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Tee ympäristökorvauksen syysilmoitus Vipussa viimeistään 

27.10.2022  
 
Tee syysilmoitus lohkoista, joilla toteutat toimenpidettä pellon talviaikainen 
kasvipeitteisyys.  

• Ilmoita kasvipeitteisyyteen vähintään 20 % sitoumusalasta 

• Kasvipeitteisyyden vähimmäisalan tulee täyttyä sekä kohdentamisalueella että 
muulla alueella, jos tilallasi on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla 

• Korvausta ei makseta, toimenpide päätetään ja aiempien sitoumusvuosien korvaus 
peritään takaisin, jos kasvipeitteisyyden vähimmäisala ei täyty 

• Säilytä kasvipeitteisyys kevään kylvömuokkaukseen tai vastaavaan toimenpiteeseen 
saakka. 

• Huom! Jos hyödynnät ekologisen alan kesantojen viljelypoikkeusta vuonna 2022, voit 
toteuttaa kevytmuokkausta EFA-alalla viljellyn kasvin mukaan. Kesanto-koodille voi 
ilmoittaa myös lannanlevitysalaa ja lantatoimet maksetaan. 

 
 
 
 
 

Mitä aihealueita toivoisitte käsiteltävän tukikoulutuksissa?  
Mikä olisi paras tapa järjestää koulutuksia? Vastauksesi on 
tärkeä, jotta osaamme räätälöidä koulutukset vastaamaan  
tarpeitanne. VASTAA 31.10.2022 MENNESSÄ! 

 

Linkki kyselyyn tästä 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/AF6B8F024071643D
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Syysilmoituksella myös lanta- ja lannoitetoimenpiteet:  

• lietelannan sijoittaminen peltoon 
• ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen.  

 
Ilmoita syysilmoituksella:    

• levitetyn lannan ja/tai orgaanisen lannoitevalmisteen levityspinta-ala (ha)    
• lanta- tai lannoitelajit (hyväksyttävät lanta- ja lannoitelajit) 
• määrä (m3/ha)  

o Lietelannan sijoittaminen peltoon, vähintään 20 m3/ha 
o Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, vähintään 15 m3/ha 

• Sallittu levitysaika 1.4.–31.10.  

 

Lisätietoja syysilmoituksesta Ruokaviraston sivuilla. 
 

Tutustu myös syysilmoituksen Vipu-ohjeeseen Ruokaviraston sivuilla. 
 

Maaseutuasiamiehen terveiset - työsi on tärkeää, 
niin myös jaksamisesi!  

Ruuantuottajana vaikutat Suomen huoltovarmuuteen. Työsi luo 
perustan suomalaisten hyvinvointiin ja selviytymiseen myös 
kriisitilanteissa. 
 
Vaativa työsi vaatii itseltäsi ja perheeltäsi voimia ja jaksamista. 

Hintojen kiristyminen ja toimintaympäristön epävakaus luovat 
henkisiä ja taloudellisia paineita yhä useammille. 
 
Maatila on yritys, jonka toiminta vaikuttaa koko yrittäjäperheeseen niin hyvässä kuin 
pahassakin. Kun työt sujuvat ja elämä hymyilee asiat ovat toivotulla tolalla. Joskus elämä 
saattaa yllättää myös huolilla ja murheilla. Silloin käy helposti niin, että tekeminen ja elämä 
muuttuvat konemaiseksi suorittamiseksi. Elämästä katoaa ilo. 
 
 
 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistokorvaus/hyvaksyttavat-lanta-ja-lannoitelajit-ymparistokorvauksessa/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistokorvaus/syysilmoitukset/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/vipu/ymparistokorvauksen-syysilmoitus/ymparistokorvauksen-syysilmoitus-2022/
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Ihminen ei kuitenkaan ole kone vaan tunteva ja kokeva. Kun ilo katoaa ja voimat uupuvat 
tarvitaan pikaisesti ulkopuolista tukea. Keskusteluavusta ja oman tilanteen kartoituksesta 
ulkopuolisen henkilön kanssa on apua ja apuun kannattaa tarttua jo ennen kuin asiat ovat 
liian solmussa. Kannattaa toimia jo silloin, kun ensimmäiset merkit vaikeuksista näkyvät. 
Silloin vielä jaksaa toimia asioiden korjaamiseksi. 
 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELAlla on jo vuosien ajan toiminut ”Välitä viljelijästä” -
projekti, josta saat maksutonta ja luottamuksellista apua matalalla kynnyksellä. Asian ja 
tilanteen ei tarvitse olla vielä vakavakaan. Yhteydenotto ja keskustelu ulkopuolisen kanssa 
voi vastata tilannekatsausta ja kehityskeskustelua.  
 
Alueemme projektityöntekijä on Marko Kiiveri, hänet tavoitat numerosta 050 32939 76 tai 
029 43522 82 tai sähköpostitse marko.kiiveri@mela.fi  
 
Voit myös ottaa yhteyttä meihin maaseutuasiamiehiin, osaamme kertoa projektista ja sen 
mahdollisuuksista. 
 

