
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 

Huomattava on, että täydellinen täydentävien ehtojen opas on kaikkien luettavissa Ruokaviraston virallisilta 

nettisivuilta osoitteessa  

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/taydentavien-ehtojen-opas/taydentavien-

ehtojen-opas-2021/#taydentavatehdot 

Tässä asiakirjassa on listattu yhteen täydentävien ehtojen kohtia tukivalvonnan näkökulmasta, joissa on 

havaittu viime vuosina eniten puutteita Uudenmaan osalta. 

Asiakirja antaa myös vinkkejä siihen kuinka nämä laiminlyönnit voitaisiin välttää. 

 

KASVINSUOJELUN LAIMINLYÖNNIT – RIKKAKASVIT 

Uudenmaan osalta seuraamukset viime vuosina lisääntyneet tällä osa-alueella paljon 

• Ei olla päästy suunniteltuja kasvinsuojelutoimia tekemään huonojen sääolosuhteiden takia 

• Oikea-aikaisiin kasvinsuojelutoimenpiteisiin ryhtymisestä huolimatta ja/tai sääolosuhteista johtuen 

rikkakasvien valtaamia kasvustoja ei ole ennen tuleentumista niitetty tai murskattu lainkaan tai 

riittävän ajoissa rikkakasvien leviämisen estämiseksi 

• Kasvinvuorotus jäänyt vähälle 

• Lohkojen kasvuolosuhteet huonontuneet; maan kasvukunto, vesitalous (tiloilla paljon 

vuokralohkoja, joiden kasvukunnon parantaminen ei ole etusijalla) 

Kuinka välttää yllä mainitut ongelmat 

• Lohkot tulee muokata, lannoittaa ja kylvää tai istuttaa siten, että on mahdollista saada aikaan 

tasainen itäminen ja kasvusto  

• Lohkoilla tulee viljellä alueelle soveltuvia kasvilajeja ja -lajikkeita ja käyttää riittävää siemenmäärää 

• Kasvinsuojelusta ja rikkakasvien leviämisen estämisestä tulee huolehtia mekaanisesti, biologisesti, 

kemiallisesti tai kasvinvuorotuksen avulla  

 

KASVINSUOJELUAINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ – POHJAVESIALUEET 

Asiakirjavalvonnan yhteydessä esille tuleva asia, jonka osalta laiminlyönnit lisääntyneet vuosi vuodelta 

tiedotuksesta huolimatta 

• Pohjavesialueilla käytetty torjunta-aineita joita ei myyntipäällysmerkinnän perusteella saa siellä 

käyttää 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/taydentavien-ehtojen-opas/taydentavien-ehtojen-opas-2021/#taydentavatehdot
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/taydentavien-ehtojen-opas/taydentavien-ehtojen-opas-2021/#taydentavatehdot


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pohjavesialue on saattanut olla lohkolla osittain tai kokonaan 

Kuinka välttää yllä mainitut ongelmat 

• Pohjavesialueet tulee viljelijän itse tarkastaa VIPU-palvelusta (oma karttatasonsa)  

• Viljelty lohko saattaa sijaita pohjavesialueella myös vain osittain - tästä alasta voi halutessaan 

perustaa oman kasvulohkonsa 

• Pohjavesialueet ovat joiltain osin saattaneet muuttua – tarkastelu hyvä tehdä vuosittain 

• Kannattaa käyttää hyväksi Kemidigin rekisteriä kasvinsuojeluaineista valitessa tilalle sopivia 

valmisteita www.kemidigi.fi 

• Kasvinsuojeluaineiden myyntipäällysmerkintöjä tulee noudattaa tarkasti huomioiden erityisesti 

juuri pohjavesirajoitukset ja käyttömäärät 

 

HUKKAKAURA  - HUKKAKAURALAIN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN  

Hukkakaurahavainnot tiloilla lisääntyneet – valvontojen perusteella tehdään torjuntasuunnitelmia useita 

vuosittain 

• Hukkakauralle otollisia kasvukausia takana useampi  

• Pinta-alat tiloilla kasvaneet – aiheuttaneet paineita myös hukkakaura-asioista huolehtimiseen ja 

asianmukaiseen torjunnan suunnitteluun  ja toteutukseen (ruiskutus- ja kitkentäalat osalla suuria) 

• Panokset (torjunta-aineet) hukkakauran torjuntaan ovat hintavia – eivät välttämättä ensimmäisenä 

tilan hankintalistalla  

• Paljon vuokralohkoja – siirtyvät tilojen välillä, toisinaan hukkakauraongelmien kera 

 

Kuinka välttää yllä mainitut ongelmat 

• Mahdollisen ongelman tiedostaminen tilalla – ”meilläkin voi olla hukkakauraa” 

