
 

€  Perustaminen Niitto ja/tai sadon korjuu Sadon käyttö Kemiallinen kasvinsuojelu Muuta huomioitavaa Kasvuston 
säilyttäminen 

Päättäminen Rajoituksia Pysyvän nur-
men status 

Talviaikainen kas-
vipeitteisyys 

YMPÄRISTÖSITOUMUKSEN LOHKOKOHTAISIA TOIMIA PELTOALUEILLA 27.4.2018 
Peltoluonnon monimuotoisuus 
54 
€/ha/v 

Viherlannoitusnurmi Edellisenä vuonna suojakasvin 
kanssa ja tai viimeistään 30.6. 

Ei rajoitettu. Luonnonvaraiset lajit 
huomioitava niittotyössä. 

Sadon saa kor-
jata pois ja 
hyödyntää. 

Kyllä Siemenistä vähintään 
20 % 
typensitojakasveja. Saa 
lannoittaa perustamis-
vaiheessa tukiehtojen 
mukaan. 

Enintään 3 
vuotta. 

1.9. alkaen ja muo-
kata saa aikaisintaan 
1.10. Saa päättää en-
nen syyskylvöisen 
kasvin kylvöä. 

Ei makseta luomutiloille. Ei pohja-
vesialueille (typensitojakasvi-
osuus 20 % tai alle). Ei pysyvän 
nurmen alalle. 

Jäädyttää Ei                        

100 
€/ha/v 

Kerääjäkasvit Kylvö (viim. 15.8.) kasvin kylvön 
yhteydessä tai taimivaiheessa. 

  Aikaisintaan 15.9. Viljelykasvin jälkeen kyl-
vettävää kerääjäkasvia 
ei saa lannoittaa. 

Yksi kasvu-
kausi. 

Aikaisintaan 1.10. Max. 25 %, Kerääjäkasvilla ei saa 
perustaa monivuotista nurmea.  
 

Ei kerää vuo-
sia. 

Kyllä, jos säi- 
lytetään ke- 
vääseen. 

300 
€/ha/v 

Saneerauskasvit Kylvö viimeistään 30.6. Voi niittää tai murskata kasvukauden ai-
kana. 

 Ei Saa lannoittaa perusta-
misvaiheessa tukiehto-
jen mukaan. 

Enintään kaksi 
vuotta. 

Saa muokata kahden 
kuukauden kuluttua 
kylvöstä. Ei kemial-
lista. 

Max. 25%, vain kasvulohkoalalle 
jolla on vuonna 2015-2017 peru-
naa, sokerijuurikasta ja/tai avo-
maavihanneksia 

Ei kerää vuo-
sia. 

V. 2017 kel- 
pasi öljyre- 
tikka ja val- 
kosinappi,  
muut ei. 

300 
€/ha/v 

Monimuotoisuuspelto 
Niitty- ja lintupelto 

Kasvusto perustettava ensim-
mäisenä vuonna 30.6. men-
nessä. 

Niitto sallittu 1.8. alkaen. Jos vaikea rik-
kakasviongelma, on niitettävä vuosit-
tain luonnonvaraiset lajit huomioiden. 
Puiden ja pensaiden kasvu estettävä. 

Sadon saa kor-
jata pois ja 
hyödyntää. Ei 
saa laiduntaa. 

Ei, mutta saa käyttää ennen 
perustamista ja päättämi-
sen yhteydessä. 

Saa lannoittaa perusta-
misvaiheessa tukiehto-
jen mukaan. 

Kaksi vuotta. 1.9. alkaen – kevät, 
Jos kylvetään syyskyl-
vöinen kasvi, voidaan 
päättää 15.7. alkaen. 

Monimuotoisuuspeltoja voi olla 
enintään 15 % tilan korvauskel-
poisesta tukialasta. Monimuotoi-
suuspeltoja ja luonnonhoitopel-
tonurmia voi olla luonnonhoito-
peltojen kohdentamisalueella yh-
teensä enintään 20 % tilan kor-
vauskelpoisesta peltoalasta. 
Muualla niitä voi olla yhteensä 
enintään 15 %.  

Ei kerää vuo-
sia. 

Ei 

300 
€/ha/v 

Monimuotoisuuspelto 
Maisemapelto 

Kasvusto perustettava vuosittain 
30.6. mennessä. 

Niitto sallittu 1.8. alkaen. Jos vaikea rik-
kakasviongelma, on niitettävä vuosit-
tain luonnonvaraiset lajit huomioiden. 

Sadon saa kor-
jata pois ja 
hyödyntää. Ei 
saa laiduntaa. 

Ei, mutta saa käyttää ennen 
perustamista ja päättämi-
sen yhteydessä, jos se teh-
dään syksyllä kylvettävää 
kasvia varten.  

Saa lannoittaa perusta-
misvaiheessa tukiehto-
jen mukaan. 

Yksi kasvikausi 
+ talvi. 

Keväällä Ei kerää vuo-
sia. 

Ei 

300 
€/ha/v 

Monimuotoisuuspelto 
Riistapelto 

Kasvusto perustettava vuosittain 
30.6. mennessä. 

Niitto sallittu 1.8. alkaen. Jos vaikea rik-
kakasviongelma, on niitettävä vuosit-
tain luonnonvaraiset lajit huomioiden. 

Sato käytet-
tävä riistan 
ruokintaa. 

