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Valtioneuvoston asetus

N:o 658

luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä

muutetaan 4 päivänä huhtikuuta 2007 luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristö-
tuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 30, 32, 33 ja 36 §,
37 §:n 3 momentti, 55 §, 70 §:n 1 ja 3 momentti, liite 3 sekä

lisätään 34 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

30 §

Perustoimenpiteen tuen määräytyminen
kotieläintiloilla

Viljelijälle maksetaan kotieläintilan mukai-
nen perustoimenpiteen tuki peltokasveista
edellyttäen, että viljelijän maatilalla on tuo-
tantoeläimiä vähintään 0,4 eläinyksikköä tu-
kikelpoista peltohehtaaria kohden tai vähin-
tään 25 eläinyksikköä ja että viljelijä on il-
moittanut sitoutuessaan ympäristötukeen

täyttävänsä tämän ehdon. Vuonna 2007 tä-
män ehdon täyttämisestä voi ilmoittaa myös
viimeistään 33 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuna määräpäivänä. Viljelijän tai hänen per-
heenjäsentensä hallinnassa olevat tuotanto-
eläimet otetaan huomioon laskettaessa
eläinyksikkömäärää. Tuotantoeläinten kasva-
tukseen käytettävien tuotantotilojen on oltava
viljelijän hallinnassa. Tuotantoeläimet muu-
tetaan eläinyksiköiksi seuraavan taulukon
kertoimien mukaisesti:
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Eläinlaji Eläinyksik-
köä (ey)

sonnit, lehmät ja muut yli
2-vuotiaat nautaeläimet,
yli 6 kuukauden ikäiset
hevoseläimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
- yli 6 kuukauden ikäiset ponit . . . . . . . 0,4
nautaeläimet (6 kk—2 v) . . . . . . . . . . . . . . 0,6
nautaeläimet alle 6 kk . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15
lampaat ja vuohet (yli 1 v) . . . . . . . . . . . . 0,15
emakot (porsaineen tai joutilaana) . . . . 0,4
muut siat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11
munivat kanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,011
muu siipikarja
- emolinnut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01
- kalkkunat, hanhet, ankat
(tilalla teuraaksi kasvatettavat) . . . . . . . . 0,005
- broilerit (broilereiksi kasvatettavat) 0,002

Muiden eläinlajien kohdalla on käytettävä
1 momentin taulukon sitä kerrointa, mikä
lähinnä vastaa niiden lannan vuotuista fosfo-
rituotantoa. Jos kyse on satelliittisikalasta,
vuosittainen emakkomäärä saadaan kerto-
malla sikalan emakkopaikat kertoimella 1,3.

32 §

Maatalouden ympäristötuen lisätoimenpiteet

Viljelijä voi valita sitoumuskauden ajaksi
33—36 §:ssä säädetyin rajoituksin seuraavia
lisätoimenpiteitä:

1) vähennetty lannoitus;
2) typpilannoituksen tarkentaminen pelto-

kasveilla;
3) peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja

kevennetty muokkaus;
4) peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys;
5) peltojen tehostettu talviaikainen kasvi-

peitteisyys;
6) viljelyn monipuolistaminen;
7) laajaperäinen nurmituotanto;
8) lannan levitys kasvukaudella;
9) ravinnetaseet;
10) kerääjäkasvien viljely;
11) typpilannoituksen tarkentaminen puu-

tarhakasveilla (puutarhatila);
12) katteen käyttö monivuotisilla puutarha-

kasveilla (puutarhatila);
13) tuhoeläinten tarkkailumenetelmien

käyttö (puutarhatila).

33 §

Lisätoimenpiteiden valinta

Lisätoimenpiteitä voi valita sekä tavan-
omaisille peltoviljelykasveille että puutarha-
kasveille. Puutarhakasvit on ryhmitelty ryh-
män 1 ja 2 puutarhakasveihin sekä eräisiin
siemenmaustekasveihin asetuksen liitteessä
1. Viljelijän on ilmoitettava sitoutuessaan si-
toumuskaudeksi valitsemansa lisätoimenpide
tai -toimenpiteet. Viljelijä voi kuitenkin
vuonna 2007 vaihtaa jo valitsemansa lisätoi-
menpiteen tai -toimenpiteet tai ilmoittaa sen
tai ne viimeistään 15 päivänä kesäkuuta
2007. Viljelijä voi myös luopua kokonaan jo
valitsemastaan lisätoimenpiteestä tai -toimen-
piteistä viimeistään kyseisenä päivänä. Vilje-
lijä voi sitoutuessaan ympäristötukeen olla
valitsematta lisätoimenpidettä, jos maatila on
puutarhatila tai viljelijän peltoja sijaitsee vain
C-tukialueella. Viljelijä ei voi valita C-tuki-
alueella sijaitseville pelloilleen 32 §:n 4—7
ja 10 kohdassa tarkoitettua lisätoimenpidettä.

Jos viljelijän pellot sijaitsevat kokonaan
A- ja B-tukialueilla, hän voi valita niille enin-
tään neljä lisätoimenpidettä. Jos viljelijän
pellot sijaitsevat kokonaan C-tukialueella,
hän voi valita niille enintään kaksi lisätoi-
menpidettä. Jos viljelijän pellot sijaitsevat
sekä A- ja B-tukialueilla että C-tukialueella,
hän voi valita enintään neljä lisätoimenpi-
dettä. Näistä viljelijä voi valita enintään kaksi
lisätoimenpidettä C-tukialueelle. Viljelijä voi
valita C-tukialueella sijaitseville pelloilleen
vain 32 §:n 1—3 sekä 8 ja 9 kohdassa tarkoi-
tetun lisätoimenpiteen. Puutarhatilalla lisätoi-
menpiteitä voi valita edellä mainitut määrät,
mutta valituista lisätoimenpiteistä puutarhati-
lan lisätoimenpiteitä voi olla A- ja B-tuki-
alueilla enintään kaksi ja C-tukialueella enin-
tään yksi. Jos puutarhatilan peltoja sijaitsee
kaikilla tukialueilla, lisätoimenpiteitä voi olla
enintään kaksi.

34 §

Rajaukset useita lisätoimenpiteitä valittaessa

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 32 §:n 9 kohdassa tarkoitettua lisä-

toimenpidettä ei voi valita maatilalla, jolle on
valittu 32 §:n 2 kohdassa tarkoitettu lisätoi-
menpide.
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36 §

Rajaukset puutarhatilan lisätoimenpiteitä
valittaessa

Edellä 32 §:n 11 kohdassa tarkoitettu lisä-
toimenpide voidaan valita puutarhatilalla ja
toteuttaa vain ryhmän 1 puutarhakasvialoilla.

Edellä 32 §:n 12 kohdassa tarkoitettu lisä-
toimenpide voidaan valita puutarhatilalla ja
toteuttaa vain ryhmän 2 puutarhakasvialoilla.

Edellä 32 §:n 13 kohdassa tarkoitettu lisä-
toimenpide voidaan valita puutarhatilalla ja
toteuttaa puutarhakasvialoilla.

