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Ympäristökorvaus
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Ympäristökorvaus

Viljelijöille vapaaehtoinen 5 vuoden sitoumus
• Alkaa 1.5. ja voidaan jatkaa viiden vuoden jälkeen

Hakijan on: 
• Oltava aktiiviviljelijä 
• Oltava yli 18-vuotias  
• Noudatettava ehdollisuuden vaatimuksia

Hakijalla on oltava hallinnassaan vähintään 5ha (pelto)/1ha (puutarha) korvauskelpoisia lohkoja

Sitoumus annettava koko korvauskelpoisesta alasta
• Määrärahojen puitteissa mahdollista lisätä alaa sitoumukselle jos tulee sitoutumattomalta viljelijältä
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• Muodostuu tilakohtaisista ja lohkokohtaisista toimenpiteistä
• Tilakohtaisia toimenpiteitä toteutettava vuosittain 5 kpl

• Yleiset vaatimukset 3 kpl, jotka toteutettava kaikki
• Valinnaiset toimenpiteet joista toteutettava 2 kpl (valittava 7:stä 

vaihtoehdosta)
• Lohkokohtaisista toimenpiteistä, joita on 8 kpl

• Toimenpiteet vapaaehtoisia

• Lohkokohtaisia toimenpiteitä ei valita sitoumukselle kuten edellisellä 
kaudella vaan toimenpiteet valitaan vuosittain lohkokohtaisesti.

• Osaa lohkokohtaisista toimenpiteistä tulee noudattaa vuosittain valinnan 
jälkeen

Ympäristökorvaus
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Ympäristökorvauksen rakenneauksen
rakenne

Ympäristökorvaus

Tilakohtainen 
toimenpide

3 kaikille

pakollista

7 valinnaista 
toimenpidettä, 
joista valitaan 2

Lohkokohtainen 
toimenpide

8 lohkokohtaista 
toimenpidettä
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Lohkokohtaiset toimenpiteet

190Maanparannus- ja saneerauskasvit

97Kerääjäkasvit

37Kiertotalouden edistäminen

350Suojavyöhykkeet

100Turvepeltojen nurmet

-Säätösalaojitus 77
-Altakastelu ja kuivatusvesien kierrätys 214

Valumavesien hallinta

500Puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät

600Lintupellot

Toimenpiteiden korvaustasot
Korvaus €/haTilakohtaiset toimenpiteet

45Peltokasvit

113Puutarhakasvit ja kumina
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Tilakohtaiset 
toimenpiteet

3 kaikille pakollista

2 vapaaehtoista, jotka valitaan 7 vaihtoehdosta
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• Ympäristökorvauksen hakijoille pakollinen
• Samat ehdot kuin menneellä kaudella

• Vähintään 1 näyte (useampi osanäyte)/peruslohko
• Jos peruslohko suurempi kuin 5 ha, jokaista alkavaa 5 ha kohti yksi näyte

• Esim. 16ha lohkolta tulee ottaa 4 näytettä
• Jos lohko alle 0,5ha voidaan käyttää viereisen lohkon tulosta

• Viljavuustutkimus otettava, kun edellisestä on kulunut 5 vuotta
• Uusien tutkimusten tulosten on oltava käytettävissä ennen seuraavaa lannoituskertaa
• Tutkimuksen analyysipäivä ratkaisee voimassaoloajan

• Jos näyte analysoitu 30.11.2017 uusi näyte oltava analysoitu viimeistään ennen kevään 2023 lannoituksia. 
• Jos hallintaan tulee uusi lohko, jolta ei aiempaa tutkimusta tai uutena tilana sitoutuu ympäristökorvaukseen on 

tutkimus otettava sitoumusvuoden loppuun mennessä
• Tällöin lannoitus ns. taulukkoarvojen mukaisesti: Viljavuusluokka korkea (P), maalaji eloperäiset maat (N)

• Näyte oltava lohkoilta, joita ehtojen mukaan voidaan lannoittaa
• Ei merkitystä lannoitetaanko vai ei, mahdollisuus lannoitukseen ratkaisee

Tilakohtainen toimenpide: Viljavuustutkimus
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Tilakohtainen toimenpide: Lohkokohtaiset 
muistiinpanot
• Ympäristökorvauksen hakijoille pakollinen

• Merkittävä lohkon perustiedot sekä tiedot vuosittaisista viljelytoimista
• Muistiinpanoihin kirjattava 

