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KASVUSTOJEN PÄÄTTÄMISAJANKOHDAT 

Ole tarkkana kasvustojen päättämisajankohdissa.  

Ympäristösitoumuksen lohkokohtaisilla toimenpiteillä on eri pituisia 

säilyttämisaikoja. 

Kesannot 
Viher- ja sänkikesannot saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen. Jos kesantopellolle 

kylvää nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä kasveja, ne voi päättää jo 15.7. 

Suojavyöhykenurmi 

Voi päättää sitoumuskauden loputtua eli aikaisintaan 1.5.2020. 

Luonnonhoitopelto 
Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1.9 alkaen tai 

15.7. alkaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kyvöä varten. Kasvinsuojeluaineiden 

käyttö on sallittua päättämisen yhteydessä. 

Viherlannoitusnurmi 
Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syysviljan kylvöä. Jos seuraava viljelykasvi kylvetään 

keväällä, viherlannoitusnurmen saa päättää aikaisintaan 1.9. ja muokata aikaisintaan 1.10. 

Kerääjäkasvi 
Kerääjäkasvin voi päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9. Kasvuston voi muokata tai 

kyntää aikaisintaan 1.10. 

Monimuotoisuuspellot 
Maisema- ja riistapellot voi päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä. 

Saneerauskasvit 
Saneerauskasvit saa muokata maahan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. 

Saneerauskasvia ei saa päättää kemiallisesti. 

          
 
NIVALAN ALUEELLINEN MAASEUTUHALLINTO 
Maaseutujohtaja Hannu Tölli         p. 0403447255     Nivalan maaseututoimisto 
Toimistosihteeri Hilkka Hänninen  p. 0444883276     Sievin maaseututoimisto 
Toimistosihteeri Irma Saukko        p. 0444883277     Sievin maaseututoimisto 
Maaseutuasiamies Pekka Nikula  p. 0444294361      Ylivieskan maaseututoimisto 
Toimistosihteeri Leena Gronoff     p. 0444294362      Ylivieskan maaseututoimisto 
Maaseutuasiamies Keijo Pylväs    p. 0444793279      Oulaisten maaseututoimisto 



 
 

 

SYYSILMOITUKSET 

Jos olet valinnut ympäristösitoumukseen toimenpiteen/toimenpiteet 

 lietelannan sijoittaminen peltoon  

 ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen  

 pellon talviaikainen kasvipeitteisyys.    

niin muista tehdä syysilmoitus 31.10.2019 mennessä. 

Ilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465. 

Vipu-palvelu avautuu syyskuun alkupuolella.   

 Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys on oltava vähintään 20 % sitoumusalasta. 

 jos kasvipeitteisyys on vähintään 20 %, korvausta maksetaan   4 €/ha  

 jos kasvipeitteisyys on vähintään 40 %, korvausta maksetaan 18 €/ha 

 jos kasvipeitteisyys on vähintään 60 %, korvausta maksetaan 36 €/ha 

 jos kasvipeitteisyys on vähintään 80 %, korvausta maksetaan  54 €/ha 

 

Lanta- ja lannoitetoimenpiteissä ilmoitettavat tiedot 

Korvausta maksetaan enintään 60 % sitoumusalasta. 

Ilmoita syysilmoituksella:    

 levitetyn lannan ja/tai orgaanisen lannoitevalmisteen levityspinta-ala (ha)    

 lanta- tai lannoitelajit 

 määrä (m
3
/ha)  

o Lietelannan sijoittaminen peltoon, vähintään 20 m
3
/ha 

o Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, vähintään 15 m
3
/ha 

 levityspäivämäärät.  

o Sallittu levitysaika 1.4.–31.10. Jos pitkään jatkuneiden sateiden ja vähäisen 

haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan levityksen sallittuna 

levitysaikana, voit levittää lantaa marraskuun loppuun asti.    

Tee lisäksi lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä selvitys käyttämästäsi 

lannanlevityskalustosta.     

Ilmoita ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä lannoitteen kuiva-

ainepitoisuusprosentti (vähintään 20 %) sekä lannan tai lannoitteen tai muun toimenpiteessä 

hyväksyttävän materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus.     

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitetta, toimita molemmista lantatoimenpiteistä erillisenä liitteenä 

luovutussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. 

Voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi lomakkeella 465L.  

 