Ei, mutta saa käyttää ennen 
perustamista ja päättämi-
sen yhteydessä. 

Saa lannoittaa perusta-
misvaiheessa tukiehto-
jen mukaan. 

Yksi kasvu-
kausi + talvi. 

Keväällä Ei kerää vuo-
sia. 

Ei 

Ympäristönhoitonurmet 
100 
€/ha/v 

Luonnonhoitopeltonurmi Edellisenä vuonna suojakasvin 
kanssa, kylvö 30.6. mennessä tai 
vanha nurmi, joka saa olla moni-
lajinen. 

Niitettävä joka toinen vuosi. Jos vaikea 
rikkakasviongelma, on niitettävä vuosit-
tain luonnonvaraiset lajit huomioiden. 

Sadon saa hyö-
dyntää. Saa 
laiduntaa. 

Vain perustamisen ja päät-
tämisen yhteydessä. 

Typensitojakasveja 
enintään 20 %. Saa lan-
noittaa perustamisvai-
heessa tukiehtojen mu-
kaan. 

Vähintään 
kaksi vuotta 
samalla loh-
kolla. 

1.9. alkaen – kevät, 
Jos kylvetään syyskyl-
vöinen kasvi, voidaan 
päättää 15.7. alkaen. 

Max. 5 %, LHK rajoite: Kesantojen 
ja luonnonhoitopeltonurmia yh-
teensä enintään 20 % korvauskel-
poisesta alasta. Ei pysyvän nur-
men alalle.  

Jäädyttää Ei 

450 
€/ha/v 

Suojavyöhyke 
(ei uutta alaa) 

Edellisenä vuonna suojakasvin 
kanssa, kylvö 30.6. mennessä tai 
vanha nurmi. 

Niitto ja niittojätteen korjuu vuosittain 
tai laidunnus. Luonnonvaraiset eläimet 
huomioitava niittotyössä.  

Sadon saa hyö-
dyntää. Saa 
laiduntaa. 

Ei. Poikkeuksena hukka-
kaura sekä valvatti, pujo, 
pelto-ohdake yms. tuulen 
mukana leviävät. 

Saa lannoittaa perusta-
misvaiheessa tukiehto-
jen mukaan. 

Sitoumuskau-
den loppuun. 
Vauriot pitää-
uusia/täyden-
tää. 

Sitoutumiskauden lo-
puttua. 

Ei pysyvän nurmen alalle. Jäädyttää Ei 

50 
€/ha/v 

Monivuotinen ympäris-
tönurmi (ei uutta alaa) 

Edellisenä vuonna suojakasvin 
kanssa, kylvö 30.6. mennessä tai 
vanha nurmi. 

Niitto ja sadonkorjuu vuosittain. Luon-
nonvaraiset eläimet huomioitava niitto-
työssä. 

Sadon saa hyö-
dyntää. Saa 
laiduntaa. 

Kyllä Saa lannoittaa perusta-
misvaiheessa tukiehto-
jen mukaan. 

Sitoutumis-
kauden lop-
puun.  

Sitoutumiskauden lo-
puttua. 

Sitoumuskauden aikana ei saa 
uusia muokkaamalla. Ei pysyvän 
nurmen alalle. 

Jäädyttää Ei 

Kesannot 
0 
€/ha/v 

Viherkesanto Edellisenä vuonna suojakasvin 
kanssa, kylvö 30.6. mennessä tai 
vanha nurmi. 

Saa niittää vuosittain, mutta ei tarvitse. 
Maatalousmaa on pidettävä avoimena. 

Sadon saa hyö-
dyntää. Saa 
laiduntaa 

1.9. alkaen – kevät, Jos kyl-
vetään syyskylvöinen kasvi, 
voidaan päättää 15.7. al-
kaen. 

Saa lannoittaa perusta-
misvaiheessa tukiehto-
jen mukaan. Paitsi  yksi 
vuotista kesantoa. 

Kasvukauden 
loppuun. 

1.9. alkaen – kevät, 
Jos kylvetään syyskyl-
vöinen kasvi, voidaan 
päättää 15.7. alkaen. 

Pohjavesialueilla typensitojakas-
viosuus max 20 %. 

Kerryttää. Kyllä 

0 
€/ha/v 

Sänkikesanto Edellisenä vuonna suojakasvin 
kanssa, kylvö 30.6. mennessä tai 
vanha nurmi. 

Saa niittää vuosittain, mutta ei tarvitse. 
Maatalousmaa on pidettävä avoimena. 

Sadon saa hyö-
dyntää. Saa 
laiduntaa 

1.9. alkaen – kevät, Jos kyl-
vetään syyskylvöinen kasvi, 
voidaan päättää 15.7. al-
kaen. 

Ei saa lannoittaa. Kasvukauden 
loppuun. 

1.9. alkaen – kevät, 
Jos kylvetään syyskyl-
vöinen kasvi, voidaan 
päättää 15.7. alkaen. 

 Ei kerää vuo-
sia. 

Kyllä 

0 
€/ha/v 

Avokesanto Syy mainittava lohkokirjanpi-
dossa. 

  Kyllä Ei saa lannoittaa.   Ei pohjavesialueella, eikä raiviolla 
1. vuonna. 

Ei kerää vuo-
sia. 

Ei. Kyllä, jos 
kylvetään syk-
syllä. 

Talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen ei kelpaa glyfosaatilla käsitelty nurm
i, kevyt m

uokattu kelpaa. 


