
Pölyttäjäsuojelutoimenpiteitä 

uudessa CAP:ssa

Tiina Hartman

MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö



EU:n tulevan maatalous- ja
maaseutupolitiikan tavoitteina on
1. varmistaa maataloustuottajille kohtuulliset tulot

2. parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä

3. muuttaa elintarvikeketjun voimasuhteita

4. tukea ilmastotoimia

5. suojella ympäristöä

6. säilyttää maisemat ja biodiversiteetti

7. tukea sukupolvenvaihdoksia

8. säilyttää maaseutualueet elinvoimaisina

9. varmistaa elintarvikkeiden laatu ja täyttää 
terveysvaatimukset

+ läpileikkaavasti: edistää osaamista, innovaatioita ja digitalisointia; NEUVO
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Neuvontapalvelut Osaamisen siirto Innovaatiot Yhteistyö

* viljelijöille pakollisia täyden tuen saamiseksi

Kertaus: 

CAP:n vihreä arkkitehtuuri tehostuu
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Ekojärjestelmä (luonnos 8.12.2021)

• Talviaikainen kasvipeite, Luonnonhoitonurmet, Viherlannoitusnurmet sekä

• Monimuotoisuuskasvit:

• edistetään pölyttäjähyönteis-, maisema-, riista-, niitty- tai peltolintukasvien viljelyä 

• Monimuotoisuuskasvin tuki myönnetään alalle, joka täyttää mm. seuraavat ehdot:

• Kasvusto koostuu määriteltävästä pölyttäjähyönteis-, maisema-, riista-, niitty- tai 
peltolintukasvien siemenseoksesta

• Monimuotoisuuskasveja saa lannoittaa vain kasvuston perustamisen yhteydessä. 
Kasvinsuojeluaineita saa käyttää ennen kasvuston perustamista ja määriteltävän 
päivämäärän jälkeen. 

• Kasvustoa ei saa muokata muutoin kuin kasvuston perustamisen ja päättämisen 
yhteydessä. Kasvustoa ei tarvitse niittää, eikä sitä saa niittää ennen määriteltävää 
päivämäärää. Alaa ei saa laiduntaa. 
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Ympäristökorvaukset CAP-suunnitelmassa
(luonnos 8.12.2021)
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Ympäristö 01 Tilakohtainen toimenpide

Ympäristö 02 Maanparannus- ja saneerauskasvit

Ympäristö 03 Kerääjäkasvien viljely

Ympäristö 04 Kiertotalouden edistäminen

Ympäristö 05 Suojavyöhykkeet

Ympäristö 06 Turvepeltojen nurmet

Ympäristö 07 Valumavesien hallinta 

Ympäristö 08 Puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät

Ympäristö 09 Lintupellot

Ympäristö 10 Maatalousluonnon ja maiseman hoito 

Ympäristö 11 Kosteikkojen hoito

Ympäristö 12-15 Alkuperäisrotujen, alkuperäiskasvit, perimä, varmuuskokoelmat



01-Tilakohtainen toimenpide (luonnos 8.12.2021)

• Yleisistä kaikkia sitoutuneita koskevista vaatimuksista (edellytys lohkokohtaisiin toimenpiteisiin sitoutumiselle)

• Valinnaiset vaatimukset (2 valittava vuosittain)

1. Ilmasto-ympäristökoulutus

2. Monivuotiset monimuotoisuuskaistat: Tuensaaja perustaa monimuotoisuuskaistan kylvämällä keskimäärin kolme 

metriä leveän monivuotisen nurmikasvuston kokonaan yksivuotisen tuotantokasvin viljelyssä olevien kahden 

peruslohkon kaikille reunoille. Kaistaa hoidetaan erillisten sääntöjen mukaan luonnon monimuotoisuutta edistävällä 

tavalla. Kaistaa ei voi toteuttaa lohkolla, jolta vaaditaan GAEC 4 mukainen suojakaista tai jolla toteutetaan 

ekojärjestelmän monimuotoisuuskasvit-toimenpidettä. 

3. Maaperän seurantatieto

4. Lannan käsittelyyn liittyviä toimia

5. Pölyttäjien ravintokasvit: Tuensaajalla on kasvukaudella viljelyssä sadontuotantotarkoituksessa vähintään kahdella 

eri peruslohkolla pölyttäjille ravintoa tarjoavia yksi- ja kaksivuotisia tuotantokasveja.