Iloa ja voimia tulevaan talveen, yhteydenottojanne odotellen 
 

Kirsi-Marja Nieminen ja muu Keski-Uudenmaan maaseutuhallinnon väki  
sekä Marko Kiiveri, Välitä viljelijästä -projektityöntekijä 

 

Seuraa myös UUSIMAASEUTU.FI -sivustoa  

Uusimaaseutu-sivustolle on koottu paljon asiaa viljelijälle, yrittäjille yms. 
maaseuturahoituksen mahdollisuuksista ja yhdestä osoitteesta löydät nopeasti tarvitsemasi 
yhteystiedot ja alueen tapahtumakalenterin. Myös tuki-infomateriaalit löytyvät 
uusimaaseutu -sivustolta. 

 

mailto:marko.kiiveri@mela.fi
https://uusimaaseutu.fi/yhteystiedot/yhteystiedot-viljelijalle/
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Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu  
 

Poikkeuksellisen mukautustuen maksu päättyy 30.9.2022.  
 
Luonnonhaittakorvauksen maksu alkaa 6.10.2022. Luonnonhaittakorvaus maksetaan 
korotettuna ennakkomaksun yhteydessä lokakuussa. Luonnonhaittakorvauksen 
kotieläinkorotus maksetaan keväällä 2023 ja samoin siihen tuleva korotus.  
 

Maksuaikatauluun voit tututusta Ruokaviraston sivuilla. 
 

Varaudu ensivuoteen -  tutustu Ruokaviraston viljelijäuutis -
kirjeeseen 22.9.2022   

 
Ruokaviraston viimeisimmässä uutiskirjeessä on mm.  
 

• lista vuonna 2023 haettavista maataloustuista 

• tukien perusteena maatalousmaa ja korvauskelpoisuus - Mitä on maatalousmaa? 

• aktiiviviljelijän määritelmästä 

• ehdollisuus korvaa täydentävät ehdot 

• maatalouskäyttöön otetun uuden alan pitää olla ensi vuodesta alkaen pysyvästi 
nurmikasvustolla 

o Kaiken maatalouskäyttöön otetun uuden alan pitää olla vuodesta 2023 lähtien 
pysyvästi nurmikasvustolla. Alaa ei saa jatkossa kyntää. Nurmikasvusto voidaan 
uusia vain suorakylvönä tai kevennetyllä muokkauksella niin, että uusi kasvusto 
kylvetään välittömästi aiemman kasvuston muokkauksen jälkeen. 

o Vaatimus koskee alaa, joka on joko raivattu maatalousmaaksi tai ollut aiemmin 
turvetuotannossa. 

o Huomioi, että ehto pysyvästä nurmikasvustosta ei koske alaa, joka on ollut 
viljelykelpoinen viimeistään 31.12.2022. 

 

Ruokaviraston uutiskirjeen voit lukea kokonaisuudessaan tästä linkistä.  
 
 
 
 
 
 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maksuaikataulu/
https://uutiskirje.ruokavirasto.fi/archive/show/5162172
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Maataloustapahtuma Kemiönsaarella  

 

Tervetuloa syksyiseen maataloustapahtumaan Axxell Brusabyn koulutilalle 
(Brusabyntie 2, 25700 Kemiönsaari) 30.9.-1.10.2022  

 
Syksyistä mullan ja saven liikettä tarjolla, kun 
työkoneet liikkuvat, viilut kääntyvät, 
sokerijuurikasta nousee ja siirtyy 
puhdistuskuormaajalla autoon. Pellolla mitellään 
Traktorikynnön suomenmestarin sekä nuorten 
pohjoismaiden mestarin tittelistä. Koulutila 
järjestää samaan aikaan avoimet ovet, jossa 
miljöön lisäksi nähtävissä eläimiä ja opetusta.  
 
Paimenkoiranäytöksessä nousevat koirien taidot 
päärooliin. Lapset sen sijaan voivat päivän aikana 
leikkiä isolla hiekkalaatikolla, ajaa polkuautorataa 
tai käydä ratsastamassa.  
 
Yhteistyökumppaneiden osastoilla voi keskustella 
päivän polttavista teemoista ja ennen kaikkea 
tavata päivien aikana paljon tuttuja samalla, kun 
nautit buffetin antimista.  
 
 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Paikoitus täytetään numerojärjestyksessä. 
 

Avoimella Facebook sivulla viimehetken tietoja tapahtumasta 
https://www.facebook.com/smkynnot2022 

 
Melina Lindegren  

Tapahtumajärjestäjä, Kimito Lantmannagille r.f 
p. 040 709 9022 

sposti: melina.lindegren@elisanet.fi  

 

 

mailto:melina.lindegren@elisanet.fi
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MAHKUn 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 

Lisätietoa ja ajankohtaisia asioita maaseutupalveluiden nettisivuilla 

MAHKUN somekanavat Facebook ja Instagram 

 

 

 

 

Anna palautetta  

Vo it  antaa palautetta ja kehitysehdotuksia  anonyymist i  asiakaspalautekanavan kautta. 

 

https://www.mantsala.fi/yrittaminen-ja-tyo/yrittajille/maaseutupalvelut/
https://www.facebook.com/maaseutuhallintopalvelut/
https://www.instagram.com/mahku_8/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hGcblNR2IE2oJeuLKoDsK6ZG1uuZpAxHpeM_hdHUxYtURUtUVjc1OE1RMTM2TVA1S0NHUzJONUhWQyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hGcblNR2IE2oJeuLKoDsK6ZG1uuZpAxHpeM_hdHUxYtURUtUVjc1OE1RMTM2TVA1S0NHUzJONUhWQyQlQCN0PWcu