37 §

Lisätoimenpiteen muuttaminen ja siitä
luopuminen

— — — — — — — — — — — — —
Lisätoimenpiteestä on luovuttava, jos maa-

tilan kotieläintuotannosta luovutaan tai eläin-
määrä vähenee muutoin kuin tilapäisesti si-
ten, että 30 §:n 1 momentissa säädetyt, eläin-
määrää koskevat edellytykset eivät täyty, ja
lisätoimenpiteeksi on valittu 32 §:n 7 tai 8
kohdassa tarkoitettu lisätoimenpide. Puutar-
hatilan lisätoimenpiteestä voi luopua silloin,
jos puutarhakasvien viljelyala vähenee alle
0,5 hehtaarin. A- ja B-tukialueille kohdistu-
vista 32 §:n 4—7 ja 10 kohdassa tarkoitetusta
lisätoimenpiteestä on luovuttava, jos viljelijä
luopuu kaikista kyseisillä alueilla sijaitsevista
peltoaloistaan.
— — — — — — — — — — — — —

55 §

Rajoitukset sopimuksia tehtäessä

Viljelijä, jolla on voimassa vuoden 2000

valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettu perus-
ja lisätoimenpiteitä koskeva sitoumus ja joka
on valinnut kyseisen asetuksen 16 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun tuotantoeläinten hyvin-
voinnin edistäminen -lisätoimenpiteen, ei voi
tehdä 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta, jos li-
sätoimenpiteen voimassaolo jatkuu kyseisen
sopimuksen voimassaoloaikana. Viljelijä,
jolla on voimassa vuoden 2000 valtioneuvos-
ton asetuksessa tarkoitettu perus- ja lisätoi-
menpiteitä koskeva sitoumus ja joka on va-
linnut kyseisen asetuksen 16 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun maatilan monimuotoisuus-
kohteet -lisätoimenpiteen, ei voi tehdä 45, 46
ja 51 §:ssä tarkoitettua sopimusta lisätoimen-
piteen toteuttamisalueella, jos lisätoimenpi-
dettä koskeva ehto jatkuu kyseisen sopimuk-
sen voimassaoloaikana.

Viljelijä, jolla on 45 tai 46 §:ssä tarkoitettu
sopimus tai joka on hakenut kyseistä sopi-
musta, ei voi tehdä samoista peltoaloista
40—42 ja 51 §:ssä tarkoitettua sopimusta.
Viljelijä, jolla on jokin viimeksi luetelluista
sopimuksista tai joka on hakenut jotakin
näistä sopimuksista, ei voi tehdä samoista
peltoaloista 45 ja 46 §:ssä tarkoitettua sopi-
musta. Viljelijä, jolla on voimassa ympäristö-
tukipäätöksessä tarkoitettu 20-vuotinen sopi-
mus tai vuoden 2000 valtioneuvoston asetuk-
sen 22, 23, 27, 29 taikka 30 §:ssä tarkoitettu
sopimus, ei voi tehdä samoista peltoaloista 45
ja 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta.

70 §

Lisätoimenpiteiden tukimäärät

Lisätoimenpiteiden tukea maksetaan ym-
päristötukea koskevan sitoumuksen tehneelle
viljelijälle ja kyseisen lisätoimenpiteen valin-
neelle tukikelpoista peltohehtaaria kohden:

Euroa/ Euroa/
A- ja B-tukialue C-tukialue

Vähennetty lannoitus 10 10
Typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla 23 23
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja 11 11
kevennetty muokkaus
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 30 -
Peltojen tehostettu talviaikainen kasvipeitteisyys 45 -
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Euroa/ Euroa/
A- ja B-tukialue C-tukialue

Viljelyn monipuolistaminen 24 -
Laajaperäinen nurmituotanto 55 -
Lannan levitys kasvukaudella 27 27
Ravinnetaseet 18 18
Kerääjäkasvien viljely 13 -

Puutarhatilan lisätoimenpiteet
Typpilannoituksen tarkentaminen puutarhakasveilla 90 90
Katteen käyttö monivuotisilla puutarhakasveilla 256 256
Tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö 144 144
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Edellä 32 §:n 11 kohdassa tarkoitetun lisä-
toimenpiteen tukea maksetaan liitteen 1 puu-
tarhakasvien ryhmän 1 kasvialoista ja 12
kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen tukea
ryhmän 2 kasvialoista. Edellä 32 §:n 13 koh-
dassa tarkoitetun lisätoimenpiteen tukea mak-
setaan kaikista liitteen 1 puutarhakasviryh-
mien kasvialoista.

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä ke-
säkuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Tämän asetuksen 59 §:n 2 momentissa tar-
koitetuksi viherlannoitusalaksi voidaan vuo-
den 2007 kasvukaudella ilmoittaa nurmiala,
jonka perustamiseen käytetty siemen täyttää
edellytetyn vaatimuksen typensitojakasvien
määrästä, mutta jota ei alkujaan ole perustettu
viherlannoitusnurmeksi.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Apulaisosastopäällikkö Heimo Hanhilahti
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Liite 3

Erityistuen maksaminen pinta-alatukea koskevalla hakemuksella ilmoitettavien
kasvien/kasvikoodien perusteella

Viljelijälle voidaan maksaa erityistuki edellyttäen, että pinta-alatukea koskevalla hakemuksella
ilmoitetaan seuraavat kasvit/kasvikoodit sopimuksittain

Suojavyöhyke (5v ja 10v)
Suojavyöhykenurmi
Suojakaista
Erityistukisopimus, pysyvä laidun
Erityistukisopimus, muu ala

Kosteikko (5v ja 10v)
Suojakaista
Erityistukisopimus, pelto
Erityistukisopimus, muu ala

Säätösalaojitus, säätökastelu, kuivatusvesien kierrätys (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuotto-
tarkoituksissa
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Monimuotoisuuskohde
Velvoitekesannot (kaikki)
Viljelyyn liittyvä kesanto
Tilapäisesti viljelemätön ala
Kasvimaa
Hoidettu viljelemätön pelto
Suojakaista

Luonnon ja maiseman monimuotoisuus (5v ja 10v)
Yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuotto
tarkoituksissa (kuitenkin vain sopimuksen sallimat kasvit)
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet (kuitenkin vain sopimuksen
sallimat kasvit)
Käytössä oleva luonnonlaidun ja -niitty
Luonnonlaidun ja -niitty, puustoinen
Metsälaidun
Hakamaa, avoin
Hakamaa, puustoinen
Erityistukisopimusala, pysyvä laidun
Erityistukisopimusala, muu ala
Erityistukisopimusala, pelto
Suojakaista

Perinnebiotooppi (5v)
Käytössä oleva luonnonlaidun ja -niitty
Luonnonlaidun ja -niitty, puustoinen
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Metsälaidun
Hakamaa, avoin
Hakamaa, puustoinen
Erityistukisopimusala, pysyvä laidun
Erityistukisopimusala, muu ala

Luonnonmukainen tuotanto, Luonnonmukainen kotieläintuotanto (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuotto-
tarkoituksissa
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Velvoitekesannot (muut paitsi non food -kesanto)
Kasvimaa
Hoidettu viljelemätön pelto
Suojakaista

Lannan käytön tehostaminen (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuotto-
tarkoituksissa
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Monimuotoisuuskohde
Velvoitekesannot (kaikki)
Viljelyyn liittyvä kesanto
Tilapäisesti viljelemätön ala
Kasvimaa
Hoidettu viljelemätön pelto

Pohjavesialueiden peltoviljely (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuotto-
tarkoituksissa
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Monimuotoisuuskohde
Velvoitekesannot (kaikki)
Viljelyyn liittyvä kesanto
Tilapäisesti viljelemätön ala
Kasvimaa
Hoidettu viljelemätön pelto
Suojakaista

Alkuperäiskasvien viljely (5v)
Vehnät, rukiit, ohrat ja kaura, yksi- ja monivuotiset siemennurmet sekä puna-apilan siemen-
tuotantonurmet sekä herne ja härkäpapu
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Valtioneuvoston asetus

N:o 659

Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä
joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä
hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla, sellaisena
kuin niistä ensimmäinen on laissa 423/2007:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maa-
talouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten
(ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001,
(EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001,
(EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999,
(EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000,
(ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001
muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiase-
tus, III osaston sekä IV osaston 2, 5, 6, 9 ja
10 e luvun tukijärjestelmien valvonnasta.

