PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA
SUOJAVYÖHYKKEET

Piennar – valtaoja, vesistö
Täydentävät ehdot
Täydentävät ehdot/Viljelytapa ja ympäristöehdot:
− Vesistöjen ja valtaojien varsilla oleville peltolohkoille on jätettävä vähintään 60 cm
levyinen, muokkaamaton piennar, jolle ei levitetä lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita.
− Koskee kaikkia EU:n rahoittamia tukia sekä LFA:n kansallista lisäosaa, pohjoista
hehtaaritukea tai kotieläintilan hehtaaritukea hakevia viljelijöitä.
− Jos viljelijä on antanut ympäristötukisitoumuksen, pitää pientareiden leveydessä ja
hoidossa noudattaa ympäristötuen ehtoja.
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min 60 cm

Piennar – valtaoja
Ympäristötuki
Valtaojien varsilla peltolohkoille on jätettävä valtaojan varteen vähintään yhden metrin
levyinen monivuotisen nurmikasvillisuuden peittämä piennar. Piennar saa olla yhtä metriä
leveämpikin, ei kuitenkaan keskimäärin yli kolmea metriä. Piennar kuuluu siihen
kasvulohkoon, jonka vieressä se sijaitsee.
Valtaojalla tarkoitetaan tässä kaivettua avouomaa, jonka tarkoituksena on kerätä
kuivatusalueen piiri-, sarka- ja salaojista tulevat vedet sekä yläpuoliselta valuma-alueelta
tulevat vedet ja johtaa ne pois kuivatusalueelta. Valtaojaa ei voi siis erottaa muista
vesiuomista pelkästään koon perusteella.

TÄHÄN
TARVITAAN
• vähintään 1 metri, enintään 3 metriä
1–3 m
• mitataan pellon ja luiskan taitekohdasta
UUSI KUVA!
eli ojan niskasta
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Piennar – valtaoja
Ympäristötuki
• luonnontilainen kaista pellon ja ojan välissä on vesiensuojelullisesti hyvä asia, mutta
tätä kaistaa ei lasketa mukaan tukiehtojen edellyttämiin pientareisiin
• piennar on pellon puolella eli alueella, jolla pystyisi suorittamaan normaalit viljelytoimet
• piennar mitataan pellon ja luiskan taitteesta (ojan niskasta)
• kun pelto viettää koko ajan ojaa kohti, aloitetaan pientareen mittaus kohdasta, jossa
luiska jyrkkenee
• jos mitään taitekohtaa ei voida havaita, niin tarkistetaan, että 1–3 m piennar on
alueella, jota voi normaalisti viljellä

1-3 m

TÄHÄN
X
1–3 m

1-3 m

TARVITAAN
UUSI KUVA!X
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Piennar – valtaoja
Ympäristötuki
Jos pientareen tai suojakaistan kasvillisuus vaurioituu tai tuhoutuu esimerkiksi talven
aikana tai ojien kunnostuksessa, uusi nurmikasvillisuus on kylvettävä pientareelle tai
suojakaistalle heti olosuhteiden salliessa.
Huom. Pientareen tai suojakaistan vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta ja uusimisesta on
ilmoitettava kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

1-3 m

1-3 m

TÄHÄN
TARVITAAN
1-31–3
m m
1-3 m
UUSI KUVA!
minX60 cm
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Suojakaista
Ympäristötuki
Valtaojaa suurempien vesiuomien varsilla sekä lampien, järvien ja talousvesikaivojen
ympärillä ja meren rannalla oleville peltolohkoille on perustettava vesiuoman varteen
vähintään keskimäärin kolme metriä leveä monivuotisen nurmi-, heinä- ja
niittykasvillisuuden peittämä suojakaista.
Suojakaista saa olla yli 3 metriä, ei kuitenkaan keskimäärin yli 10 metriä leveä, jos se
vesiensuojelullisesti tai käytössä olevien hoitotoimien vuoksi on tarpeen. Keskimäärin yli
kolme metriä leveästä suojakaistasta on tehtävä erillinen kasvulohko.