6. Täsmäviljelymenetelmien edistäminen

7. Kasvintuhoojien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellusten hyödyntäminen vastavuoroiseen 

tiedonvaihtoon integroidun torjunnan periaatteiden soveltamisen edistämiseksi. Tuensaajalla on käytössään 

vuorovaikutteinen tietokoneella tai mobiililaitteella toimiva sovellus rikkakasvien, kasvitautien ja/tai kasvintuhoojien 

tunnistamiseksi ja kasvukaudenaikaisen kasvitauti- ja tuhoojatilanteen seuraamiseksi.
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08-Puutarhakasvien vaihtoehtoiset 

kasvinsuojelumenetelmät (luonnos 8.12.2021)

• Tavoitteena kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvan riskin vähentäminen 
kannustamalla viljelijöitä käyttämään kehittyneitä biologisia ja mekaanisia 
torjuntamenetelmiä ja torjuntatarpeen mukaan tarkennettua torjuntaa

• Viljelijä sitoutuu toteuttamaan valitsemillaan lohkoilla vähintään yhtä 
toimenpiteeseen soveltuvaksi määriteltyä biologista tai mekaanista 
torjuntamenetelmää 

• Mekaanisesti levitettävien mikrobiologisten kasvinsuojeluaineiden käyttö kasvitautien tai 
tuholaisten torjunnassa

• Kasvukauden aikainen orgaaninen tai biohajoava kate yksivuotisilla kasveilla 

• Hyönteisverkot 

• Pölyttäjähyönteisten levittämien mikrobiologisten kasvinsuojeluaineiden käyttö 
kasvitautien torjunnassa 

• Makroeliövalmisteiden käyttö kasvintuhoojien torjunnassa

• Kasvukauden aikainen orgaaninen tai  biohajoava kate tai leikattava nurmikate 
monivuotisilla kasveilla
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10-Maatalousluonnon ja maiseman 

hoito (Moma-sopimus) (luonnos 8.12.2021)

• Sopimusaluetta on hoidettava ja kunnostettava erillisen suunnitelman 

mukaisesti

• Toimenpiteiden tulee edistää maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 

maiseman kunnostamista, säilyttämistä ja/tai edistämistä

• Hoitotoimenpiteillä tulee säilyttää tai edistää sopimusalueen 

tavanomaista arvokkaampia luonto- tai maisema-arvoja hoitamalla 

kasvi- ja eläinlajien säilymisen ja lisääntymisen sekä viljelymaiseman 

kannalta tärkeitä alueita tai kohteita.

• Sopimusaluetta ei saa muokata, lannoittaa tai käsitellä 

kasvinsuojeluaineilla
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Luonnonmukaisen tuotannon 

korvaukset (luonnos 8.12.2021)

• Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus:

• luonnonmukainen tuotanto 

• luonnonmukainen avomaavihannestuotanto

• luonnonmukainen kotieläintuotanto

• Tavoitteena on, että luonnonmukaisen tuotannon korvausten sitoumusala 

olisi 20 % korvauskelpoisesta maatalousmaan alasta vuonna 2027

• Pellolta pöytään -strategian tavoite 25% luomumaatalouden osuus vuoteen 2030 
mennessä
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Neuvontapalvelut (luonnos 8.12.2021) 

• Neuvontapalvelut ovat CAP-suunnitelman läpileikkaava ja jäsenmaalle 

pakollinen toimenpide ja liittyy kaikkiin erityistavoitteisiin

• CAP-asetuksen johdantolauseessa 50 kattava kuvaus ja artiklassa 15 

mittava listaus velvoitteista

• Tiiviisti: neuvontapalvelut kattavat taloudelliset, ympäristölliset ja 

sosiaaliset seikat sekä välittävät uutta tietoa tutkimukselta ja 

innovaatioilta. Kytkentä AKIS-järjestelmään. 

• Sisällölliset velvoitteet laajenevat mm. digitaalinen ravinneväline, 

tuotannon suuntaaminen vastaamaan kuluttajien odotuksia, sosiaalinen 

ulottuvuus, bioturva.
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Neuvonnan aiheita - ET6 Lumo (luonnos 8.12.2021)

• Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu (direktiivi 92/43/ETY, ml.  SMR 4) 

• Maatalousympäristön linnuston edistäminen (direktiivi 2009/147/EY luonnonvaraisten lintujen suojelusta, 

ml. SMR 3) 

• Lintuvahinkojen ehkäiseminen ja lintupellon hoito

• Monimuotoisuutta edistävien kohteiden ja käytäntöjen tunnistaminen

• Monimuotoisuuskasvit (pölyttäjä-, maisema-, riista-, niitty- ja peltolintukasvit), luonnonhoitonurmet

• Vieraslajien hillintä

• Monimuotoisuuskosteikon hoito

• Perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien hoito 

• Suunnitelma maiseman ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä koskevaa ympäristösopimusta varten

• Luonnonmukainen tuotanto ja kotieläintuotanto

• Ehdollisuus GAEC:t: GAEC 7, GAEC 8 
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Valmistelun tilanne

Suomi

• CAP-suunnitelman viimeistely

• Ahvenanmaa

• VN-käsittely

• Komissiolle viim. 31.12.2021

• Kansallinen lainsäädäntö

• Toimeenpano 1.1.2023 alkaen

• Perusasetuksen julkaisu 

virallisessa lehdessä

• Delegoidut ja 

toimeenpanosäädökset
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EU

Neuvottelut komission kanssa 2022



Kiitos
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