Lisäksi tässä asetuksessa säädetään val-
vonnasta, joka koskee:

1) kuivatun rehun yhteisestä markkinajär-
jestelystä annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1786/2003 säädettyä kuivatun re-
hun jalostustukea;

2) perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjes-
telmästä annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1868/94 säädettyä tärkkelysperu-
nan tehtaanpalkkiota; sekä

3) pellavan ja hampun yhteisestä markki-
najärjestelystä annetussa neuvoston asetuk-
sessa (EY) N:o 1673/2000 säädettyä kuitu-
pellavan ja -hampun jalostustukea.

Valvontaa toteutetaan osana tilatukiasetuk-
sen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhden-

nettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Jär-
jestelmästä säädetään yhteisen maatalouspoli-
tiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yh-
teisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tu-
kijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuk-
sessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen
täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamis-
asetus.

Energiakasvituen ja non food -tuotannon
valvonnasta säädetään lisäksi neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä,
jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a
osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä ke-
sannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuot-
tamiseen annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 1973/2004, jäljempänä raaka-aine-
asetus.

2 luku

Valvonta

2 §

Valvontaviranomainen

Valvonnassa noudatetaan mitä Euroopan
yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytän-
töönpanosta annetun lain (1100/1994) 9 §:ssä
ja maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidet-
taessa noudatettavasta menettelystä annetun
lain (1336/1992), jäljempänä tukitehtävälaki,
2 §:ssä säädetään.
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Valvonnan suorittaa työvoima- ja elinkei-
nokeskus. Elintarviketurvallisuusvirasto vas-
taa kuitenkin:

1) siementuen pakkaamoiden valvonnasta;
2) tärkkelysperunan tehdasvastaanoton

valvonnasta; sekä
3) kuivattujen rehujen näytteiden laborato-

rioanalyyseistä.

3 §

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnassa noudatetaan mitä yhdenne-
tystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä tilatu-
kiasetuksessa ja soveltamisasetuksessa sääde-
tään.

4 §

Pinta-alojen ja lohkojen valvonta

Pinta-alojen valvonnasta säädetään Euroo-
pan yhteisön kokonaan ja osittain rahoitta-
mien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta
annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(591/2007), jäljempänä pinta-alaperusteisten
tukien valvonta-asetus.

Valvonnassa on tarkastettava, että lohkot
ovat tuen ehtojen mukaiset. Jos lohko ei täytä
tuen ehtoja, lohko on hylättävä kyseisen tuen
osalta.

5 §

Tilatuen 10 kuukauden hallinta-aika

Valvonnassa on tarkastettava, että tilatuen
10 kuukauden hallinta-aika täyttyy lohkoilta,
joilta on haettu tilatukea. Jos lohkon 10 kuu-
kauden hallinta-aika ei täyty, lohko on hylät-
tävä valvonnassa.

6 §

Luomu- ja non food -kesanto

Jos tila ei ole noudattanut tilatukiasetuksen
55 artiklassa säädettyjä edellytyksiä, ei tila
vapaudu kesannointivelvoitteesta ja kesan-
noitavan alan puutteeseen sovelletaan pinta-
alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen
mukaisia pinta-alaseuraamuksia.

Jos tila ei ole noudattanut raaka-ainease-
tuksen 151 artiklassa säädettyä non food -so-
pimuksesta tai sitoumuksesta vähennetyn
alan palauttamista tavanomaiseksi kesan-
noksi, on non food -kesanto hylättävä val-
vonnassa.

7 §

Non food -tilatason energiakäytön valvonta

Raaka-aineasetuksen 146 artiklan 3 koh-
dan edellyttämänä valvontana on tarkastet-
tava vähintään:

1) ilmoitettujen käyttökohteiden käytettä-
vyys bioraaka-aineen hyödyntämiseen;

2) todennettavissa oleva bioenergian hyö-
dyntäminen;

3) tilan bioenergian käyttömahdollisuuk-
sien suhde tilatason energiakäytön pinta-
alaan;

4) bioenergialla korvattavan muun ener-
gian käyttötarpeen vähentyminen; sekä

5) toiminnan kirjanpito ja siihen liittyvät
kuitit.

Raaka-aineasetuksen 146 artiklan 2 koh-
dan b alakohdan edellyttämänä valvontana on
tarkastettava tilalla tapahtuva bioraaka-aineen
punnitus tai tilavuuden määritys.

Valvonnan yhteydessä on suoritettava
raaka-aineasetuksen 164 artiklan 3 kohdassa
säädetty valvonta sekä vastaava edellisen
vuoden toiminnan valvonta, jos tilalla on ol-
lut tilatason energiakäyttöä edeltävänä
vuonna.

8 §

Sitoumusperusteisen tilatason energiakäytön
valvonta

Raaka-aineasetuksen, sellaisena kuin se on
muutettu asetuksella (EY) N:o 270/2007, 35
artiklan b alakohdan edellyttämänä valvon-
tana on tarkastettava vähintään:

1) ilmoitettujen käyttökohteiden käytettä-
vyys bioraaka-aineen hyödyntämiseen;

2) todennettavissa oleva bioenergian hyö-
dyntäminen;

3) tilan bioenergian käyttömahdollisuuk-
sien suhde tilatason energiakäytön pinta-
alaan;
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4) bioenergialla korvattavan muun ener-
gian käyttötarpeen vähentyminen;

5) jalostuslaitteen tai rahtipuristajan käy-
tettävyys ja käytön vastaavuus sitoumuksessa
esitettyyn; sekä

6) toiminnan kirjanpito ja siihen liittyvät
kuitit.

Tilatason energiakäytön valvonnan ja
raaka-aineasetuksen, sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 270/2007,
35 artiklan a alakohdassa säädetyn sadonkor-
juuvalvonnan yhteydessä on suoritettava
raaka-aineasetuksen 40 artiklan 2 kohdassa
säädetty valvonta sekä vastaava edellisen
vuoden toiminnan valvonta, jos tilalla on ol-
lut tilatason energiakäyttöä edeltävänä
vuonna.

9 §

Seuraamukset energiakasvijärjestelmässä

Seuraamuksista tilatason energiakäytön eh-
tojen rikkomisesta on säädetty soveltamisase-
tuksen 51 artiklan 3 kohdassa sekä raaka-
aineasetuksen, sellaisena kuin se on muutet-
tuna asetuksella (EY) N:o 270/2007, 36 artik-
lan 2 kohdassa.

10 §

Lyhyiden pellava- ja hamppukuitujen
puhtauspitoisuuden valvonta

Valvonnassa on tarkastettava kuituerän
epäpuhtauspitoisuus. Jos epäpuhtauspitoisuus

ylittää kuitupellavan ja hampun jalostustuen
ehtojen mukaisen pitoisuuden, on kuituerä
hylättävä valvonnassa.