• Kylvetyt kasvit
• Viljelykierto
• Lannoitus
• Kalkitus
• Muokkaus
• Kastelun käyttö
• Ojitus
• Havaitut taudit ja tuholaiset
• Käytetyt kasvinsuojeluaineet ja menetelmät
• Muut vastaavat lohkoilla tehtävät toimenpiteet (esim. sadonkorjuu)
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Tilakohtainen toimenpide: Ympäristö- ja 
ilmastosuunnitelma

• Ympäristökorvauksen hakijoille pakollinen

• Uusi kokonaisuus

• Viljelijän on laadittava suunnitelma toisena tai kolmantena sitoumusvuonna
• Vuonna 2023 sitoumuksen tekevän viljelijän tulee tehdä suunnitelma 1.5.2024-30.4.2026 

välisenä aikana

• Suunnitelman tarkoituksena on kartoittaa tilan mahdollisuuksia huomioida ympäristö ja 
ilmasto entistä paremmin

• Ruokavirasto tulee julkaisemaan mallipohjan viljelijöiden käyttöön (?)
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Tilakohtaiset valinnaiset toimenpiteet

• Kaikille pakollisten toimenpiteiden lisäksi viljelijän tulee valita vuosittain 2 vapaavalintaista 
toimenpidettä

• Valittavat toimenpiteet:
• Ilmasto- ja ympäristökoulutus
• Monivuotiset monimuotoisuuskaistat
• Maaperän seuranta
• Orgaaniset ravinteet
• Pölyttäjien ravintokasvit
• Täsmäviljelymenetelmät
• Kasvintuhoojien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellukset

• Toimenpiteet valitaan vuosittain ja toimenpiteen voi vaihtaa
• Pl. Monivuotiset monimuotoisuuskaistat



11

Ilmasto ja ympäristökoulutus

• Maatilan toimintaan osallistuvan henkilön on käytävä sitoumuskauden aikana vuosittain 
yksi koulutus seuraavista aiheista:

• Hiilensidonta peltomaahan ja maaperän kasvukunto
• Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen maatilalla
• Maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen
• Maatilan vesiensuojelu
• Integroidun torjunnan menetelmät

• Samaa koulutusaihetta ei voi käydä useampaan kertaan! 



12

Monivuotiset ympäristökaistat
• Perustettava tai säilytettävä monimuotoisuuskaista kahdelle vähintään 

0,5ha kokoiselle peruslohkolle

• Monimuotoisuuskaistan vaatimukset
• Keskimäärin 3 metriä leveä kasvusto
• Perustettava kylvämällä monivuotisilla nurmi-/niittykasvien siemenseoksilla 

yksivuotisen kasvin viljelyssä olevan peruslohkon kaikille reunoille.
• Ei saa päästä puskittumaan/säilytettävä avoimena
• Säilytettävä ja ehtoja noudatettava 31.8. asti. 
• Ei saa lannoittaa
• Ei voi toteuttaa lohkolla, jota koskee suojakaistavaatimus
• Säilytettävä samalla lohkolla niin kauan kuin kyseisellä lohkolla viljellään yksivuotista 

kasvia
• Jos lohko, jolla toimenpidettä on toteutettu ei ole enää yksivuotisen kasvin viljelyssä 

toteutettava toisella toimenpiteeseen kelpaavalla lohkolla
• Jos 2 toimenpiteeseen kelpaavaa lohkoa ei enää ole voi vaihtaa toiseen valinnaiseen 

toimenpiteeseen.
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Maaperän seuranta
• Viljelijän teetettävä sitoumuskauden aikana kahdella vähintään 0,5ha 

lohkolla laaja maa-analyysi TAI analyysi peltomaan laatutekijöistä 
skannauslaitteistolla

• Laaja maa-analyysi sisältää:
• Kokonaishiilen määrän, orgaanisen aineksen määrän, jonkin maan kasvukuntoa tai 

ravinnetilaa kuvaavan tutkimuksen:
• mikrobiologinen aktiivisuus, kationinvaihtokapasiteetti, vedenpidätyskyky, varastoravinteet, 

hivenaineet

• Näytteenotto kuin ottaisi viljavuustutkimusta

• Analyysi peltomaan laatutekijöistä maaperän skannauslaitteistolla:
• Teetettävä mittaus, mikä mittaa reaaliajassa antureita käyttäen ja paikkatietoon 

yhdistäen kasvien kasvuun vaikuttavia maaperän ominaisuuksia ja joka tuottaa 
visuaalista tietoa lohkon sisäisestä vaihtelusta

• Analyysi teetettävä sitoumusvuonna 30.11. mennessä ja sen voi ottaa vasta 
sitoumuskauden alkamisen jälkeen (1.5.2023->)
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Orgaaniset ravinteet

