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2016

 599 tilaa

 13372ha

2017

 521 tilaa

 10240 ha



Tukiehdot valvonnan näkökulmasta
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 Valvonnassa tehtyjen havaintojen perusteella viljelijät 

sisäistäneet hyvin tukihakuvuonna 2016 voimaan tulleet 

muutokset kerääjäkasvien ehtoihin  (Ympäristökorvauksen 

sitoumusehdot muutoksin, s. 26)

 Valvonnassa ei todettu v. 2017 yhtään hylkäystä edellä 

mainitusta syystä johtuen

 Valvonnassa tarkastettavat ehdot:

– Kerääjäkasvi kylvetty 15.8.mennessä

– Kerääjäkasvi on ehtojen mukainen
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Kerääjäkasvit(Ympäristökorvauksen sitoumusehdot muutoksin, s. 26)
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 Kerääjäkasvi on kylvettävä viimeistään 15.8.

 Kerääjäkasvin siemeniä on kylvettävä tasaisesti koko 

kasvulohkolle siten, että tavoitteena on peittävä kasvusto. 

 Kerääjäkasvin avulla ei saa perustaa monivuotista 

nurmea, luonnonhoitopeltonurmea, monivuotista 

ympäristönurmea,viherlannoitusnurmea tai seuraavan 

vuoden viljelykasvustoa.

 Kerääjäkasvikasvustoa voi käyttää viherkesannon 

perustamiseen.
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Kerääjäkasvit
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 Viljelykasvin on oltava yksivuotisena viljeltävä 

peltoviljelykasvi tai puutarhakasvi, ei kuitenkaan 

nurmikasvi.

 Kerääjäkasvi voi olla italianraiheinä tai muu heinä, 

apila tai muu nurmipalkokasvi.

 Yksivuotisilla puutarhakasveilla ja varhaisperunalla 

kerääjäkasvi voi olla myös hunajakukka, öljyretikka 

tai muokkausretiisi. 

 Viljaa voidaan kylvää kerääjäkasviksi vain lohkolle, 

jossa on samana vuonna viljelty varhaisperunaa tai 

varhaisvihanneksia.



Kerääjäkasvit
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 Kerääjäkasvi voidaan kylvää varhaisperunaa tai 

varhaisvihanneksia kasvaneelle alalle kyseisten kasvien 

sadonkorjuun jälkeen tai hieman ennen sadonkorjuuta.

 Muita peltoviljelykasveja tai puutarhakasveja kasvavalle 

alalle kerääjäkasvi on kylvettävä kyseisen kasvin kylvön 

yhteydessä tai viimeistään sen oras- tai taimivaiheessa 

rikkakasviäestyksen, -ruiskutuksen tai muun vastaavan 

toimenpiteen yhteydessä.

 Kerääjäkasvia ei saa lannoittaa.

 Kasvuston voi muokata tai kyntää aikaisintaan 1.10. 

 Kasvuston voi päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 

15.9.

 Kerääjäkasveista maksetaan ympäristökorvausta enintään 

25 prosentista ympäristösitoumuksen kohteena olevasta 

korvauskelpoisesta peltoalasta.Maaseutuyksikkö



Toimenpiteen toteutus valvonnan näkökulmasta
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 Valvonnassa Uudellamaalla v. 2017 172 tilaa

– Uusintakäynti kerääjäkasvitoimenpiteen vuoksi tehtiin 10 

tilalle 

– Osalla toimenpiteen toteutus voitiin todeta jo 

peltoalavalvonnan yhteydessä

– Toimenpide hylättiin uusintakäynnin perusteella osittain 

yhdeltä tilalta (yksittäinen lohko)

– Kylvö epäonnistunut ja kasvusto ei noussut

– Toimenpidettä ei hylätty kokonaan yhdenkään tilan osalta 

– Huomattava parannus ehtojen toteutuksessa Uudenmaan 

osalta edellisvuoteen verrattuna 



Ympäristökorvauksen tukiehtopuutteet v. 2015 ja 2016 

(%osuus valvotuista tiloista koko maassa)

Maaseutuyksikkö8



Maaseutuyksikkö9

 Haasteita

– Erittäin haastavat olosuhteet – märkä ja kylmä 

kesä

– Kerääjäkasvin kylvö meni pääkasvin tapaan 

myöhäiseen ajankohtaan

– Huonojen olosuhteiden johdosta puinnit venyivät 

ja samalla kerääjäkasvin kunnon kasvuun lähtö

– Aiheutti toteamisen suhteen valvonnassa 

melkoisia haasteita 

– Haettiin Mavista tulkintaa kompensoimaan 

heikkoja olosuhteita tarkastusten loppuun 

saattamiseksi – tulkinta saatiin 

– Valvontaohje velvoittaa kerääjäkasvien 

kohdalla toteamaan kattavan kasvuston
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Valvonnan seurauksena tiloille annetut tiloille 

aiheutuneet seuraamukset kerääjäkasveista koko 

maan osalta vuosilta 2015 – 2017

 Ero on huomattava vuosien 2016 ja 2017 välillä kun ehdot 

suurelta osin muuttuivat – nyt niiden kanssa on jo opittu 

elämään
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