3 luku

Erinäiset säännökset

11 §

Valvonnan estäminen

Tukihakemus on hylättävä, jos viljelijä tai
tämän edustaja estää paikalla tehtävän tarkas-
tuksen.

12 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaisen tekemään tukipäätökseen
säädetään tukitehtävälain 10 §:ssä.

4 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

13 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä ke-
säkuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Jukka Ränkimies
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Valtioneuvoston asetus

N:o 660

ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista
ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006
annetun lain (1440/2006) 10 ja 16 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa
noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehit-
tämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1698/2005 36 artiklassa tarkoitetun luon-
nonhaittakorvauksen ja ympäristötuen val-
vonnasta sekä tuen ehtojen laiminlyönnin
seuraamuksista Manner-Suomen maaseudun-
kehittämisohjelman soveltamisalueella.

Valvontaa toteutetaan osana yhteisen maa-
talouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten
(ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001,
(EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001,
(EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999,
(EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000,
(ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001
muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiase-

tus, II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhden-
nettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Jär-
jestelmästä säädetään yhteisen maatalouspoli-
tiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yh-
teisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tu-
kijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuk-
sessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen
täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamis-
asetus.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötuki-

asetuksella luonnonhaittakorvauksista ja
maatalouden ympäristötuista vuosina
2007–2013 annettua valtioneuvoston asetusta
(366/2007);

2) osittain rahoitettujen tukien valvonta-
asetuksella asetuksen (EY) N:o 1698/2005
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoi-
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menpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen
ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon
osalta annettua komission asetusta (EY) N:o
1975/2006;

3) pinta-alaperusteisten tukien valvonta-
asetuksella Euroopan yhteisön kokonaan tai
osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tu-
kien valvonnasta annettua valtioneuvoston
asetusta (591/2007);

4) perustoimenpiteellä luonnonhaittakor-
vaus- ja ympäristötukiasetuksen 29 §:ssä tar-
koitettua maatalouden ympäristötuen perus-
toimenpidettä;

5) lisätoimenpiteellä luonnonhaittakor-
vaus- ja ympäristötukiasetuksen 32 §:ssä tar-
koitettua maatalouden ympäristötuen lisätoi-
menpidettä.

2 luku

Valvonta

3 §

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnan järjestämisessä noudatetaan,
mitä osittain rahoitettujen tukien valvonta-
asetuksessa säädetään, sekä soveltuvin osin,
mitä tilatukiasetuksessa ja soveltamisasetuk-
sessa säädetään yhdennetystä hallinto- ja val-
vontajärjestelmästä.

4 §

Valvontaviranomainen

Tarkastukset suorittaa työvoima- ja elin-
keinokeskus.

Valvontaa suorittavalla henkilöllä tulee
olla maa- ja metsätalousministeriön tai Maa-
seutuviraston antama valtuutuksen sisältävä
valvontapassi tai työvoima- ja elinkeinokes-
kuksen antama tarkastusoikeuden osoittava
asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyy-
dettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän
edustajalle ennen paikalla tapahtuvan tarkas-
tuksen aloittamista.

5 §

Valvottavat tukiehdot

Tilalla on tarkastettava niiden tuen ehtojen
noudattaminen, jotka koskevat:

1) luonnonhaittakorvausta;
2) ympäristötuen perustoimenpiteitä;
3) ympäristötuen vähimmäisvaatimuksia;
4) valittuja ympäristötuen lisätoimenpi-

teitä;
5) ympäristötuen erityistukisopimuksia.

6 §

Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Tuen ehtojen noudattamatta jättämisen
seuraamuksista säädetään osittain rahoitettu-
jen tukien valvonta-asetuksen 18 artiklassa.

Jos tuen ehtoja ei noudateta, tukea on vä-
hennettävä tai se on evättävä. Tuen vähen-
nyksen määrittämisessä on otettava huo-
mioon noudattamatta jättämisen vakavuus,
laajuus ja kesto. Jos laiminlyönti on lievä,
annetaan laiminlyönnistä huomautus.

3 luku

Lohkot

7 §

Pinta-alojen valvonta

Pinta-alojen ja lohkojen valvonnasta sää-
detään pinta-alaperusteisten tukien valvonta-
asetuksessa.

8 §

Viherlannoitusnurmi

Jos valvonnassa havaitaan puutteita viher-
lannoitusnurmien perustamiseen tai sen käyt-
töön liittyvien ehtojen noudattamisessa, vä-
hennetään luonnonhaittakorvausta sekä ym-
päristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä mak-
settavaa tukea 1—10 prosenttia.

Jos viherlannoitusnurmen pinta-ala on yli
50 prosenttia tukikelpoisten lohkojen pinta-
alojen yhteenlasketusta määrästä, ylittävältä
osalta ei makseta luonnonhaittakorvausta
eikä ympäristötuen perus- ja lisätoimenpi-
teistä maksettavaa tukea.
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9 §

Sadonkorjuu

Luonnonhaittakorvausta ja ympäristötuen
perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tu-
kea ei makseta peltoalalta, jolla satoa ei ole
korjattu, ellei peltoala ole luonnonhaittakor-
vaus- ja ympäristötukiasetuksen 59—61 §:ssä
tarkoitettua hoidettua peltoalaa.

Jos peltoalalla ei ole noudatettu sadonkor-
juuseen tai 1 momentissa tarkoitettuun hoi-
dettuun peltoalaan liittyviä tuen ehtoja, on
peltoala vähennettävä kasvilajiryhmän hy-
väksytystä pinta-alasta ennen kuin kun pinta-
alaan liittyvät seuraamukset on vähennetty.

Ympäristötukea ja luonnonhaittakorvausta
ei makseta hakuvuonna kasvilajiryhmälle, jos
kasvilajiryhmässä hylättävien lohkojen pinta-
alojen yhteenlaskettu määrä ylittää 20 pro-
senttia luonnonhaittakorvauksen tai ympäris-
tötuen kyseisen kasvilajiryhmän valvonnassa
hyväksytystä pinta-alasta.

4 luku

Seuraamukset

10 §

Ympäristötuen vähimmäisvaatimukset

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä
1 prosentti jokaista luonnonhaittakorvaus- ja
ympäristötukiasetuksen 28 §:ssä edellytettyä
vähimmäisvaatimusta kohden, jos kyseistä
vähimmäisvaatimusta ei ole noudatettu. Jos
useita vähimmäisvaatimuksia on laiminlyöty,
lasketaan seuraamusten kokonaisprosentti-
määrä yhteen.

Jos ympäristötukea on vähennetty täyden-
tävien ehtojen laiminlyönnin perusteella, ei
ympäristötuen vähimmäisvaatimuksiin koh-
distuvasta tuen ehdon laiminlyönnistä mää-
rätä päällekkäistä seuraamusta täydentävien
ehtojen kanssa.

11 §

Viljelyn ympäristönsuojelun suunnittelu ja
seuranta

Jos viljelysuunnitelma on puutteellinen,

vähennetään perustoimenpiteen tuesta 3—10
prosenttia. Perustoimenpiteen tuesta on vä-
hennettävä 15 prosenttia, jos tilalta puuttuu
kokonaan viljelysuunnitelma.

Jos viljavuustutkimus on puutteellinen, vä-
hennetään perustoimenpiteen tuesta 2—3
prosenttia. Perustoimenpiteestä maksettavasta
tuesta on vähennettävä 5 prosenttia, jos tilalta
puuttuu kokonaan viljavuustutkimus.