• Toimenpiteen voi valita tilallinen, jos vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:
• Tilalla on käytössä lannan separaattori
• Tilalla on käytössä lietteen laskeutusmenetelmä
• Maataloustoiminnassa syntyvän lannan käsittely biokaasulaitoksessa
• Lannan luovutus toiselle tilalle
• Nurmikasvuston toimitus biokaasulaitokseen

• Kaikissa vaihtoehdoissa tilavuusrajana on min. 25m³
• Esim. tilan on toimitettava vähintään 25m³ nurmikasvustoa biokaasulaitokseen tai separaattorilla on 

käsiteltävä vähintään 25m³ lietelantaa.
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Pölyttäjien ravintokasvit

• Tilan on viljeltävä kasvukaudella vähintään kahdella eri peruslohkolla 
sadontuottotarkoituksessa pölyttäjille ravintoa tarjoavia tuotantokasveja (esim. öljykasvit, 
herne, härkäpapu, kumina jne.) 

• Toimenpidettä toteutettava koko peruslohkolla

• Lohkon pinta-alan on oltava vähintään 0,5ha

• Tarkempi lista hyväksytyistä kasveista hakuoppaasta
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Täsmäviljelymenetelmät

• Viljelijällä tai urakoitsijalla on oltava käytössään joku seuraavista menetelmistä:
• Tuotantopanosten paikkakohtaisen sijoittamisen tai levittämisen mahdollistava automatiikka*

• Satelliitti- tai ilmakuvaan, sensoriin, kameraan tai pellon vyöhykekartoitukseen perustuva
• Kasvinsuojeluruiskun tai lannoitteenlevittimen lohkoautomatiikka**
• Optinen hara rikkakasvien mekaanisessa torjunnassa**
• Paikkatietoon perustuva satotasomittari puimurissa tai ajosilppurissa*
• Automaattiohjaus viljelijän omassa koneessa (pelkkä ajo-opastin ei riitä)

*Menetelmistä on tarvittaessa saatava tuloste
** Tarvittaessa on kyettävä osoittamaan urakoitsijan käyttö
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Kasvituhoojien ja kasvitautien seuranta- ja 
tunnistussovellukset
• Viljelijällä on oltava käytössään vuorovaikutteinen tietokoneella tai mobiililaitteella toimiva 

sovellus rikkakasvien, kasvitautien tai kasvintuhoojien tunnistamiseksi sekä kasvukauden 
aikaisen kasvitauti ja –tuhoojatilanteen seuraamiseksi

• Viljelijän on kyettävä todistamaan, että hän on käyttänyt sovellusta
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Lohkokohtaiset 
toimenpiteet

8 valinnaista toimenpidettä, joista osaa on valinnan 
jälkeen toteutettava sitoumuskauden loppuun asti
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VALITTAVISSA VUOSITTAIN

• Maanparannus ja saneerauskasvit 190€/ha

• Kerääjäkasvit 97€/ha

• Kiertotalouden edistäminen 37€/ha

• Puutarhakasvien vaihtoehtoiset 
kasvinsuojelumenetelmät 500€/ha

• Lintupellot 600€/ha

Lohkokohtaiset toimenpiteet

VALINNAN JÄLKEEN TOTEUTETTAVA 
SITOUMUSKAUDEN LOPPUUN ASTI

• Suojavyöhykkeet 350€/ha

• Turvepeltojen nurmet 100€/ha

• Valumavesien hallinta
• Säätösalaojitus 77€/ha
• Altakastelu tai kuivatusvesien kierrätys 

214€/ha
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• Viljelijä voi valita ja vaihtaa niitä lohkokohtaisia toimenpiteitä vuosittain, joita ei tarvitse 
toteuttaa sitoumuskauden loppuun asti. 

• Et voi vaihtaa suojavyöhyke, turvepeltojen nurmet tai valumavesien hallinta –
toimenpidettä valinnan jälkeen

• Toimenpiteen toteuttamisen voi päättää ilman seuraamuksia, jos ala poistuu maatalouskäytöstä 
tai viljelijän hallinnasta

• Jos ala on edelleen viljelijällä eikä toteuta monivuotista toimenpidettä, aiemmin maksettu 
korvaus peritään takaisin sitoumuskauden alkuun asti

• Viljelijä voi luopua monivuotisesta toimenpiteestä viisivuotisen sitoumuskauden jälkeen

Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta
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• Voit valita toimenpiteen lohkoille, joilla olet edellisenä vuonna viljellyt yksivuotista 
tuotantokasvia.

