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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muutta-

misesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

(327/2015) 2 ja 3 luvun otsikko, 12, 13 ja 15 §, 20 §:n 3 momentti, 23 § sekä 30 §:n 2
momentti seuraavasti:

2 luku

Typen ja fosforin käyttö tilakohtaisessa toimenpiteessä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3 luku

Tilakohtaisen toimenpiteen muut edellytykset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

12 §

Lietelannan sijoittaminen peltoon

Lietelanta, virtsa ja vastaavat liitteessä 1 tarkoitetut aineet on levitettävä laitteella, joka
leikkaa lohkon pintaan viillon ja valuttaa tai ruiskuttaa lietelannan tai virtsan viiltoon. Li-
säksi voidaan käyttää multaavaa laitetta, joka on kytketty aineita levittävään yksikköön.
Lietelannan levitys on merkittävä lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Levitettyjen aineiden
sisältämät typpi- ja fosforimäärät on otettava huomioon ympäristökorvauksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 18 §:n 5momentissa tarkoitetuissa typpi- ja fosforimäärissä.

13 §

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Levitettävän orgaanisen aineksen tyyppi ja levitysmäärä on merkittävä lohkoittain loh-
kokohtaisiin muistiinpanoihin. Orgaanisella lannoitevalmisteella tarkoitetaan liitteessä 2
määriteltyjä valmisteita. Viljelijän on kyettävä osoittamaan maatilan ulkopuolelta tulevan
materiaalin hankinta ja määrä luovutussopimuksen, maksukuitin tai rahti- tai kuormakir-
jan avulla. Levitettyjen orgaanisten materiaalien sisältämät typpi- ja fosforimäärät on otet-
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tava huomioon ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n
5momentissa tarkoitetuissa typpi- ja fosforimäärissä.

15 §

Suojavyöhykkeet

Ympäristönhoitonurmia koskevassa lohkokohtaisessa toimenpiteessä suojavyöhyk-
keen kasvusto voidaan perustaa käyttämällä valmiita nurmi- ja heinäkasvien siemenseok-
sia, joissa on enintään 20 prosenttia apiloiden siemeniä. Aluetta ei saa perustamisen jäl-
keen muokata, lannoittaa tai käsitellä kasvinsuojeluaineella. Kasvuston perustamisen yh-
teydessä vähäinen lannoitus on mahdollista peittävän kasvuston aikaansaamiseksi. Tällöin
voidaan käyttää enintään ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen liit-
teen 4 ja 6 mukaisia luonnonhoitopeltonurmelle määrättyjä typpi- ja fosforimääriä. Suo-
javyöhyke voi olla myös jo aiemmin perustettu nurmi tai suojavyöhykkeen kasvusto voi-
daan perustaa suojaviljaan jo edellisenä kasvukautena.

Kasvusto on niitettävä vuosittain kasvukauden aikana. Keväällä tehtävä niitto ja kas-
vuston korjuu ei ole riittävä toimenpide. Niiton ajankohdassa on otettava huomioon luon-
nonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden elinolot. Niitetty kasvimassa on korjattava pois suo-
javyöhykkeeltä ja sen saa käyttää hyödyksi. Niitetty kasvimassa on käsiteltävä ja varastoi-
tava niin, että suojavyöhykkeen vesiensuojelutavoitteet eivät vaarannu. Kasvimassasta ei
saa aiheutua haittaa ympäristölle eikä sitä saa kuljettaa metsään tai joutomaalle. Suojavyö-
hykettä voidaan laiduntaa, jos siitä ei aiheudu eroosiota ja se tehdään luonnon monimuo-
toisuutta vaarantamatta eikä sille ole vesiensuojelullista estettä.

Hukkakauraa tai valvattia, pujoa, pelto-ohdaketta ja muita vastaavia tuulen mukana le-
viäviä vaikeita rikkakasveja voidaan torjua suojavyöhykkeeltä kemiallisesti kasvinsuoje-
luaineen käyttörajoitusten mukaisesti tai mekaanisesti. Jos suojavyöhykkeen kasvillisuus
vaurioituu tai tuhoutuu talven aikana, hukkakauran torjunnan takia, salaojan kaivamisen
vuoksi tai muusta vastaavasta syystä, vaurioituneelle alalle on kylvettävä uusi nurmikas-
villisuus saman kasvukauden aikana heti olosuhteiden salliessa. Suojavyöhykkeen perus-
tamis- ja hoitotoimenpiteistä, kasvuston tuhoutumisesta, hukkakauran tai muiden rikka-
kasvien torjunnasta ja kasvuston uudelleen perustamisesta on tehtävä merkintä lohkokoh-
taisiin muistiinpanoihin.