Jos lohkomuistiinpanot ovat puutteelliset,
vähennetään perustoimenpiteen tuesta 7—15
prosenttia. Perustoimenpiteestä maksettavasta
tuesta on vähennettävä 30 prosenttia, jos ti-
lalta puuttuvat kokonaan lohkomuistiinpanot.

12 §

Kasvipeitteinen kesanto

Jos kasvipeitteisen kesannon perustoimen-
piteen tuen ehtoja ei ole noudatettu, vähenne-
tään kasvipeitteisestä kesannosta maksetta-
vasta perustoimenpiteen tukiosasta 30—100
prosenttia.

13 §

Peltokasvien lannoitus

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä
1—6 prosenttia, jos typpeä ei ole käytetty
ehtojen mukaan sallituissa rajoissa.

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä
1—3 prosenttia, jos vuositasolla ehtojen mu-
kaan sallittu fosforimäärä on ylitetty.

Jos fosforintasauslohkolla on ylitetty ehto-
jen mukaan sallittu fosforin määrä, on perus-
toimenpiteen tuesta vähennettävä 2—12 pro-
senttia.

14 §

Puutarhakasvien lannoitus

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä
1—6 prosenttia, jos typpeä ei ole käytetty
ehdoissa sallituissa rajoissa.

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä
1—3 prosenttia, jos vuositasolla ehdoissa sal-
littu fosforimäärä on ylitetty.

Jos fosforintasauslohkolla on ylitetty eh-
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doissa sallittu fosforin määrä, on perustoi-
menpiteen tuesta vähennettävä 2—12 pro-
senttia.

15 §

Pientareet ja suojakaistat

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä
1—5 prosenttia, jos pientareet ja suojakaistat
eivät ole tuen ehtojen mukaiset.

Jos valvonnassa havaitaan otantalohkoilla
puutteita pientareissa tai suojakaistoissa, on
pientareet ja suojakaistat valvottava tilan kai-
kilta lohkoilta.

16 §

Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman
ylläpito

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä
1—30 prosenttia, jos luonnon monimuotoi-
suuteen ja maiseman ylläpitoon liittyviä tuen
ehtoja ei ole noudatettu.

17 §

Lisätoimenpiteet

Tilan valitsemaa lisätoimenpidettä ei mak-
seta ja perustoimenpiteen tukea on vähennet-
tävä 1—5 prosenttia laiminlyötyä lisätoimen-
pidettä kohden, jos lisätoimenpiteen ehtoja ei
ole noudatettu.

18 §

Puutarhatilan lisätoimenpiteet

Tilan valitsemaa lisätoimenpidettä ei mak-
seta ja perustoimenpiteen tukea on vähennet-
tävä 1—5 prosenttia laiminlyötyä lisätoimen-
pidettä kohden, jos lisätoimenpiteen ehtoja ei
ole noudatettu.

19 §

Ympäristötuen erityistukisopimukset

Erityistukisopimusten valvonta ja tuen vä-
hentäminen on tehtävä sopimuksittain ja tuki-
tyypeittäin.

Jos erityistukisopimusten ehtoa on nouda-
tettu vain osittain, erityistukisopimuksen tu-
esta vähennetään 1—30 prosenttia ja perus-
toimenpiteen tuesta 1—5 prosenttia. Jos
useita erityistukisopimuksen ehtoja on lai-
minlyöty, lasketaan seuraamusten kokonais-
prosenttimäärä yhteen. Perustoimenpiteen tu-
keen kohdistuva yhteenlaskettu vähennys voi
olla enintään 5 prosenttia. Jos erityistukisopi-
muksen ehtoja ei ole lainkaan toteutettu, eri-
tyistukisopimuksesta ei makseta tukea ja pe-
rustoimenpiteen tukea on vähennettävä 5 pro-
senttia.

Alkuperäisrotujen kasvattamisesta koske-
van erityistukisopimuksen seuraamuksista
säädetään 20 §:ssä.

20 §

Alkuperäisrotujen kasvattamisesta koskeva
erityistukisopimus

Jos valvonnassa havaitaan, että tilalla on
luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiase-
tuksen 52 §:n 2 momentin 1—5 kohdassa
tarkoitettuja alkuperäisrotujen kasvattamista
koskevan erityistukisopimuksen kohteena
olevia tukikelpoisia eläimiä vähemmän kuin
tila on sopimuksessa sitoutunut kasvatta-
maan, sovelletaan seuraamuksien määrittämi-
sessä, mitä soveltamisasetuksen 57—63 ar-
tiklassa säädetään. Suomenhevosiin sovelle-
taan nautaeläinten seuraamussäännöksiä.

Jos valvonnassa todetaan, että tilalla on
alle 20 tuen ehtojen mukaista maatiaiskanaa
tai -kukkoa, alkuperäisrotujen kasvattamista
koskevaa erityistukisopimuksen tukea ei
makseta.

Jos alkuperäisrotujen kasvattamisesta teh-
tävän sopimuksen hyväksytty kana- tai kuk-
komäärä on 40 tai enemmän ja valvonnassa
todetaan, että tilalla on 20—39 tuen ehtojen
mukaista kanaa tai kukkoa, erityistuki alen-
netaan 50 euroon sopimusvuotta kohti ja so-
pimuksen eläinmäärä alennetaan valvonnan
tulosta vastaavaksi.

Jos alkuperäisrotujen kasvattamisesta teh-
tävän sopimuksen hyväksytty kana- tai kuk-
komäärä on 60 tai enemmän ja valvonnassa
todetaan, että tilalla on 40—59 tuen ehtojen
mukaista kanaa tai kukkoa, erityistuki alen-
netaan 100 euroon sopimusvuotta kohti ja
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sopimuksen eläinmäärä alennetaan valvonnan
tulosta vastaavaksi.

5 luku

Erinäiset säännökset

21 §

Eläinmäärä

Jos kotieläintilan perustoimenpiteen tuen
ehtojen mukainen eläinmäärä ei täyty, ympä-
ristötuen perustoimenpiteen tukea voidaan
maksaa enintään kasvinviljelytilan tuen suu-
ruisena. Lisäksi kasvinviljelytilan mukaista
perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 10
prosenttia.

22 §

Valvonnan estäminen

Tukihakemus on hylättävä, jos viljelijä tai

tämän edustaja estää paikalla tehtävän tarkas-
tuksen.

23 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaisen tekemään tukipäätökseen
säädetään luonnonhaittakorvauksesta, maata-
louden ympäristötuesta sekä eräistä muista
ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen
liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006)
24 §:ssä.

24 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä ke-
säkuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Jukka Ränkimies
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Valtioneuvoston asetus

N:o 661

päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä,

muutetaan päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnasta 28 päivänä kesäkuuta 1991 annetun
asetuksen (1017/1991) 3 §:n 1 momentti, seuraavasti:

3 §
Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja,

kaksi varapuheenjohtajaa ja enintään kuusi-
toista muuta jäsentä, joilla kullakin on henki-
lökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto mää-
rää jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Li-
säksi neuvottelukunnalla voi olla valtioneu-
voston määräämiä pysyviä asiantuntijoita.

