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Valtioneuvoston asetus
täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun val-

tioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista anne-

tun valtioneuvoston asetuksen (4/2015) 3 §:n 3 kohta, 10 §, 12 §:n 3 ja 4 momentti sekä
14 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 3 kohta sekä 12 §:n 3 ja 4 momentti asetuksessa
117/2016, 10 § osaksi asetuksessa 694/2015 ja 14 § asetuksessa 694/2015, seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3) viherkesannolla yksi- tai monivuotisilla riista-, maisema-, niitty- tai nurmikasveilla
tai näiden kasvien siemenseoksilla kylvettyä peltoa;

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

10 §

Hoidetun viljelemättömän pellon kasvuston päättäminen

Hoidetun viljelemättömän pellon kasvusto voidaan päättää kemiallisesti tai mekaani-
sesti 1 päivästä syyskuuta alkaen. Kasvusto voidaan päättää aikaisintaan 15 päivänä hei-
näkuuta, jos hoidetulle viljelemättömälle pellolle kylvetään nurmikasveja tai syksyllä kyl-
vettäviä tai istutettavia kasveja. Hoidetun viljelemättömän pellon mahdollinen muokkaus
ja lannoitus on tehtävä tällöin kylvön tai istutuksen yhteydessä.

Jos hoidettu viljelemätön pelto on ilmoitettu tukiasetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukai-
seksi ekologisen alan kesannoksi, kasvusto voidaan päättää ja muokata 1 momentista poi-
keten aikaisintaan 16 päivänä elokuuta, jos alalle kylvetään nurmikasveja tai syksyllä kyl-
vettäviä tai istutettavia kasveja. Tällöin ekologisen alan kesannon kasvuston voi päättää
kemiallisesti aikaisintaan 15 päivänä heinäkuuta. 

12 § 

Viljellyn maatalousmaan hoito

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Pysyviä nurmia ja pysyviä laitumia voidaan lannoittaa ja laiduntaa tarkoituksenmukai-

sella tavalla. Tarvittaessa niiden kasvuston voi uusia muokkaamalla ja kylvämällä heinä-
ja nurmirehukasvien siemenillä. Kylvö on tehtävä viimeistään 1 momentissa säädettynä
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määräpäivänä. Jos 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut poikkeukselliset sääolosuhteet estävät
kylvämisen viimeistään mainittuna määräpäivänä, kylvö on tehtävä heti olosuhteiden sal-
liessa. Jos pysyvää laidunta ja pysyvää nurmea käytetään laidunnukseen, maanpinnan on
säilyttävä pääosin kasvipeitteisenä ja maaperän eroosio saa olla vain vähäistä. Niiton ajan-
kohdassa ja toteuttamisessa on otettava huomioon luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäi-
den suojelu.

Viljelijän on toimittava niin, että korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottaminen on
mahdollista. Viljellyn maatalousmaan kasvinsuojelusta on huolehdittava ja rikkakasvien
leviäminen on estettävä joko kasvinvuorotuksen avulla, mekaanisesti, biologisesti tai ke-
miallisesti. Jos maatalousmaalta ei korjata satoa, maatalousmaan tuottamasta kasvustosta
on huolehdittava niin, että maatalousmaalle on myös seuraavana vuonna mahdollista pe-
rustaa kasvusto tai tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen sato.

14 §

Maisemapiirteiden säilyttäminen

Puuryhmät ja yksittäiset puut, jotka on suojeltu luonnonsuojelulain (1096/1996) 29 §:n
1 momentin 9 kohdan tai luonnonsuojelusta annetun Ahvenanmaan maakunta-asetuksen
(Ålands författningssamling 1998:113) 5 §:n 8 kohdan perusteella, on säilytettävä, jos ne
kasvavat maatalousmaalla olevan peruslohkon sisällä, peruslohkon pientareella tai toisiin-
sa rajoittuvien peruslohkojen välisellä alueella enintään 0,2 hehtaarin alalla. Puita ei saa
leikata lintujen pesimäaikaan 1 päivästä toukokuuta 30 päivään kesäkuuta. Lisäksi luon-
nonsuojelulain 23 §:ssä tai luonnonsuojelusta annetun Ahvenanmaan maakuntalain
(Ålands författningssamling 1998:82) 6 §:ssä tarkoitetut enintään 0,2 hehtaarin suuruiset
luonnonmuistomerkit on säilytettävä, jos ne ovat peruslohkon sisällä, peruslohkon pienta-
reella tai toisiinsa rajoittuvien peruslohkojen välisellä alueella. 

————
Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2017.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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