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Lohkoasiat



Peltolohkorekisterin laatu

•Peltolohkorekisterin laatu keskeistä pinta-alaperusteisten 
tukien riskin vähentämisessä

•Maaseutuhallinnossa toteutettavat toimet
• Ajantasaistetaan lohkot, joilla TPV:tä kasvulohkolla 2019 ja 2020
• Passivoidaan peruslohkot, jotka ilmoittamatta 2019 ja 2020
• YTA-alueilla käsitellään lohkot, jotka kokonaan TPV 2019-2020



Tilapäisesti viljelemätön ala
Ilmoita TPV:nä:

• Kasvusto on tuhoutunut tai ei päästä kylvämään kasvukaudella

• Lohkolta korjatun säilörehun tai oljen varastointiin käytetty ala tai 
lantapatterin ala

• Salaojitus, sarkaojien kaivuu, yhdyskuntatekniikan vaatima kaivuu tai 
muut vastaavat toimenpiteet

• Sarkaojien pensoittunut ala, joka raivataan ehdot täyttäväksi (jos ei 
raivaa, poistetaan ojien ala peruslohkosta rajakorjauksella)

• Luonnonlaidunta tai -niittyä oleva kunnostettava ala, joka ei täytä 
kyseisenä vuonna pysyvän nurmen ehtoja, esimerkiksi liiallisen 
pensoittumisen vuoksi



Pysyvästi viljelemätön ala
Ilmoita pysyvästi viljelemättömänä ja poista maatalouskäytöstä 
peruslohkomuutokset -osiossa

• Ala, joka ei täytä maatalousmaalle asetettuja vaatimuksia (esim. 
pusikoitunut, puustoa, ojitus ei toimi lainkaan, luonnonheinämättäitä)

• Tie- tai piha-alue, tai ala, jonka ensisijainen käyttötarkoitus on varastoalue 
esimerkiksi koneille tai tuotteille, eikä siltä korjata satoa

• Rakennukset, lammikot, metsäkuviot, kivi- ja kantokasat ym.

• Jos kyseessä vain osa peruslohkosta → Jaa peruslohko

Uudet alat tulee ilmoittaa tukihakemuksella vasta sinä vuonna, kun 
ala on viljelykelpoista 1.1. alkaen. Hallinto poistaa automaattisesti 
maatalouskäytöstä TPV:nä ilmoitettavat uudet peruslohkot.



Passivoitavat peruslohkot

• Peruslohkot, joille ei ole ilmoitettu kasvulohkoja 2019 ja 2020

• Lohkoille ajetaan passivoinnin syykoodiksi ’Hallinnon 
toimesta passivoitu’

• Korvauskelpoisuus säilyy lohkoilla

• Näkyvät kartoilla kuten muutkin passiiviset peruslohkot

• Voi ilmoittaa perustamalla uuden peruslohkon, vanhaa ei saa 
aktivoida.



Peruslohkon korjaukset

Korjaa peruslohkoa, kun:

1. Peruslohkoa ei ole aiemmin digitoitu, esim. raivio.

2. Haluat muuttaa peruslohkon digitointia esim. jakaa/ 
yhdistää

3. Ilmoitat hakemuksessasi digitoitua alaa pienemmän tai 
suuremman alan.

4. Peruslohkosi rajaviivan tyyppi (reunaviiva/valtaoja/vesistö) 
on virheellinen.

Tee lohkomuutokset ja rajakorjaukset ajoissa!



Korvauskelpoisuus

•Peruslohkon pysyvä ominaisuus

• Lohko muuttuu korvauskelvottomaksi, jos lohko todetaan 
valvonnassa viljelemättömäksi tai jos viljelijä poistaa sen 
maatalouskäytöstä

•Vaihdon alaraja laskenut 0,5 → 0,2 hehtaariin

•Vaihdon haku lomakkeella 471 

•Huom! Korvauskelpoisen pinta-alan kasvu/eläinmäärän 
lasku -> täyttyykö lhk:n kotieläinkorotuksen eläintiheys 
(0,35 ey/ha)?



Vipun muutokset 



Peruslohkon tietoihin 
edellisen tukihaun pinta-ala

• Peruslohkon viranomaistiedoissa näkyy 
jatkossa digitoidun pinta-alan lisäksi 
edellisessä tukihaussa käytetty pinta-ala.

• Pinta-ala on voinut muuttua edellisen 
haun jälkeen esimerkiksi valvonnan 
seurauksena.



Peruslohkomuutokset

• Vuodesta 2021 alkaen 
peruslohkomuutokset vaativat 
perustelutekstin



Vältä seuraamukset 
-välilehti

• Komissio on huomauttanut 
tarkastuksissaan, että 
valvontaseuraamusten määrä on 
kasvanut ympäristökorvauksessa.

• Vipuun on Vipuneuvoja-välilehden 
jälkeen lisätty uusi välilehti, johon 
on koottu ympäristötuen hakijoille 
muistilista eniten seuraamuksia 
aiheuttaneista ehtopuutteista.



Muista! 



MUISTA!
• Pitää yhteystietosi ajan tasalla

• Valtuuttaa varahenkilö

• Tarkistaa tuenhakija yhtymissä/kuolinpesissä, ei ensisijainen 
viljelijä

• Ympäristösitoumuksen jatkorasti

• Käyttää Vipu-neuvojaa

• Jättää hakemus ajoissa

• Ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä



Maaseututoimistojen palvelu 2021

• Asiakaspalvelu toimii ensisijaisesti puhelimella ja 
sähköpostilla sekä tarvittaessa Teamsillä
• maataloustoimisto@puolanka.fi
• maataloustoimisto@sotkamo.fi

• Toimistotapaamiset ajanvarauksella ennakkoon

• Sähköisen tukihaun asiantuntijat:
• Lassi Keränen, Puolangan yta
• Jari Korhonen, Sotkamon yta

• Ajankohtaiset asiat tiedotetaan yta-alueiden kotisivuilla ja 
facebookissa

mailto:maataloustoimisto@puolanka.fi


Kiitos!