20 §

Peltoluonnon monimuotoisuus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Saneerauskasvina on käytettävä öljyretikkaa, valkosinappia, samettikukkaa tai näiden

seoksia. Öljyretikaksi katsotaan myös muokkausretikka. Saneerauskasvi on kylvettävä ke-
väällä ja sen saa muokata maahan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. Kasvusto voidaan
niittää tai murskata kasvukauden aikana. Sama kasvulohko voi olla saneerauskasvilla kyl-
vettynä enintään kolme vuotta peräkkäin. Saneerauskasvia saa lannoittaa samalla tavalla
kuin 17§:ssä tarkoitettua luonnonhoitopeltonurmea.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

23 §

Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu

Puutarhakasvien vaihtoehtoista kasvinsuojelua koskevassa lohkokohtaisessa toimenpi-
teessä on käytettävä vähintään yhtä liitteessä 3 määritellyistä kasvintuhoojakohtaisista
kasvinsuojelumenetelmistä. Käytetystä kasvinsuojelumenetelmästä ja torjunnan onnistu-
misesta on tehtävä lohkokohtaisia muistiinpanoja.
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Menetelmäryhmään I kuuluvia kasvinsuojelumenetelmiä käytettäessä on hankittava
menetelmän mukaiset valmisteet tai torjuntaeliöt. Jos kasvinsuojelumenetelmään kuuluu
mehiläisten käyttäminen valmisteen levityksessä, alueella on oltava mehiläispesiä viljely-
kasvin kukinta-aikaan vähintään kaksi kappaletta hehtaaria kohden. Mehiläispesissä on
oltava asianmukainen kasvinsuojeluaineen levitinlaite sekä erilliset ulostulo- ja sisäänme-
noaukot mehiläisille. Kasvutunneleita käytettäessä lohkolla on oltava kevytrakenteinen
muovilla katettu kasvutunneli tai kausikasvihuone. Kasvutunneleita tai kausikasvihuonei-
ta on oltava sellainen määrä, että ne kattavat sen alueen, jolla toimenpidettä toteutetaan.

Menetelmäryhmään II kuuluvia kasvinsuojelumenetelmiä käytettäessä on hankittava
menetelmän mukaiset valmisteet. Jos kasvinsuojelumenetelmänä on hyönteisverkkojen
käyttö, on käytettävä hyönteistorjuntaan tarkoitettuja verkkoja, joiden on katettava koko
se ala, jolla toimenpidettä toteutetaan. Jos valittu kasvinsuojelumenetelmä on rikkakas-
vien torjunta, kasvusto on harattava tarkkuusharalla, joka on varustettu kasvin tai kasviri-
vin tunnistavalla optisella, sähköisellä tai satelliittipaikannukseen perustuvalla järjestel-
mällä, tai vaihtoehtoisesti liekitettävä traktorikäyttöisellä liekittimellä. Haraus- tai lieki-
tyskertoja on oltava kasvukauden aikana vähintään kaksi.  Traktorikäyttöistä liekitintä tai
optista haraa käytettäessä kalusto kasvinsuojeluun on joko oltava maatilalla tai kasvinsuo-
jelu voidaan teettää urakointipalveluna.

Viljelijän on käytettävä kullekin kasvilajille sopivia liitteessä 3 tarkoitettuja seurannan
apuvälineitä tai vastaavaa menetelmää, jolla seurataan vaihtoehtoisen kasvinsuojelun on-
nistumista. Viljelijän on tehtävä lohkokohtaisia muistiinpanoja kasvuston tai kasvituhoo-
jien tarkkailusta ja torjunnasta sekä tarvittaessa pystyttävä osoittamaan ostokuitti tiettyjen
valmisteiden hankinnasta tai urakointityöstä.

Viljelijän on ilmoitettava Maaseutuviraston hyväksymällä lomakkeella ne lohkot, joilla
toimenpidettä toteutetaan.

30 §

Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sopimusaluetta on hoidettava hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Lintujen ruokinta

on toteutettava suunnitelman mukaisesti siten, että sen avulla voidaan houkutella lintuja
sopimusalueelle läheisten viljelmien sijaan. Sopimusalueen lannoituksessa on noudatetta-
va ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:ssä säädettyjä lannoi-
tusrajoituksia ja tehtävä mainitussa pykälässä tarkoitettuja lohkokohtaisia muistiinpanoja.
Hukkakauran tai muiden vastaavien vaikeiden, lintujen mukana leviävien rikkakasvien
torjuntaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2015.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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