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 myös kesällä. Palvelemme teitä
puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Toimistolla palvelemme teitä ainoastaan poikkeustapauksissa ja
ajanvarauksella.
Carina Åström-Sarin on aloittanut toukokuussa maaseutuasiamiehen tehtävissä Maria Kaleniuksen
vaihtaessa työnantajaa.
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
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

Märkyyden aiheuttamat muutostarpeet päätukihaussa ilmoitettuihin tietoihin
Voi muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia, jos et ole päässyt kylvämään ilmoittamaasi kasvia
poikkeuksellisen sääolosuhteen takia. Jos muutat kasvilajeja, huomioi, että kasvulohkon tuki- tai
korvaustaso ei voi kasvaa kasvilajimuutoksen takia. Korkeampi tuki/korvaus hylätään.
Et saa muuttaa hakemusta, jos sinulle on ilmoitettu valvonnasta tai esimerkiksi ristiintarkastuksen
perusteella havaitusta hakemuksessa olevasta sääntöjen vastaisuudesta.
Kylvämättä jääneiltä aloilta voi perua tuet lomakkeella 145.
Lisätietoa löydät Ruokavirasto tiedotteesta.

Hakuopas ja täydentävien ehtojen opas 2021
Ruokaviraston julkaisema hakuopas on saatavilla tästä ja täydentävien ehtojen opas tästä. Täydentävien
ehtojen muistilistan löydät tästä.
Ympäristösitoumusalan kasvu vaikuttaa esimerkiksi syysilmoituksen kasvipeitteisyysalaan.

Tarkkaile ja torju hukkakauraa
Suomessa on voimassa laki hukkakauran torjunnasta ja lain tarkoituksena on torjua hukkakauraa ja estää
sen leviäminen.
Muista hukkakauran ruiskutus! Valitse oikea, viljelykasville soveltuva torjunta-aine ja oikeat torjuntaaineainemäärät. Seuraa kemiallisen torjunnan onnistumista eli tarkasta heinäkuussa ruiskutetut pellot ja
kitke hukkakaurayksilöt.
Ruokavirasto tiedottaa hukkakauran torjunnasta.
Hukkakauran torjunta-aineet (pdf).
Suomessa saa myydä ja käyttää ainoastaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymiä
kasvinsuojeluaineita. Ainoastaan kasvinsuojeluainerekisterissä olevia kasvinsuojeluaineita saa myydä ja
käyttää.