• Omien peltojen tilanteen tarkastaminen VIPUn hukkakaura – karttatason kautta  

• Torjunnan suunnittelu omalle tilalle; torjuta-aineruiskutus ja/tai kitkentä 

• Oikea-aikainen torjunta kulloinkin käytössä olevan aineen ohjeistuksia tarkasti noudattaen 

• Tiivis seuranta ja tarvittavat kitkentätoimet kasvukauden aikana – riittävän avun hankkiminen 

kitkentää varten ettei työ käy liian raskaaksi  

• Tiedottaminen omalta osalta mikäli ”hukkauralohkoja” siirtyy toisen tilan viljelyyn 

 

  

http://www.kemidigi.fi/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NITRAATTIASETUKSEN NOUDATTAMINEN – LANTA-ANALYYSI  

Asiakirjavalvonnan yhteydessä esille tuleva asia – aina ei tiedosteta analyysin tarverajan ylittymistä 

tilalla 

• Lanta-analyysivelvoite koskee tilaa, jolla syntyy tai/ja joka käyttää lantaa lannoitteena suoraan 

pellolla enemmän kuin 25 m3 vuodessa. 

• Lanta-analyysi puuttuu tilalta kokonaan, se on vanhentunut tai se on vääränlainen 

• Lanta-analyysi on tilalla otettu vain yhden eläinlajin osalta, vaikka lantaa syntyy useamman 

eläinlajin osalta yli 25 kuutiota/vuosi 

• Lanta-analyysin edellisestä ottamisesta on vierähtänyt yli 5 vuotta – lasketaan 

näytteenottopäivästä näytteenottopäivään 

Kuinka välttää yllä mainitut ongelmat 

• Lanta-analyysin voimassaolo kannattaa tarkastaa ja ottaa uusi näyte mikäli voimassaolo on lähellä 

umpeutua 

• Lanta-analyysi on otettava viiden vuoden välein. Vanhaa analyysiä voidaan käyttää sen 

voimassaoloajan eli enintään viisi vuotta. 

• Eläinmäärän muuttuessa (lisääntyessä) tarkastettava 25 kuution rajapyykin mahdollinen 

ylittyminen syntyvän lannan osalta (lasketaan lantalajeittain) 

 

PIENTAREET (1m) – PIENNARVAATIMUKSEN LAIMINLYÖNTI 

Piennarpuutteet eniten seuraamuksia aiheuttavana laiminlyöntinä pitää pintansa vuodesta toiseen 

• Piennar todettu valvonnassa liian kapeaksi 

• Piennar puuttunut kokonaan 

• Piennar tuhottu kasvinsuojeluaineella 

Kuinka välttää yllä mainitut ongelmat 

• VIPU-palvelusta kannattaa tarkastaa kaikki omat lohkot jotka sijaitsevat valtaojien ja vesistöjen 

varsilla 

• Huomiota kannattaa näiden lohkojen osalta kiinnittää muokkauksiin (ei liian lähelle ojaa) ja 

kasvinsuojeluun (ei liian lähelle ruiskun kanssa) 

• Mahdollisesti tuhoutuneen pientareen tilalle tulee perustaa uusi heti olosuhteiden salliessa – 

MERKINTÄ UUSINNASTA EHDOTTOMASTI LOHKOKIRJANPITOON 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mikäli kyseessä on sortumaherkkä maalaji ja piennarpuute syntynyt tästä syystä – merkintä 

lohkokirjanpitoon (tuhoutuneen pientareen tilalle tulee perustaa uusi piennar heti olosuhteiden 

salliessa) 

 

ELÄINTEN MERKINNÄN JA REKISTERÖINNIN LAIMINLYÖNTI 

Eniten seuraamuksia aiheuttaneet  

• Rekisteritietojen ja eläinluettelon ajan tasalla pitäminen laiminlyöty 

• Rekisteriin ilmoittamisviiveet, tapahtuvat usein ”vahingossa” – inhimillisiä, mutta harmillisia   

• Ei ole tilattu uusia korvamerkkejä pudonneiden tilalle tai niitä ei ole tilalle saapumisen jälkeen 

kiinnitetty 

Kuinka välttää yllä mainitut ongelmat 

• Pidä eläinrekisteri ja eläinluettelo ajan tasalla koko ajan 

• Huolehdi merkit korviin syntyvien eläinten osalta ajallaan 

• Seuraa tilannetta merkkien osalta eläinten käsittelyn yhteydessä 

• Tilaa uusi merkki/uudet merkit heti kun havaitset merkin pudonneen 

• Kiinnitä saapuneet merkit pudonneiden tilalle viipymättä niiden saavuttua 

 


