
Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut,  

 MAHKU 

 

Kesäkuun viljelijäviesti 6 / 2022  
Yhteystiedot  

Asiakaspalvelunumero    040 314 5266 
Kysymykset sähköpostilla    maaseutu@mantsala.fi 
Sähköiset liitteet ja lomakkeet   kirjaamo.maaseutu@mantsala.fi 

Paperisten lomakkeiden palautus osoitteeseen 
Maaseututoimi, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä 

Asiakaspalvelu  

Toimistolla on asiakaspalvelua ma - to klo 9–11 ja 12–15. Suosittelemme ajanvarausta, voit 
varata ajan numerosta 040 314 5266. 

Anna palautetta  

Voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia anonyymisti asiakaspalautekanavan kautta.  

Päätukihaku päättyy 15.6.2022 

Varsinkin lohkomuutokset (jaot, yhdistämiset ja uuden perustamiset) kannattaa tehdä 
mahdollisimman pian, jotta saat muuttuneet tiedot käyttöösi päätukihakuun!  
Vipun ohjevideoista on apua moneen tilanteeseen!    Hakuopas 2022 

Lisätietoa ja ajankohtaisia asioita 
 maaseutupalveluiden nettisivuilla  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hGcblNR2IE2oJeuLKoDsK6ZG1uuZpAxHpeM_hdHUxYtURUtUVjc1OE1RMTM2TVA1S0NHUzJONUhWQyQlQCN0PWcu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaChS_FTPuvT7eneb7gIqAGUSy4lzKdcJ
http://www.ruokavirasto.fi/hakuopas
https://www.mantsala.fi/yrittaminen-ja-tyo/yrittajille/maaseutupalvelut/
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Maatalouden kriisituet 2022 

Ruokaviraston nettisivuille Maatalouden kriisituet päivitetään tietoa vuoden 2022 kriisituista 
sitä mukaa, kun asiat varmistuvat.  
 

Kesällä etsitään taas hukkakauraa  

Kesän hukkakauratarkastukset suoritetaan tavalliseen tapaan, tarkastukset aloitetaan heti 
kun hukkakauraa alkaa näkyä. Tarkastuslistalle kuuluvat automaattisesti tilatut 
puhtaaksitarkastukset, sekä lohkot, joilla on torjuntasuunnitelma. Kaikille tarkastettaville 
tiloille ilmoitetaan käynnistä etukäteen ja pellolle voi mielellään lähteä mukaan. 
Havainnoimme tietenkin myös ihan lennosta matkan varrelle osuvia hukkakauroja, näistä 
ilmoitamme lohkon viljelijälle jälkeenpäin.  

Uudellamaalla on hukkakauraa paikoin runsaasti ja se leviää helposti. Eläinten mukana 
leviämistä on vaikea estää. Jos hukkakauraa ilmestyy omalle pellolle, se ei automaattisesti 
johda sanktioihin tai tukileikkauksiin. Hukkakauran leviäminen on kuitenkin estettävä. 
Varhaisessa vaiheessa havaitut muutamat yksilöt ovat usein helposti kerättävissä pois ennen 
niiden varisemista, eivätkä kitketyt hukkakaurat aiheuta mitään seuraamuksia tukiin. Jos 
kitkeminen jää tekemättä, seuraavana vuonna määrä voi jo yllättää. Seurauksia tukiin 
täydentävien ehtojen kautta voi tulla siinä vaiheessa, kun hukkakaura pääsee varisemaan, 
eikä riittävästä torjunnasta ole huolehdittu. Velvoite hukkakauran torjumisesta koskee 
muitakin kuin viljelijöitä. Jos havaitsee hukkakauraa muuallakin kuin aktiivisessa viljelyssä 
olevilla pelloilla, kannattaa asiasta olla yhteydessä meihin, jotta voimme ohjeistaa 
maanomistajaa asianmukaisen torjunnan suhteen. Jos tarkastuksiin liittyvistä käytännöistä 
herää kysymyksiä, tai haluat muuten keskustella aiheesta, meihin voi olla yhteydessä 
puhelimella tai sähköpostilla. 

  

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/kriisituet/
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Asiakaspalvelu kesällä  

Toimiston ovet ovat kiinni heinäkuun ajan, mutta tavoitat meidät koko kesän tutusta 
asiakaspalvelunumerosta 040 3145266. Lomista johtuen miehitys on kuitenkin ajoittain 
normaalia vähälukuisempi, joten kesällä töissä olevat keskittyvät hukkakauratarkastusten 
lisäksi vain kiireellisiin asioihin. Vähemmän kiireellisiin palataan sitten lomien jälkeen. 

KIPSI-hanke laajenee tänä vuonna uusille alueille. Kipsikäsittelyn 

ja -neuvonnan haku aukeaa 1.6.  

Tiedote suomeksi ja ruotsiksi VARELY:n nettisivuilta: 

Suomeksi: 

Kipsi-hanke laajenee koko Suomen rannikkoalueelle - hakua aukeaa 1.6.2022 | ELY-keskukset 
(sttinfo.fi) 

Ruotsiksi: 

Kipsi-projektet utvidgas till att omfatta hela Finlands kustområde – ansökan öppnas 1.6.2022 
| ELY-keskukset (sttinfo.fi)  

 

 

 

 

https://www.sttinfo.fi/tiedote/kipsi-hanke-laajenee-koko-suomen-rannikkoalueelle---hakua-aukeaa-162022?publisherId=69817869&releaseId=69938820
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kipsi-hanke-laajenee-koko-suomen-rannikkoalueelle---hakua-aukeaa-162022?publisherId=69817869&releaseId=69938820
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kipsi-projektet-utvidgas-till-att-omfatta-hela-finlands-kustomrade-ansokan-oppnas-162022?publisherId=69817869&releaseId=69939289
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kipsi-projektet-utvidgas-till-att-omfatta-hela-finlands-kustomrade-ansokan-oppnas-162022?publisherId=69817869&releaseId=69939289
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Lisätietoja:  

https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys  

Länsi-Uusimaa, erityisasiantuntija Kati Ojala, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 023 030, 
kati.ojala@ely-keskus.fi  

Itä-Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi, erityisasiantuntija Niklas Grönroos, Varsinais-Suomen 
ELY-keskus, p. 0295 022 122, niklas.gronroos@ely-keskus.fi  

 

MAHKUN somekanavat Facebook ja Instagram 

Maataloustukien maksuaikataulu 

https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys
mailto:kati.ojala@ely-keskus.fi
mailto:niklas.gronroos@ely-keskus.fi
https://www.facebook.com/maaseutuhallintopalvelut/
https://www.instagram.com/mahku_8/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maksuaikataulu/