• Kasvusto on kylvettävä keväällä.
• Kasvustoa ei voi viljellä satokasvin aluskasvina
• Kasvustoa saa lannoittaa
• Kasvustoa voi kasvukauden aikana niittää tai murskata ja sen saa käyttää hyödyksi
• Kasvuston saa muokata maahan 2 kuukauden kuluttua kylvöstä
• Toimenpiteestä voidaan maksaa korkeintaan 20% korvauskelpoisesta alasta

• Maanparannus- ja saneerauskasveja ovat mm: 
• Öljy- ja muokkausretikka, mailaset, hunajakukka, virnat, sinappi, kuminan 1. vuoden kasvusto tai näiden 

seokset
• Tarkempi lista hakuoppaasta

Maanparannus- ja saneerauskasvit 190€/ha
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• Viljeltävä yksivuotisen satokasvin aluskasvina tai sen sadon korjuun jälkeen
• Kylvö

• Aluskasviksi kylvön yhteydessä tai viljan orasvaiheessa
• Ennen tai jälkeen viljelykasvin korjuun (esim. varhaisperuna) 
• Viimeistään 15.8. mennessä
• Viljaa voi kylvää kerääjäkasviksi vain varhaisperunan tai varhaisvihannesten aloille
• Lannoitus viljelykasvin mukaisesti. Ei saa lannoittaa, jos perustaminen viljelykasvin sadonkorjuun jälkeen.
• Voi perustaa seuraavan vuoden kasvuston

• Päättäminen
• Kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9.
• Muokkaus aikaisintaan 1.10
• Aikaisempi päättäminen mahdollista jos kylvetään syyskylvöinen satokasvi 
• Kerääjäkasvin kasvuajan oltava vähintään kuusi viikkoa

• Maksuraja 30% korvauskelpoisesta alasta

Kerääjäkasvit 97€/ha 1/2
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• Kerääjäkasvitoimenpiteen vaikutus ehdollisuuden viljelykiertovaatimukseen
• Ehdollisuuden poikkeusta ei voida käyttää hyödyksi vaan viljelykiertovaatimus koskee jo vuotta 2023
• 33% lohkoista, joilla on vuonna 2022 viljelty yksivuotista viljelykasvia on vuonna 2023 viljeltävä eri 

kasvia.
• Kaikki vuonna 2022 yksivuotisten kasvien viljelyssä ollut peltoala otetaan huomioon

• Myös tilalle vuonna 2023 siirtyvät lohkot

• Vipu kertoo toteutuuko viljelykiertovaatimus

• Esimerkki:
• Tila on valinnut vuonna 2023 kerääjäkasvitoimenpiteen ja tilalla on vuonna 2023 30 ha yksivuotisten 

kasvien viljelyssä:
• 30ha*0,33=10ha. Tilan on viljeltävä 10 hehtaarin alalla jotain muuta viljelykasvia kuin vuonna 2022

Kerääjäkasvit 97€/ha 2/2
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Kiertotalouden edistäminen 37€/ha

• Edellisen kauden lantatoimenpiteet yhdistetty yhden toimenpiteen alle. 
• Viljelijän levitettävä sijoittavalla tai multaavalla laitteella (väh. 15m³/ha)

• Lietelantaa, virtsaa, lietelannasta irroitettua nestejaetta tai nestemäistä org. ainesta
TAI
• Viljelijän on lisättävä lohkolle orgaanista materiaalia, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään  

20% (väh 10m³/ha)

• Sijoittamalla levitetty lietelanta tms. voi olla joko tilan omaa tai toiselta tilalta 
vastaanotettua

• Orgaanisen aineen on tultava tilan ulkopuolelta, jotta toimenpiteestä maksetaan

• Voidaan maksaa enintään 80% korvauskelpoisesta alasta.
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Suojavyöhykkeet 350€/ha

• Suojavyöhykkeen voi perustaa ensimmäisenä tai toisena sitoumusvuonna ja 
sille on perustettava monivuotinen nurmikasvusto

• Suojavyöhykkeeksi kelpaa myös aiemmin perustettu nurmikasvusto
• Suojavyöhykkeen sijaittava: pohjavesialueella, natura-alueella-> koko lohkon voi 

ilmoittaa suojavyöhykkeeksi
TAI
• Vesistön varrella tai kosteikkojen reuna-alueella, enintään 10 metrin päässä 

vesistöstä/kosteikosta
• Tällöin suojavyöhykkeeksi kelpaa vesistöstä/kosteikosta korkeintaan 50 metriä leveä 

kaista. 
• Jos lohko alle 1 ha tai suojavyöhykkeen osuus väh. 50% lohkon pinta-alasta voi koko 

lohko olla suojavyöhykettä
• Lohkoa hoidettava ja kasvusto säilytettävä koko sitoumuskauden ajan