1-3 m

1-3 m
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1-3 m

TÄHÄN TARVITAAN
1-3mm
UUSI KUVA!
3-10

Suojakaista
Ympäristötuki
- Suojakaista mitataan, kuten piennar pellon ja luiskan taitteesta.
- Kaista on pellon puolella eli alueella, jolla pystyisi suorittamaan normaalit viljelytoimet

1-3 m

1-3 m

TÄHÄN TARVITAAN
1-3mm
UUSI KUVA!
3-10

1-3 m
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3-10 m

Luonnon monimuotoisuuspiennar
Ympäristötuki
-Luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi voidaan jättää keskimäärin enintään kolme
metriä leveä nurmikasvillisuuden peittämä piennar myös peruslohkon muille kuin valtaojaan
tai vesiuomaan rajoittuvalle sivulle.
- Piennar mitataan pellon ja ojaluiskan taitteesta.
- Pientareelle kylvettävä nurmi-, heinä tai niittykasvillisuus ellei pientareella kasva sellaista
ennestään.

1-3 m

1-3 m

TÄHÄN TARVITAAN
1-3 m
max ka.
3 m KUVA!
1-3mm
UUSI
3-10
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Poikkeukset –piennar ja suojakaistat
Ympäristötuki
Pellon ei katsota olevan valtaojan, vesiuoman, lammen, järven tai meren rannalla, jos
1) pellon ja uoman välillä on metsää, tonttimaata, tiealuetta tai muuta aluetta vähintään
keskimäärin 10 m eikä vesi tulvankaan aikana nouse pellolle
2) pellon ja uoman välillä on aina vähintään keskimäärin 10 m pensaikkoa, jouto- tai
kitumaata tai vastaavaa eikä vesi tulvankaan aikana nouse pellolle
3) pelto sijaitsee tulvapenkereen takana ja kuivatusvedet johdetaan pois esimerkiksi
pumppaamalla.

Jos pelto viettää joka paikasta poispäin uomasta, pellon ja uoman välille riittää yhden
metrin piennar.
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min ka. 10 m

Suojavyöhykkeet
Erityisympäristötuki
- Suojavyöhyke on peltoalueelle valtaojan tai vesistön varteen perustettava vähintään
keskimäärin 15 metriä leveä monivuotisen kasvillisuuden peittämä hoidettu alue.
- Suojavyöhykkeelle ei levitetä lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita.
- Suojavyöhykettä koskevaa erityisympäristötukea haetaan ELY-keskukselta ja siitä tehdään
5- tai 10-vuotinen sopimus.
- Suojavyöhykesuunnitelmassa kuvataan, millainen, mihin ja miten suojavyöhyke aiotaan
perustaa ja hoitaa.

1-3 m
min ka. 15 m

1-3mm
3-10
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Tämä kuvasarja erilaisista pientareista, suojakaistoista ja vyöhykkeistä on koottu viljelijöiden toivomuksesta. Peltolohkoilla
tarvittavista maataloustukien vaatimusten mukaisista pientareista ja
kaistoista säädetään täydentävissä ehdoissa sekä ympäristötuen
ehdoissa. Toivomme kuvien helpottavan omalta osaltaan säännösten
mukaan toimimista. Pientareet, kaistat ja vyöhykkeet ovat tärkeitä
sekä vesiensuojelullisesti että luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Kuvasarja vastaa 2.3.2012 tilannetta. Muista aina tarkistaa
mahdollisesti muuttuneet säädökset esimerkiksi tukihakuoppaasta ja
sitoumusehdoista.
Kuvasarja on koottu TEHO-hankkeessa 2010, ja päivitety TEHO Plus –
hankkeen toimesta 2012. Hanketta toteuttavat MTK-Varsinais-Suomi, MTKSatakunta sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hanketta rahoittavat maa- ja
metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö.
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