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Peruslohkomuutokset



Peruslohkomuutokset

• Haetaanko peruslohkot -> kyllä
• Tilalle haetaan ne peruslohkot, jotka Tukisovelluksen peruslohkohallinnassa 

on listattu sille hakuvuodelle (2019)



Viljelijä voi lisätä lohkoja 
hallintaan lisätoiminnot 
valikon alta

Kartalle siirtyminen 
kartan vasemmasta 
alareunasta



Peruslohkomuutokset



Yhdistäminen

• Vain saman arvoisia lohkoja voi yhdistää (tukialue, korvauskelpoisuus, 
sitoumukset, valumavedet)

• Lohkot tulee olla hallinnassa, omistuksessa olevia ei voi yhdistää 
vuokrattuihin



Yhdistäminen vaihe 1
• Piirretään lohkojen yhdistävä alue



Yhdistäminen vaihe 1

• Piirretyn alueen kohdalle 
muodostuu lohkoja 
yhdistävä ”silta”

• Jos lohkoilla on yhteinen 
raja, se häviää

• Useamman lohkon voi 
yhdistää kerralla



Yhdistäminen vaihe 2
• Muodostuneen uuden lohkon rajoja voi muokata siirtämällä pisteitä

• Vihreitä kulmapisteitä poistetaan klikkaamalla niiden päältä



Yhdistäminen vaihe 3



Jako

• Piirtäminen aloitetaan peruslohkon ulkopuolelta

• Jos lohkon sisälle halutaan uusi lohko, niin piirretään saarekkeen sisälle uusi 
peruslohko



Jako vaihe 1 - Piirto



Piirtotyökalun toiminta

• Jakamisen voi aloittaa ja lopettaa
• Lohkon ulkopuolelta

• Rajalta

• Olemassa olevasta kulmapisteestä

Lohkon ulkopuolelta Rajalta (rajalle ilmestyy vihreä neliö)
Olemassa olevasta kulmapisteestä (piste 
muuttuu vihreäksi) 



Jako vaihe 1 - Piirto



Jako vaihe 1 - Piirto



Jako ja saarekkeet
• Saarekkeen sisältä voi klikata, mutta saarekkeen pisteistä/rajalta klikkaaminen ei 

onnistu



Jako vaihe 2 - Rajakorjaus



Jako vaihe 2 - Rajakorjaus

• Jos lohkojen yhteistä rajaa on siirrettävä, muokataan molempia lohkoja



Jako vaihe 3 - Ominaisuustiedot



• Samaa lohkoa voi yhdistää tai jakaa useamman kerran kun ollaan vaiheessa 
1.

• Sen jälkeen kun uusi lohko on nimetty ja tallennettu, ei sitä voi enää 
yhdistää tai jakaa
• Muutoksen voi käydä poistamassa yhteenveto&lähetys sivulla

Jako ja yhdistäminen



Uuden peruslohkon luonti 

• Vaihe 1: Peruslohkon 
sijainnin osoittaminen 
kartalla (sovellus 
hakee klikkauksen 
jälkeen kohdasta 
lähimmät olemassa 
olevien lohkojen rajat

• Vaihe 2: Lohkon 
piirtäminen



Uuden peruslohkon luonti 

• Uuden peruslohkon voi perustaa toisen peruslohkon ”sisälle” kun lohko 
piirretään saarekkeen sisälle. 

• Kannattaa ensin 
piirtää karkeasti 
uusi lohko(kuten 
kuvassa) ja sen 
jälkeen 
rajakorjauksella 
tehdä viimeistely 

• Koskee myös 
yleisesti tilanteita 
joissa uusi lohko 
olemassa olevan 
vieressä



Peruslohkon poisto maatalouskäytöstä

• Sitoumuksella / sopimuksella olevia lohkoja ei voi 
passivoida suoraan

• Ensin jaettava lohko tai pyydettävä lohkon 
päättämistä/poistoa sitoumukselta/sopimukselta
• Jos lohkon poistaa sitoumukselta, tulee 

takaisinperintä



Peruslohkon poisto maatalouskäytöstä

• Poistettava lohko ei saa 
olla yhteiskäytössä tai 
vuokrattu eikä sillä saa olla 
kasvulohkoja

