
Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinnon asiakastiedote 

 

Maaseutuhallinnon yhteystiedot ja asiakaspalvelu 
Yhteistyöalueeseen kuuluu Vantaan, Helsingin, Loviisan ja Porvoon kaupungit sekä Sipoon ja Lapinjärven 
kunnat. Yhteistyöalueella on Porvoon ja Loviisan toimipisteet. 
 
Koronaepidemiatilanteen takia työskentelemme pääasiassa etänä. Palvelemme teitä puhelimen ja 
sähköpostin välityksellä. Toimistolla palvelemme teitä ainoastaan poikkeustapauksissa ja ajanvarauksella. 
 
Loviisan kaupungin vaihde: 019 5551  
Maaseutuhallinnon yhteinen sähköpostiosoite: maaseututoimi@loviisa.fi 
Maaseutuhallinnon postiosoite: Bäckasinkuja 1 A, 07880 Liljendal 

Lisäksi löydät meidät myös Facebookista!  
 

Maaseutupäällikkö Sam Vickholm 
puh 040 5218128 
sam.vickholm@loviisa.fi 
 

Maaseutuasiamies Mats Arola 
puh 040 7241150 
mats.arola@loviisa.fi 

Maaseutuasiamies Jukka Lemmelä 
puh 050 3827553 
jukka.lemmela@loviisa.fi 

Maaseutuasiamies Anni Kovanen 
puh 044 4055525 
anni.kovanen@loviisa.fi 

 
Maaseutuasiamies vs. Carina Åström-Sarin (10.5. 
lähtien) 
puh 044 055 5824 
carina.astrom-sarin@loviisa.fi 

Maaseutuasiamies Carolina Sjögård 
puh 044 0555338 
carolina.sjogard@loviisa.fi 
 

 

Loviisan toimiston käyntiosoite: Bäckasinkuja 1 A, 07880 Liljendal 
Porvoon toimiston käyntiosoite: Piispankatu 38 A, 06100 Porvoo 
 

Päätukihaku 
Maataloustukia on mahdollista hakea tänä vuonna Vipu-palvelussa 26.4. alkaen. Samalla aukeaa 
mahdollisuus peruslohkomuutosten tekemiseen. Päätukihakemuksen lähettämiseen viljelijöillä on aikaa 
15.6. asti.   

Tärkeät päivämäärät 

Päätukihaku ja tukioikeuksien siirrot viimeistään 15.6.2021. 

Luomuvalvontaan ilmoittautuminen viimeistään 30.4.2021 

Luomusitoumuksen haku viimeistään 15.6.2021. 

 



Koulutustilaisuuksien tallenteet katsottavissa netissä 
Tuki-infotilaisuudet verkossa 
Suomenkielinen tuki-info tilaisuus on katsottavissa tästä. 

Ruotsinkielinen tuki-info tilaisuus on katsottavissa tästä.  

Koulutusten kirjallinen materiaali löytyy tästä. 

Luonnonmukaisen tuotannon tilaisuus verkossa 
Suomenkielinen luomuwebinaari on katsottavissa tästä.  

Kasvinsuojelutentti verkossa 
Viisi vuotta sitten koulutuksen ja/ tai tentin suorittaneiden tutkinto vanhenee tänä keväänä. Linkki 
verkkotentiin. 

Hakuopas ja täydentävien ehtojen opas 2021 on julkaistu 
Ruokaviraston julkaisema hakuopas on saatavilla tästä ja täydentävien ehtojen opas tästä. 

Tukioikeuksien siirrot  
Tukioikeuksien siirrot (103A- ja 103B-lomakkeet) tulee palauttaa 15.6.2021 mennessä. Tukioikeuksien 
siirrot ovat mahdollisia vain aktiiviviljelijöille. Tukioikeuslomakkeita voi toimittaa myös skannattuna 
sähköpostitse osoitteeseen maaseututoimi@loviisa.fi. 

Täydentävät ehdot 
Valtioneuvoston asetuksen 1164/2020 mukaisesti viljelykasvien sänkeä ei saa polttaa 1.1.2021 lähtien. 
Lisätietoa Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa. 

Ympäristösitoumus 
Vuonna 2020 vuodella jatketut ympäristösitoumukset päättyvät 30.4.2021. Seuraavat kaksi vuotta ovat ns. 
siirtymäkautta. Voit halutessasi jatkaa sitoumustasi yhdellä vuodella, jolloin se jatkuu ennallaan 30.4.2022 
saakka. Voit hakea jatkoa vuoden 2021 päätukihaussa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B. Päätukihaku 
päättyy 15.6.2021. 

Ympäristökorvauksen sitoumusehdot pysyvät samoina. Jatkovuoden ajaksi voit luopua yhdestä tai 
useammasta sitoumuksellasi olevasta lohkokohtaisesta toimenpiteestä. Muutokset tehdään lomakkeella 
479. 

Sitoumukselle lisättävät alat 2021 
Vuonna 2021 ympäristösitoumukseen lisätään kaikki sellaiset korvauskelpoiset lohkot, jotka ovat olleet 
vuonna 2020 jonkin ympäristökorvaussitoumustilan hallinnassa. Lohkot on lisätty ympäristösitoumukselle 
teknisesti ennen tukihakua. Edellä mainittuja aloja ei tarvitse erikseen hakea sitoumukselle. 

Jos et kuitenkaan halua peruslohkoa sitoumukselle ilmoita asiasta peruslohkon lisätiedoissa tai 
vapaamuotoisesti kirjallisesti. 

Ympäristösitoumusalan kasvu vaikuttaa esimerkiksi syysilmoituksen kasvipeitteisyysalaan. 

Suojavyöhykkeet 
Voit ilmoittaa vuonna 2020 valtaojan varrella olleen suojavyöhykkeen edelleen suojavyöhykkeenä myös 
vuonna 2021. 



Et voi luopua ilmoittamastasi suojavyöhykkeestä yksittäisellä lohkolla, vaan tällöin on luovuttava koko 
ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä. Ympäristönhoitonurmi-toimenpiteeseen kuuluvat myös 
luonnonhoitopeltonurmi ja monivuotinen ympäristönurmi. 

Jos lohkon hallinta vaihtuu, seuraava viljelijä ei ole kuitenkaan velvollinen jatkamaan edellisen viljelijän 
lohkolla toteuttamaa toimenpidettä. 

Muutoksia sitoumusehdoissa 
Lietelannan sijoittaminen peltoon sekä ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättämisestä voidaan maksaa 
korkeintaan 80 %:lle sitoumusalasta (aikaisemmin 60%) 

Lohkon korvauskelpoisuuden vaihdon alaraja on 0,2 ha (aikaisemmin 0,5 ha). Muut ehdot säilyvät 
ennallaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


