Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinnon asiakastiedote
Tärkeät päivämäärät
Syysilmoitus viimeistään torstaina 28.10.2021

Maaseutuhallinnon yhteystiedot ja asiakaspalvelu
Yhteistyöalueeseen kuuluu Vantaan, Helsingin, Loviisan ja Porvoon kaupungit sekä Sipoon ja Lapinjärven
kunnat. Yhteistyöalueella on Porvoon ja Loviisan toimipisteet.
Palvelemme teitä ensisijaisesti puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Toimistolla palvelemme teitä
ainoastaan 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
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

Huomioitavaa kerääjäkasveista

Kerääjäkasvit kuuluvat ympäristösitoumuksen monimuotisuuspelto-toimenpiteeseen. Sitoumusehtojen
mukaan kerääjäkasvit saa päättää mekaanisesti aikaisintaan 1.10. Mikäli sinulla on tarve muokata peltoa
ennen lokakuuta (esim. syysviljan kylvö), tuen kerääjäkasveista voi perua lomakkeella 145. Lomake
toimitetaan maaseututoimeen.

Tee syysilmoitus viimeistään torstaina 28.10.
Voit tehdä syysilmoituksen 20.9. lähtien joko Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465 (465L ilmoitus lannoitteen
luovuttamisesta).
Ilmoita Vipu-palvelussa lohkot, joilla toteutat ympäristökorvauksen toimenpiteitä:




lietelannan sijoittaminen peltoon
ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
pellon talviaikainen kasvipeitteisyys.

Keväällä 2021 eräitä lohkoja lisättiin ympäristösitoumuksille. Voit tarkastaa Vipu-palvelussa
ympäristökorvauksen sitoumuslohkot. Tämä kannattaa huomioida, sillä talviaikainen kasvipeitteisyystoimenpiteessä kasvipeitteisenä on oltava vähintään 20 % ympäristösitoumusalasta.
Ruokavirasto tiedottaa syysilmoituksesta.

Koulutus
MPK, Uudenmaan ELY-keskus, NSP ja Huoltovarmuusorganisaatio järjestävät ruotsinkielinen maatilojen
varautumiskoulutuksen 4.11.2021 klo 8-16 Tuusulassa, puolustusvoimien kurssikeskuksessa (Rantatie 66).
Kurssi on maksuton. Ilmoittaudu viimeistään 24.10.2021.
Ohjelma ja lisätietoa kurssista löydät tästä.

Asiakaskysely 2021
Pyysimme Teitä keväällä vastaamaan asiakaskyselyymme, jonka tavoitteena oli kehittää
asiakaspalveluamme. Kysely toteutettiin Webropol-alustalla. Vastausaika oli 30.4.-15.6.2021 ja vastauksia
tuli 172 kpl. Kiitämme kaikkia vastanneita.
Lyhyesti voidaan todeta, että asiakaspalvelua toivottiin aamupäivälle ja alkuviikosta. Puhelin ja sähköposti
osoittautuivat mieluisimmiksi kanaviksi asioida kanssamme, mutta myös toimistolla käynti on monen
mielestä mieluisa tapa hoitaa asioita.

Uusi rikkakasvi: rikkakananhirssi
Rikkakananhirssi (Echinochloa crus-galli) on yksivuotinen vieraslaji, jota on havaittu myös Uudellamaalla.
Rikkakananhirssi leviää tehokkaasti siementämällä ja valtaa viljelykasvialan. Vähäiset esiintymät on
torjuttava kitkemällä. Suuret esiintymät murskataan tai ruiskutetaan glyfosaatilla sekä kylvetään nurmi.
Lisätietoa rikkakananhirssistä rikkakasvina saat tästä.