• Lohko palautuu aktiiviseksi
• Kun poiston peruu 

yhteenveto ja lähetys 
sivulla

• Tai  hylkää muutoksen 
Tukisovelluksessa (17.6 
jälkeen) / palauttaa 
aktiiviseksi 
peruslohkohallinnassa





Päätukihaku



Päätukihaku



Esitäyttö ja muut ilmoitukset

• Kolme esitäyttö 
vaihtoehtoa

• Mikäli peruslohkon 
geometria on muuttunut, 
ei kasvulohkogeometriaa 
voida esitäyttää -> 
kohdennus



Esitäyttö ja muut ilmoitukset



Esitäyttö ja muut ilmoitukset

• Jos tilan peruslohkojen geometria päivittyy kevään rt-valvonnoissa, 
päivittyy pinta-ala automaattisesti Vipuun kun hakemus on luonnos tilassa.

• …mutta jos hakemus on lähetetty, tulee lähetys käydä perumassa ja 
päivittämässä pinta-ala hakemukselle



Peruslohkojen rajakorjaukset
• Peruslohkon rajakorjaus / saareke työkalut



Peruslohkojen rajakorjaukset
• Peruslohkon rajakorjaus ei poista kasvulohkoja, vaan molempien/kaikkien 

kasvulohkojen pinta-ala päivittyy kun yhteistä pistettä muutetaan



Peruslohkojen rajakorjaukset - päällekkäisyys

• Päällekkäisyys on mahdollista naapurin peruslohkojen ja passiivisten 
peruslohkon kanssa

• Omia lohkoja ei voi ilmoittaa päällekkäin



Peruslohkojen rajakorjaukset -saarekkeet
• Huom. Jos peruslohkolla on kasvulohkoja ja saareke poistetaan, 

siitä muodostuu uusi kasvulohko

• Tästä muodostuu silti rajakorjaus-asia ja saareke näkyy 
Tukisovelluksessa katkoviivoin

• Muodostuneen kasvulohkon voi yhdistää olemassa olevaan 
kasvulohkoon

• Uuden saarekkeen piirto tapahtuu kuten uuden peruslohkon 
luonti



Kasvulohkojen piirto

• Periaate piirrossa hyvin pitkälti sama kuin ”vanhalla” kartalla

• Vaiheistettu kasvulohkojen piirto



Kasvulohkojen piirto

• Tapaus 1: Peruslohkon ”halkaisu” kuten peruslohkon jaossa



Kasvulohkojen piirto

• Usean kasvulohkon voi jakaa kerralla

• Jaon voi lopettaa keskellä lohkoa tuplaklikkauksella



Kasvulohkojen piirto
• Punainen huutomerkki tarkoittaa sitä, ettei 

kasvulohkoa ole kohdennettu

• Piirtotyökalun ”tarraus” (snappaus) toimii 
myös kasvulohkoilla kuten diassa 13 esitelty



Kasvulohkojen piirto

• ”Sisäkasvulohkot” eli esim. peruna-
/porkkanamaat

• Piirretään pisteet lohkon sisälle ja 
viimeinen veto leikkaa ensimmäisen 
viivan tai tarttuu ensimmäiseen 
pisteeseen



Kasvulohkojen kohdistaminen



Kasvulohkojen kasvitiedot



Yhteiskäyttölohkojen ilmoittaminen

• Peruslohkolla viljelijät A, B ja C

1. Sopivat ensin keskenään kuka hallinnoi 
lohkoa eli piirtää kasvulohkot ja 
minkäkokoinen ala kellekin kuuluu -> 
Viljelijä A hallinnoi lohkoa

2. Viljelijät A, B ja C käyvät päätukihaulla 
merkkaamassa peruslohkon
yhteiskäyttöiseksi
• Voivat lisätä kasvulohkonsa, mutta tässä 

vaiheessa kartalle ei tule mitään



Yhteiskäyttölohkojen ilmoittaminen

3.  Viljelijä A merkkaa itsensä hallinnoijaksi ja 
piirtää kasvulohkot



Yhteiskäyttölohkojen ilmoittaminen
4. Hallinnoija kohdistaa piirretyt kasvulohkot