• Kasvusto korjattava vuosittain viimeistään 31.8. 
• Uusittava tarvittaessa

• Vipun karttataso kertoo vesistöt, joiden varsille suojavyöhykettä voi ilmoittaa
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Turvepeltojen nurmet 100€/ha

• Viljelijän perustettava monivuotinen tuotantonurmi turvemaata olevalle lohkolle.
• Väh. 80% lohkon pinta-alasta turvemaata
• Kasvusto perustettava 1. tai 2. sitoumusvuonna. Voi olla perustettu myös aiemmin
• Säilytettävä perustamisesta sitoumuskauden loppuun
• Nurmen uusinta sitoumuskauden aikana vain ilman muokkausta
• Kasvustoa saa lannoittaa, mutta ei saa käyttää torjunta-aineita
• Kasvusto korjattava vuosittain 31.8. mennessä
• Turvemaat tulee löytymään Vipusta

• Voidaan tehdä maan rakennetta ja vesitaloutta parantava toimenpide, mutta nurmi 
kylvettävä heti uudelleen.
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Valumavesien hallinta 77/214 €/ha

• Toimenpide pitkälti samanlainen kuin menneellä kaudella
• Lohkolla oltava joko 

• Säätösalaojitus (77€/ha) 
• Altakastelu tai kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä (214€/ha)

• Lohkon sijaittava happamalla sulfaattimaalla tai oltava maalajiltaan turvetta
• Turvemaat todettava viljavuustutkimuksen perusteella
• Happamat sulfaattimaat todettava laboratorion tekemällä maa-analyysilla

• Toimenpiteen voi valita myös niille lohkoille, joilla toteuttanut edellisen kauden valumavesien 
toimenpidettä

• Kevään haun lisäksi syysilmoitus, jossa ilmoitetaan tarkemmat tiedot aloista, missä 
toimenpidettä toteutetaan
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Puutarhakasvien vaihtoehtoiset 
kasvinsuojelumenetelmät
• Viljelijä voi valita yhden seuraavista torjuntatoimenpiteistä kasvulohkolle:

1. Mekaanisesti levitettävien mikrobiologisten kasvinsuojeluaineiden käyttö kasvitautien tai tuholaisten 
torjunnassa

2. Kasvukauden aikainen orgaaninen tai biohajoava kate yksivuotisilla kasveilla
3. Hyönteisverkot
4. Pölyttäjähyönteisten levittämien mikrobiologisten kasvinsuojeluaineiden käyttö kasvitautien torjunnassa.
5. Makroeliövalmisteiden käyttö kasvintuhoojien torjunnassa
6. Kasvukauden aikainen orgaaninen tai biohajoava kate tai leikattava nurmikate monivuotisilla kasveilla (voi 

valita luomulohkoille)
• Toteutuspinta-ala saa vaihdella vuosittain

• Viljelijän tulee laatia 31.5. mennessä vaihtoehtoisen kasvinsuojelun 
ennakkosuunnitelma lohko- ja kasvikohtaisesti. Suunnitelmaa ei tarvitse toimittaa, 
vaan pidettävä tilalla

• Jos käyttää mikrobiologisia valmisteita tai makroeliöitä vaihtoehtoisessa 
kasvinsuojelussa valmisteita tulee hankkia vuosittain.



29

Lintupellot 600€/ha

• Voidaan valita lohkoille, jotka tunnistettu paikkatietoaineiston perusteella lintujen 
merkittäviksi levähdys ja ruokailupaikoiksi

• Toimenpiteeseen kelpaavat lohkot näkyvät vipupalvelussa
• Vakka-Suomen YTA:n alueelle ei tällaisia lohkoja tätä esitystä laadittaessa.

• Viljelijän viljeltävä lintujen suosimia tuotantokasveja normaalein viljelykäytännöin 
pyrkimyksenään kauppakelpoinen sato

• Ilmoitettava ne lohkot, joilla linnut saavat ruokailla rauhassa ilman häirintää
• Voi ilmoittaa enintään 50% korvauskelpoisesta alasta ja alan oltava vähintään 10ha
• Voi koostua yhdestä tai useammasta saman korvauksensaajan perus- tai kasvulohkosta
• Dokumentoitava kasvuston menetys lintujen levähdykseen ja ruokailuun
• Haku keväällä ja tarkempien vahinkoalojen ilmoitus syysilmoituksella, jotka voivat olla keväällä 

ilmoitettua alaa pienempi.



Maksun rajoituksia