Neuvottelukunta voi keskuudestaan asettaa
työvaliokunnan sekä jaostoja. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö määrää neuvottelukunnan sih-
teerit.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä ke-
säkuuta 2007.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitusneuvos Kari Paaso
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 662

maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen
erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäris-

tötuen erityistuista 26 päivänä huhtikuuta 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sen (503/2007) 33 §,

muutetaan 25 § 1 momentti, 26 §:n 1 momentti, 27 §:n 1 momentti, 28 §:n 1 momentti,
31 §:n 2 momentti, 32 §, 35 §, 37 §:n 1, 4 ja 5 momentti, liitteen 1 taulukot 3, 4 ja 8, sekä

lisätään asetukseen uusi 37 a § seuraavasti:

25 §

Typpilannoituksen tarkentamien pelto-
kasveilla

Toimenpide on toteutettava analysoimalla
typen määrä peltomaasta keväällä ennen ke-
vätlannoitusta laboratorioanalyysillä tai pika-
mittausmenetelmällä. Kasvulohkoilla, joilla
toimenpide toteutetaan, on otettava typpilan-
noituksessa huomioon analyysin tulos. Jos
analyysitulos on yli 20 kiloa typpeä hehtaa-
rilla, 20 kg/ha ylittävä typpimäärä on vähen-
nettävä lohkon typpilannoitusmäärästä. Jos
analyysin tulos ei ole käytettävissä ennen
typpilannoituksen toteuttamista, ympäristö-
tuen ehtojen mukaisesti sallittua typpilannoi-
tuksen lohkokohtaista enimmäismäärää on
pienennettävä vähintään 20 kg/ha. Levittä-
mättä jätetty määrä voidaan levittää, jos ana-
lyysin tulos on enintään 20 kg/ha. Jos tulos
on suurempi, 20 kg/ha ylittävä typpimäärä on
vähennettävä levitysmäärästä. Vähennys on
tehtävä maatilalla noudatettavista 11—14 tai
24 §:ssä tarkoitetuista lannoitusehtojen mu-
kaisista määristä.
— — — — — — — — — — — — —

26 §

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja
kevennetty muokkaus

Viljelijän on pidettävä vähintään 30 %
maatilan ympäristötukikelpoisten peltolohko-
jen kokonaispinta-alasta kasvukauden ulko-
puolella kasvien tai sängen peittämänä tai
hyväksytysti kevennetysti muokattuna. Kas-
vipeitteisyys on säilytettävä lohkolla kylvö-
muokkaukseen tai vastaavaan viljelytoimen-
piteeseen asti. Kasvipeitteiset lohkot tulisi si-
joittaa vesiensuojelun kannalta tärkeille loh-
koille, erityisesti vesistöihin ja valtaojiin ra-
joittuville peltolohkoille.
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

Viljelijän on pidettävä vähintään 30 %
maatilan ympäristötukikelpoisten peltolohko-
jen kokonaispinta-alasta kasvukauden ulko-
puolella kasvien tai sängen peittämänä. Kas-
vipeitteisyys on säilytettävä lohkolla kylvö-
muokkaukseen tai vastaavaan viljelytoimen-

3210



piteeseen asti. Kasvipeitteiset lohkot tulisi si-
joittaa vesiensuojelun kannalta tärkeille loh-
koille, erityisesti vesistöihin ja valtaojiin
rajoittuville peltolohkoille.
— — — — — — — — — — — — —

28 §

Peltojen tehostettu talviaikainen kasvi-
peitteisyys

Viljelijän on pidettävä vähintään 50 %
maatilan ympäristötukikelpoisten peltolohko-
jen kokonaispinta-alasta kasvukauden ulko-
puolella kasvien tai sängen peittämänä. Kas-
vipeitteisyys on säilytettävä lohkolla kylvö-
muokkaukseen tai vastaavaan viljelytoimen-
piteeseen asti. Kasvipeitteiset lohkot tulisi si-
joittaa vesiensuojelun kannalta tärkeille loh-
koille, erityisesti vesistöihin ja valtaojiin
rajoittuville peltolohkoille.
— — — — — — — — — — — — —

31 §

Lannan levitys kasvukaudella

— — — — — — — — — — — — —
Maatilalla käytettävä lanta on levitettävä

pelloille kasvukauden aikana keväällä ja ke-
sällä. Keväällä lantaa saa levittää aikaisintaan
15 päivänä huhtikuuta. Levitys voidaan aloit-
taa 1 päivänä huhtikuuta, jos maa on sula ja
kuiva niin, että valumia vesistöön ei tapahdu
eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole. Kasvu-
kauden aikana oraille tai nurmille tapahtu-
vassa kuivikelannan levityksessä on käytet-
tävä kuivikelannan tarkkuuslevittimiä, liete-
lannan ja virtsan levityksessä on käytettävä
sijoittavia laitteita tai letkulevittimiä hajuhait-
tojen vähentämiseksi. Kasvustoa perustetta-
essa lanta on aina mullattava. Lannanlevitys
on sallittua 10 päivään syyskuuta asti, jos
lohkolle kylvetään syysvilja, syysöljykasvi
tai nurmi tai istutetaan monivuotinen puutar-
hakasvi. Muissa tapauksissa lannanlevitys on
sallittu 15 päivään elokuuta asti.
— — — — — — — — — — — — —

32 §

Ravinnetaseet

Viljelijän on laadittava maatilan kaikille

peruslohkoille lohkokohtainen peltotase joka
vuosi. Lisäksi maatilalle on laadittava ”Ra-
vinnetaseen toimenpidesuunnitelma”. Suun-
nitelmaan kuuluu toisen ja neljännen sitou-
musvuoden jälkeen tehtävä arvio ravinne-
taseesta ja sen edellyttämästä toimenpiteestä.
Jos lohkolla typen ylijäämän ja käytettyjen
typpiravinnemäärien suhde on kahden ensim-
mäisen sitoumusvuoden aikana kasvanut vä-
hintään 20 prosenttiyksikköä, viljelijän on
vähennettävä lohkon typpilannoitusta 10
kg/ha kolmantena sitoumusvuonna. Jos loh-
kolla fosforin ylijäämän ja käytettyjen fosfo-
riravinnemäärien suhde on kahden ensimmäi-
sen sitoumusvuoden aikana kasvanut vähin-
tään 20 prosenttiyksikköä, viljelijän on vä-
hennettävä lohkon fosforilannoitusta 2 kg/ha
kolmantena sitoumusvuonna. Jos typen yli-
jäämän ja käytettyjen typpiravinnemäärien
suhde on kasvanut huomattavasti, kuitenkin
vähintään 40 prosenttiyksikköä, typpilannoi-
tusta on vähennettävä 20 kg/ha kolmantena
sitoumusvuonna. Jos fosforin ylijäämän ja
käytettyjen fosforiravinnemäärien suhde on
kasvanut huomattavasti, kuitenkin vähintään
40 prosenttiyksikköä, fosforilannoitusta on
vähennettävä 4 kg/ha kolmantena sitoumus-
vuonna.

Arvio ravinnetaseesta on tehtävä uudelleen
neljännen sitoumusvuoden jälkeen kolman-
nen ja neljännen sitoumusvuoden typen ja
fosforin ylijäämiä ja käytettyjä typpi- ja fos-
foriravinnemääriä vertaamalla ja toteutettava
vastaavat typpi- ja fosforilannoitusmäärien
vähentämiset viidentenä sitoumusvuonna.
Tarvittavat typpi- tai fosforilannoitusmäärien
vähentämiset on tehtävä maatilalla noudatet-
tavista 11—14 tai 24 §:ssä tarkoitetuista lan-
noitusehdoista. Fosforilannoituksen vähen-
nystä ei edellytetä, jos lohkolla toteutettava
fosforintasaus on kesken kolmantena tai vii-
dentenä sitoumusvuonna. Jos ylijäämä on ne-
gatiivinen toisena tai neljäntenä sitoumus-
vuonna, lannoituksen vähentämistä ei edelly-
tetä.

