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Valtioneuvoston asetus
ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015) 5 §:n

5 momentti, 18 §:n 2 momentti, 48 §:n 1 momentti ja liite 8, sellaisena kuin niistä on
18 §:n 2 momentti asetuksessa 708/2015, seuraavasti:

5 §

Harkinnanvarainen korvauskelpoisuus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1–4 momentissa tarkoitettuja aloja ja korvauskelpoisia aloja, jotka ovat tulleet

viljelijän hallintaan ympäristökorvaukseen sitoutumattomalta viljelijältä, saadaan lisätä
ympäristösitoumukseen valtion talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen vuosina
2016–2020 enintään viisi hehtaaria. Jos ympäristösitoumuksen kohteena oleva ala on alle
viiden hehtaarin, lisättävä ala voi olla enintään yksi hehtaari. Jos lisättävä ala on enim-
mäiskokoa suurempi, viljelijä saa antaa uuden ympäristösitoumuksen vuosina 2016–2020
vuosittaisen tukihaun yhteydessä valtion talousarvion määrärahojen rajoissa.

18 §

Ravinteiden tasapainoinen käyttö

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Viljelijän on laadittava viisivuotinen viljelysuunnitelma ensimmäisenä sitoumusvuon-

na viimeistään 30 päivänä huhtikuuta ja tarkennettava sitä vuosittaisella viljelysuunnitel-
malla ennen kasvukauden alkua. Ensimmäisenä sitoumusvuonna viljelysuunnitelma on
laadittava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta. Maatilalla on otettava viljelyssä olevista pel-
loista ja sellaisista pysyvää nurmea olevista lohkoista, jotka ovat maankäyttömuodoltaan
peltoa, maanäytteet ja teetettävä niistä viljavuustutkimukset viljelysuunnittelua ja seuran-
taa varten. Viljavuustutkimusta ei tarvitse teettää astiaviljelyssä olevasta alasta. Viljelijän
on merkittävä lohkokohtaisiin muistiinpanoihin lohkon perustiedot ja tiedot vuosittaisista
viljelytoimenpiteistä. Viljelijän on tehtävä peltomaan laatutesti kerran sitoumuskauden ai-
kana kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Testi on tehtävä täyttämällä pelto-
maan laatutestiin kuuluva arviointilomake. Viljelysuunnitelma, viljavuustutkimusten tu-
lokset, peltomaan laatutestin arviointi ja lohkokohtaisiin muistiinpanoihin liittyvät asia-
kirjat on säilytettävä maatilalla.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487 
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1
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48 §

Ympäristökorvauksen maksaminen ympäristösitoumuksen perusteella

Ympäristökorvaus voidaan maksaa ympäristösitoumukseen sisältyvistä korvauskelpoi-
sista aloista, jotka on ilmoitettu vuosittain tukihakemuksella Ruokaviraston määräämällä
tavalla ja jotka ovat viljelijän hallinnassa kyseisenä vuonna viimeistään 17 päivänä kesä-
kuuta. Ympäristökorvaus voidaan maksaa pelto- ja puutarhakasvien viljelyksessä olevasta
peltoalasta. Viljelijä voi vuosittaisessa tukihakemuksessa ilmoittaa, että jonkin peltoalan
osalta korvauksen maksua ei haeta, jos eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista
annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu pinta-alavaatimus silti täyttyy.

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

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2019.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska
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Liite 8

Puutarhakasvien fosforilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) viljavuusluokan
perusteella

Kasvi huono/huono-
laatuinen Välttävä Tyydyttävä Hyvä Korkea Arv. 

korkea

TAIMITARHAKASVIT * 80 70 60 40 20

MANSIKKA, VADELMA,
MUSTAHERUKKA ***

Perustamisvaihe 60 50 40 20 10

Vuotuislannoitus 35 30 25 20 10

MUUT MARJAT

Perustamisvaihe 75 60 50 30 15

Vuotuislannoitus 45 35 30 25 15

HEDELMÄT

Perustamisvaihe 85 70 60 40 25

Vuotuislannoitus 40 35 30 20 10

KAALIT JA SIPULIT 110 80 60 40 25 10**

JUUREKSET JA VARAS-
TOPORKKANA

100 75 55 35 30 10**

PALKOKASVIT 50 35 25 20 15 10**

MUUT VIHANNEKSET 100 60 50 40 20 10**

YRTIT JA SIEMENMAUS-
TEET, MUUT KASVIT

28 20 12 8

* Fosforilannoituksen ylärajat astiataimille: Peruslannoitus 165 g/m3, pitkävaikutteinen 
lannoitus ja täydennyslannoitus 250 g/m3

** Kasvuunlähtövaiheen fosforilannoitusta voidaan antaa, jos istutus/kylvö tapahtuu 
ennen 15.5. Kohdentamisalueen III ulkopuolella 15.6. mennessä.

*** Tihkukastellulla mansikalla lannoitusta voidaan lisätä siten, että jos sato on yli 
10 000 kg/ha, jokaista 1 000 kg/ha sadonlisäystä kohti voidaan nostaa fosforilannoitusta 
0,4 kg/ha. Tihkukastellulla vadelmalla lannoitusta voidaan lisätä siten, että jos sato on 
yli 4 000 kg/ha, jokaista 1 000 kg/ha
sadonlisäystä kohti voidaan nostaa fosforilannoitusta 0,7 kg/ha. Satotasokorjausta voi 
soveltaa portaattomasti. Fosforilannoituksen yläraja astiataimille on 490 g/m3 vuodessa.
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