha kohti
esim. lohkon ala 10,65 ha  3 näytettä
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 Seuraavilta lohkoilta EI tarvita 
viljavuustutkimusta:

suojavyöhyke
viherlannoitusnurmi
viherkesanto
sänkikesanto
avokesanto
lhp-nurmi
monimuotoisuuspelto 
riista/maisema/niitty/lintu
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 Kaikista tilalla syntyvistä/käytetyistä lantalajeista 
(yli 25 m3) on tehtävä 5 vuoden välein lanta-
analyysi
 Määriteltävä lannan sisältämä liukoinen typpi, 

kokonaistyppi ja fosfori
Huom. myös vastaanotettu lanta!
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 Kasvinsuojeluaineiden käytössä on noudatettu 
integroidun torjunnan yleisiä periaatteita
Kasvinsuojeluaineen nimi, esim. Maatilan 

MCPA Trio/Maatilan MCPA Trio 2/Maatilan 
MCPA Trio 3
Käyttöaika 
Kohdeala
Viljelykasvi
Käyttömäärät 
Käytön syy, esim. rikkakasvit
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 lohkon tunnus ja pinta-ala
 lohkon muokkauspäivä ja -tapa
 kylvö- tai istutuspäivä
 kasvilaji ja siemen- tai taimimäärä
 lannoituspäivä tai -päivät
 väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoitteiden 

lajit ja määrä
 fosforin ja typen määrät, tarvittaessa merkintä 

fosforintasauksen alkamisesta ja tasausvuodesta



Lohkomuistiinpanot

Torppa Ulla12

 kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi, 
käyttömäärä, ajankohta, käyttökohde, havaitut 
taudit ja tuholaiset, syy kasvinsuojeluaineiden 
käyttöön sekä muut toteutetut 
kasvinsuojelutoimenpiteet
 laidunnus, sadonkorjuun tai niiton päivämäärä 

sekä satotaso tarpeellisine perusteluineen
 valitun lohkokohtaisen toimenpiteen ja 

ympäristösopimuksen ehdoissa edellytetyt asia
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 Satotason korjaus
– lannoitusmäärän perusteena oleva 

satotaso on tullut korjata lohkolta yhtenä 
aiemmista viidestä satovuodesta

Viljelijän on toimitettava 
asiakirjavalvontaa varten edellisen viiden 
vuoden ajalta lohkokortti vuodelta, jolloin on 
saavuttanut satotasonkorjaukseen 
oikeuttavan satotason
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 Fosforintasauksessa saa käyttää enintään viiden 
vuoden tasausjaksoa
 Fosforintasausta ei voi aloittaa lohkolla, jolla ei 

ole sallittua käyttää fosforilannoitetta
 Fosforintasauksen voi kuitenkin aloittaa, jos 

sitoumusehtojen taulukoissa on nolla
Huom. käytä tarvittaessa, ei ilman syytä
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 Lisätietoa Ruokaviraston sivuilta: Tukihaku, 
ehdot ja ohjeet

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-
meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/#ympsitoumus

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/#ympsitoumus
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