Lohkokohtaisella peltotaseella tarkoitetaan
peruslohkolle lannoitteissa ja karjanlannassa
ja muissa orgaanisissa lannoitteissa levitetty-
jen ravinteiden ja sadon mukana perusloh-
kolta poistettujen ravinteiden erotusta. Tase-
laskelmat on tehtävä typestä ja fosforista.
Peltotase on laadittava kultakin kasvukau-
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delta kunkin sitoumusvuoden loppuun men-
nessä. ”Ravinnetaseen toimenpidesuunni-
telma” on tehtävä toisen ja neljännen sitou-
musvuoden loppuun mennessä.

Ravinnetaselaskenta on tehtävä peltovilje-
lykasveille mutta ei puutarhakasveille eikä
siemenmausteille. Velvoitekesannoille ja sa-
toa tuottamattomille pelloille ei tarvitse laatia
peltotasetta.

35 §

Typpilannoituksen tarkentaminen puutarha-
kasveilla

Viljelijän on mitattava liukoisen typen
määrä keväällä ennen kevätlannoitusta ja kas-
vukaudella ennen lisälannoituksia. Jokaiselta
kasvulohkolta on tehtävä oma analyysi. Jos
maassa olevan liukoisen typen määrä on yli
20 kg/ha, yli 20 kg:n menevä typpiosuus on
vähennettävä lohkon vuosittaisesta typpilan-
noitusmäärästä. Vähennys on tehtävä maati-
lalla noudatettavista 4 luvun mukaisista lan-
noitusehtojen mukaisista määristä. Viljelijä
voi tehdä tai teettää analyysin liukoisen typen
määrästä käyttämällä pikamääritysmenetel-
mää eli niin sanottua typpisalkkua, tai vilje-
lijä voi teettää liukoisen typen määrästä labo-
ratorioanalyysin. Laboratorioanalyysi on tee-
tettävä Elintarviketurvallisuusviraston lannoi-
tevalmistelain mukaisesti hyväksymässä la-
boratoriossa. Mittausten tulokset on merkit-
tävä 4 §:ssä tarkoitettuihin lohkokohtaisiin
muistiinpanoihin.

37 §

Tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö

Ryhmän 1 ja 2 puutarhakasvien ja siemen-
mausteiden alasta on oltava vuosittain vähin-
tään 50 % sellaisten kasvien viljelyksessä,
joilla esiintyvien tuholaisten seurantaan on
saatavilla tai käytettävissä liimapyydyksiä tai
feromoniansoja. Tällaisia kasveja ovat kaalit,
lanttu, nauris, sinappi, syötävät sipulikasvit,
porkkana, punajuurikas, selleri, persilja, pals-
ternakka ja muut sarjakukkaiset kasvit, ku-
mina, herne, omena, luumu, makea pihlaja,
herukat, mansikka ja vadelma.
— — — — — — — — — — — — —

Tuholaisten tarkkailua on tehtävä seuraa-
villa kasveilla ja niiden tuholaisilla:

1) kaalikasvit: pikkukaalikärpänen, isokaa-
likärpänen, kirpat, rapsikuoriainen;

2) omena: omenakääriäinen, pihlajanmar-
jakoi;

3) luumu: luumukääriäinen;
4) makea pihlaja: pihlajanmarjakoi;
5) herukat: herukkakoi;
6) vadelma: vattukuoriainen;
7) mansikka: ripsiäiset, lehtikirvat, luteet;
8) herne: hernekääriäinen;
9) porkkana: porkkanakemppi, porkkana-

kärpänen;
10) punajuurikas: juurikaskärpänen, luteet;
11) sipulikasvit: sipulikoi;
12) kumina: kuminakoi.
Torjuntamenetelmien käyttö on perustut-

tava havainnoinnista tehtyihin kirjauksiin.
Seurantaa on tehtävä 1 päivästä toukokuuta
31 päivään elokuuta asti aina silloin, kun vil-
jeltävälle kasville tuhoja aiheuttavia tuho-
hyönteisiä esiintyy. Viljelijän on hankittava
Kasvinsuojeluseuran vuonna 2002 julkai-
sema opas ”Avomaavihannesten taudit ja tu-
holaiset” tai ”Aktuella växtskyddsanvisnin-
gar” -opas tai Kasvinsuojeluseuran vuonna
1997 julkaisema ”Hedelmä- ja marjakasvien
tuhoeläimet” tai Kasvinsuojeluseuran jul-
kaisu nro 100 ”Ajankohtaisia kasvinsuojelu-
ohjeita”.

37 a §

Lisätoimenpiteiden toteuttamista koskevat
poikkeukset vuonna 2007

Jos viljelijä on valinnut 25, 29—31, 35 tai
37 §:ssä tarkoitetun lisätoimenpiteen tai vaih-
tanut jo valitsemansa lisätoimenpiteen edellä
mainittuun lisätoimenpiteeseen luonnonhait-
takorvauksista ja maatalouden ympäristö-
tuista vuosina 2007—2013 annetun valtio-
neuvoston asetuksen (366/2007) 33 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla 30 päivä huhti-
kuuta 2007 jälkeen, viljelijä voi noudattaa
vuonna 2007 lisätoimenpiteen toteuttami-
sessa tässä pykälässä säädettyjä poikkeuksia.

Vuonna 2007 viljelijältä ei edellytetä
25 §:n 1 momentissa tarkoitettua typen mää-
rän analysointia peltomaasta keväällä ennen
kevätlannoitusta eikä analyysin tuloksen huo-
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mioon ottamista typpilannoituksessa. Vuonna
2007 maatilalta ei edellytetä 29 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua nurmen tai nurmipeittei-
sen alan vähimmäisvaatimusta. Edellä 29 §:n
2 momentissa tarkoitettu saman kasvilajin
enimmäismäärä sekä eri kasvilajien vähim-
mäisvaatimukset on otettava huomioon 1 päi-
västä elokuuta 2007 lähtien syyskylvöjä teh-
täessä. Edellä 30 §:ssä säädetty nurmikasvien
vähimmäisvaatimus on toteutettava vuoden
2007 kasvukauden loppuun mennessä.
Vuonna 2007 31 §:n 2 momentin mukaisia
lannanlevitysajankohtia ja lannanlevitysta-
poja on noudatettava 15 päivästä kesäkuuta
2007 alkaen. Vuonna 2007 viljelijältä ei edel-

lytetä 35 §:ssä tarkoitettua typen määrän ana-
lysointia peltomaasta keväällä ennen kevät-
lannoitusta. Vuonna 2007 viljelijän on teh-
tävä 37 §:n 5 momentissa tarkoitettua seuran-
taa 15 päivästä kesäkuuta 31 päivään elo-
kuuta asti aina silloin, kun viljeltävälle kas-
ville tuhoja aiheuttavia tuhohyönteisiä
esiintyy.