Yhteiskäyttölohkojen ilmoittaminen

5. Hallinnoija A ilmoittaa B:lle ja C:lle piirtäneensä ja kohdistaneensa kasvulohkot

6. Kun joku viljelijöistä palauttaa tukihakemuksen, kartta menee lukkoon. 
• Jos kasvulohkogeometrioita halutaan muokata, tulee jokaisen perua hakemus ja 

hallinnoijan tehdä tarvittavat muutokset

• Kasvi, lajike, ymp.korvauksen toimenpidetietoja voi kukin muokata vaikka kartta on 
lukossa



Yhteiskäyttölohkojen ilmoittaminen

• Sen jälkeen kun yhteiskäyttölohkolle on kasvulohkot piirretty ja ne on kohdistettu 
tiloille:

• Yhteiskäyttölohkolle ei saa tehdä peruslohkon rajakorjauksia tai 
peruslohkomuutoksia
• Tehtävä ennen kuin aloitetaan lohkoa ilmoittamaan yhteiskäyttöön!

• Yksi kerrallaan asiointi Vipussa
• Jos muutoksia tehdään yhtä aikaa, on virhe todennäköisyys suuri!



Karttatasot

• Uudet karttatasot
• Edellisen vuoden peruslohkot

• Edellisen vuoden kasvulohkot

• Hukkakaura

• Kiinteistörajat ja –tunnukset

• Päivitetyt nurmitasot

• Vilkkaat tiet



Karttatasot

• Tummansininen viiva, auttaa vertailemaan 
muutoksia

• Edellisen vuoden ilmoitetut kasvulohkot



Karttatasot

• Rekisteritieto, ei päivity suoraan 
viljelijän ilmoituksesta

• Keltainen vähäinen saastunta

• Magenta voimakas saastunta 



Karttatasot

• Maanmittauslaitoksen rekisteri

• Kiinteistön raja ei ole 
peruslohkon raja!



Karttatasot

• Neljännen ja viidennen vuoden 
nurmet (2018) 

• Pysyvät nurmet (2018



Karttatasot

• Vuosikohtainen taso (2019)

• Keltainen 3000-5000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa

• Oranssi yli 5000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa



Aputyökalut

• Hakee ilmakuvan vuoden valitusta 
pisteestä

• Hakee valitusta pisteestä peruslohkon 
geometrian ja sen tunnuksen



Aputyökalut



Lohkoasioiden käsittely 
Tukisovelluksessa



Lohkoasioiden käsittely

• Tukisovellus -> Asioiden käsittely -> Lohkotiedot
• Yhdistämisten, jakojen ja uusien lohkojen käsittely on mahdollista heti kun 

peruslohkomuutokset avataan Vipussa 29.4

• Rajakorjausasioiden käsittely ja lohkojen maatalouskäytöstä poiston alkaa 
päätukihaun jälkeen
• Rajakorjausasiat ovat selattavissa heti kun tila on palauttanut päätukihakemuksen -> 

seuraa ja ilmoita ennen päätukihaun päättymistä jos aiot hylätä rajakorjauksen

• Lohkojen maatalouskäytöstä poiston käsittely tulee Tukisovellukseen vasta kesäkuun 
päivityksessä, päätukihaun päätyttyä

• Viime vuoden koulutus 
https://pikantti.ruokavirasto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3121929

https://pikantti.ruokavirasto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3121929


Peruslohkohallinnan karttakäsittely 
päätukihaun aikana

• Peruslohkojen karttakäsittely Tukisovelluksen peruslohkohallinnassa on 
mahdollista niin kauan kun peruslohko ei ole minkään tilan 
päätukihakemuksella (luonnos tai palautettu)

• Jos halutaan tehdä peruslohkohallinnassa karttamuutoksia ja 
päätukihakemus on perustettu/palautettu on joko

a) Peruttava hakemus ja poistettava lohko hallinnasta, tai

b) Peruttava hakemus ja poistettava luonnos (ei suositeltava tapa)

• Karttamuutosten jälkeen uudet lohkot voi lisätä takaisin hallintaan ja 
hakemukselle