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä ke-
säkuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Suvi Ruuska
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Liite 1 
 
 
 
Taulukko 3. Nurmien ja muiden kasvien typpilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) 
 
                                                                         Etelä- ja Keski-Suomi                          Pohjois-Suomi 
 Levitysaika Savi- ja 

hiesumaat
Karkeat 
kiven-
näismaat 

Eloperäi- 
set maat 

Savi- ja 
hiesumaat

Karkeat 
kiven-
näismaat 

Eloperäi- 
set maat 

Nurmet 
       

Monivuotiset 
nurmet, yksi-
vuotinen raiheinä, 
vihantavilja ja rai-
heinä tai muu 
nurmikasvi 

Korjattaessa kaksi sa-
toa 
 
Korjattaessa kolme tai 
useampia satoja 

200 
 
240 

200 
 
230 

160 
 
190 

200 
 
230 

200 
 
230 

160 
 
190 

Laidun: Moni- tai 
yksivuotiset lai-
dunnurmet 

 200 200 170 170 170 150 

Vihantavilja, ko-
kovilja 

Kevätlevitys 120 100   90 100   90   80 

Kokovilja: syys-
vehnä ja ruisvehnä 

Syksyllä 
Keväällä 

  30 
140 

  30 
130 

  20 
  70 

   

Muut nurmi-
kasvustot 

 120 100   90 100   90   80 

Nurmen pe-
rustaminen 

       

Perustaminen 
keväällä 

       

Perustaminen suo-
jakasvin kanssa 

Korkeintaan kasvilaji-
kohtaisen taulukon (1) 
typpimäärä suojakas-
ville 

      

Perustaminen il-
man suojakasvia 

Kevätlevitys 
2. levitys 

  80 
  30 

  80 
  30 

  70 
  30 

  80 
  30 

  80 
  30 

  70 
  30 

Perustaminen ke-
sällä 

Perustamisvaiheessa   60   60   50   60   60   40 

Perustaminen 
syksyllä 

Syyslevitys 1.9. men-
nessä 

  30   30   30   30   30   30 

Riista- ja maise-
makesannon pe-
rustaminen, viher-
lannoitusnurmen, 
viherkesannon, ja 
hoidetun viljele-
mättömän pellon 
nurmen perusta-
minen ilman suo-
javiljaa 

    50    50    40    50    50    40 

Siemennurmet Kevätlevitys 110 110   60   90   80   40 
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Ruokohelpi 
energiakäyt-
töön 

       

Perustamisvuonna Kevätlevitys   60   60   40   60   50   40 
Satovuosina    90   80   60   80   80   60 
Mukula- ja 
juurikasvit 

       

Sokerijuurikas Kevätlevitys 140 140 120    
Peruna        
Tärkkelysperuna, 
satotaso 35 tn/ha 

Kevätlevitys 105 105   70 105 105   70 

Tärkkelysperuna, 
satotaso 40 tn/ha 

Kevätlevitys 120 120   80 120 120   80 

Varhaisperuna Kevätlevitys   60   60   60   60   60   60 
Varhaisperuna + 
kerääjäkasvi 

Kevätlevitys   80   80   80   80   80   80 

Muu peruna, 
satotaso 35 tn/ha 

Kevätlevitys   85   85   60   85   85   60 

Muu peruna, 
satotaso 40 tn/ha 

Kevätlevitys 100 100   70 100 100   70 

Muut pelto-
kasvit 

 110 100   60 100   90   60 
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Taulukko 4. Fosforilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) viljavuusluokan perusteella 
 
Kasvi    Viljavuus-

luokka 
   

 Huono Huonon- 
lainen 

Välttävä Tyydyt-
tävä 

Hyvä Kor-
kea 

Arvelut-
tavan 
korkea 

Ruis, vehnä, öljy-
kasvit, palkokasvit 

   32    24    20    12      8      -      - 

Ohra    34    26    22    14    10      -      - 
Kaura, nurmi-
kasvien siemen-
viljely 

   28    20    16      8      4      -      - 

Ohra/kaura/vehnä 
seosvilja 

   31    23    19    11      7      -      - 

Kokoviljasäilörehu    40    32    24    16    12      -      - 
Nurmen perustami-
nen suojaviljaan 

   52    44    36    28    20      -      - 

Nurmen perustami-
nen: keväällä  
ilman suojaviljaa, 
kesällä tai syksyllä 

   36    32    28    24    15   

Nurmi keväällä  
ennen kesäperus-
tamista 

   16    12      8      4      -      -      - 

Yksivuotiset  
rehunurmet 

   40    32    24    16    12      -      - 

Monivuotinen  
nurmi 
- laidun 
- muut rehunurmet 

 
   32 
   40 

 
   24 
   32 

 
   16 
   24 

 
     8 
   16 

 
     - 
     8 

 
     - 
     - 

 
     - 
     - 

Peruna    70    70    70    55    35    20      - 
Sokerijuurikas    63    63    60    43    26    14      - 
Kuitupellava    32    24    20    12      8      -      - 
Ruokohelpi, perus-
tamisvuonna 

   50    40    30    20    10      -      - 

Ruokohelpi, sato-
vuonna 

   30    20    15    10      5      -      - 

Riista- ja maisema-
kesannon perusta-
minen, viherlannoi-
tusnurmen viher-
kesannon ja hoide-
tun viljelemättömän 
pellon nurmen  
perustaminen 
ilman suojaviljaa 

   28    20    16      8      4      -      - 

Muut kasvit    30    20    15    10      5      -      - 
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Taulukko 8. Viljelykasvien typpilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) vähennetyn lan-
noituksen lisätoimenpiteessä 
 
                                             Etelä- ja Keski-Suomi                Pohjois-Suomi 
 Savi- ja hiesu-

maat 
Karkeat ki-
vennäismaat 

Eloperäi- 
set maat 

Savi- ja hie-
sumaat 

Karkeat ki-
vennäismaat 

Eloperäi- 
set maat 

Viljat 
      

Ohra, kaura 
  90   80   50   80   70   50 

Kevätvehnä 110 100   60   90   80   60 
Syysruis syksyllä   20   20   20   20   20   20 
Syysruis keväällä   90   80   40   50   50   40 

Kevätruis 
  80   70   40    

Syysvehnä, ruisvehnä ja 
spelttivehnä syksyllä 

  20   20   20   20   20   20 

Syysvehnä, ruisvehnä ja 
spelttivehnä keväällä 

110 100   40   90   80   40 

Muut viljat   80   70   40   70   60   40 
Öljy- ja teollisuus-
kasvit 

      

Syysrypsi, syysrapsi syk-
syllä 

  20   20   20   20   20   20 

Kevätrypsi, kevätrapsi ja 
ruistankio sekä syysrypsi 
ja syysrapsi keväällä  

100   90   70   90   80   70 

Muut öljy- ja teollisuus-
kasvit 

  80   70   40   60   60   40 

Palkokasvit       
Herne, härkäpapu ja ma-
kea lupiini 

  40   40   25   40   40   25 

Mukula- ja  
juurikasvit 

      

Sokerijuurikas 120 120 100    
Tärkkelysperuna   80   80   65   80   80   65 
Varhaisperuna   50   50   50   50   50   50 
Muu peruna   60   60   45   60   60   45 
Nurmet       
Säilörehu 180 180 150 180 180 150 
Kuivaheinä   90   90   60   90   90   60 
Kuivaheinän lisätyppi, jos 
odelma korjataan 

  60   60   40   60   60   40 

Laidun 150 150 100 140 140 100 
Muut nurmikasvustot 110   90   80   90   80   70 
Siemennurmet 100 100   50   80   70   40 
Muut kasvit   80   70   40   70   60   40 
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