
Halsuan Kuntatiedote vk 38 / 2021 
Seuraavaan ilmoitukset to 30.9.2021 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi 

ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kunnanvaltuuston kokous torstaina 30.9. klo 19.00. 

Käsiteltävinä asioina mm. Honkakankaan ja Kanniston tuulivoiman osayleiskaavat.  

 

Paikallisravit Käpylässä lauantaina 25.9. klo 12 
Huom! Ponilähtö jo klo 11.30. Lisäksi monte + 6 kärrylähtöä. 
Lippu 5 € sis. käsiohjelman. Alle 16-vuotiaat ilmaiseksi. 
 
Samana iltana talkoolaisten illanvietto Käpylässä alkaen klo 18.  
Kaikki Miljoonaraveissa/raveihin talkoilleet ovat lämpimästi 
tervetulleita avecin kera. 
 
Halsuan Hjy johtokunta 

 

PESÄPALLOA KÄPYLÄSSÄ! 

Halsuan ”All Stars” - Kannuksen Ura 

LAUANTAINA 2.10. klo 14 

 

Halsuan Toivon kasvatit palaavat Käpylään ja haastavat Kannuksen Uran. 

Kentällä nähdään tuttuja kasvoja niin superpesiksestä kuin ykköspesiksestäkin  

sekä Halsuan Toivon C- ja B-poikien mestaruutta voittamassa olleita naapuripitäjien kasvatteja. 

KIOSKI TOIMII!   Lippu 5,-  järj. Halsuan Toivon pesäpallojaosto 

 

Tulossa kinkkubingo "Masalassa" perjantaisin alkaen 8.10.2021 klo 18.00. 
Tervetuloa!      Masan Caravan ry 

 

LASTEN ELOKUVA Paddington 2  
koulun draamaluokassa torstaina 30.9. klo 18.00. 

Ilmainen esitys. Tervetuloa! 
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HALSUAN JOULUN SYNTYNEET PALSTA 

Halsuan joulu onnittelee kaikkia uusia vauvoja ja vauvaperheitä. 
Olemme taas ongelman edessä, koska emme enää saa tietoja kokonaisvaltaisesti lasten 
syntymistä mistään. Kaikki on niin salaista. Joululehti kaipaa tietoja 1.10.2020-1.10.2021 
syntyneistä vauvoista mahdollisimman pian. Vinkkejä voi antaa kuka ja kenestä vain, 
koska meidän pitää kuitenkin kysyä julkaisulupa vauvan äidiltä. 

Vinkkejä ottaa vastaan Kalevi Lindfors p. 0400 769 279. KIITOS!  

 

Vielä ehtii!  
Joulutervehdys Halsuan Jouluun 2021. 

Hoida asia viimeistään torstaina 30.9.2021!  

Ilmoituksen hinta on 5 euroa. Varaa sopiva raha mukaan. 

Listat; K-Market Halsua ja kunnantoimisto.  

 

 

VESIMITTAREIDEN LUENTA 
 
 Halsuan Vesi Oy pyytää vesilaitoksen alueella olevien vesimittareiden  

lukemia 15.10.2021 mennessä.  
Lukeman ilmoittaneiden kesken arvotaan 10 kahvipakettia. 

 
 puhelin  040 680 2225, voit jättää lukeman ja nimen myös 

tekstiviestinä tai WhatsApp-viestinä 
 sähköposti  eija.aksela@halsua.fi 
 
Ilmoituksen voi jättää myös kunnanvirastoon (joko tällä tai jollain muulla paperilla) 
Vesilaitoksen toimesta tehdyn luennan taksa on 24,80 €/kerta 
 
 

 

 
 
VESIMITTARILUKEMA 
 
Asiakkaan nimi  käyttöpaikan osoite taikka mittarinumero(t) 
 
 
________________________________________________________________ 
 
päiväys   lukema(t) 
 
________________________________________________________________ 
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MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA  
www.kaseka.fi  
 

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN 28.10.2021  
 
Voit tehdä ympäristökorvauksen syysilmoituksen Vipu-palvelussa tämänhetkisen tiedon mukaan 
20.9.2021 alkaen. Ilmoitus koskee lohkoja, joilla toteutat toimenpidettä 
 

- peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys. 
 
Jos olet levittänyt lantaa tai lannoitteita ja haluat toimenpiteestä korvauksen, tee ilmoitus myös 
toimenpiteistä 
 

- lietelannan sijoittaminen peltoon 
- ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

 
Huomaa, että ilmoitusaika päättyy torstaina 28.10.2021! 
 
 

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys  
 
Tilojen, jotka ovat valinneet ympäristökorvauksen lohkokohtaiseksi toimenpiteeksi ’pel-
tojen talviaikainen kasvipeitteisyys’, tulee ilmoittaa väh. 20 % sitoumusalasta kasvipeit-
teiseksi sekä kohdentamisalueella että muulla alueella, jos tilalla on sitoumuslohkoja mo-
lemmilla alueilla. Perho kuuluu muuhun alueeseen, samoin mm. Halsua ja Lestijärvi. Kohden-
tamisalueeseen kuuluvat mm. Kaustinen, Veteli, Kannus, Toholampi, Reisjärvi, Vimpeli ja Ala-
järvi.  
 
Kasvipeitteisyyteen kelpaavat (aito):  
- nurmet, jotka säilytetään tuhoamatta kevääseen, ml. yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi  

- monivuotiset puutarhakasvit ja kumina  

- viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, her-
neen ja lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen  

- kerääjäkasvit, jos kasvusto säilytetään kevääseen (huom. esim. viljan sänki täyttää kasvipeit-
teisyyttä, vaikka kerääjäkasvi on tuhottu)  

- syyskylvöiset kasvit  

- keväällä korjattava pellava ja hamppu  

- sänki- ja viherkesanto  
 

Kasvipeitteisyyteen ei kelpaa kemiallisesti tuhottu nurmi.  
 
Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa täyttämään suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi, 
luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot tai alue, jolla on 
toteutettu orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla - toimenpidettä.  
 
Kasvipeitteisyyteen ei myöskään kelpaa edellisten kausien erityistukisopimusalat: ravin-
nekuormituksen tehostettu vähentäminen, suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai 
turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely.  
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Korvauksen määrä  
 
Korvausta maksetaan sen mukaan, kuinka suuri osa alasta on kasvipeitteinen ja sijaitseeko ala 
kohdentamisalueella vai muulla alueella. Toimenpiteestä ei makseta ympäristökorvausta, 
jos tila on vapautettu viherryttämistuessa monipuolistamisvaatimuksesta. 
 
Taulukossa on kasvipeitteisyyden prosenttirajat ja rajan mukaan maksettava korvaus (€/ha).   

%-osuus   kohdentamisalue   muu alue  

20  4   4   

40  18   9   

60  36   11   

80  54   11   

 
 
 

Lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden 
kierrättäminen  
 
Korvausta maksetaan enintään 80 % sitoumusalasta.  
 
Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä tehdään selvitys käytetystä lannanlevi-
tyskalustosta.  
 
Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen –toimenpiteessä tulee ilmoittaa lan-
noitteen kuiva-ainepitoisuusprosentti (vähintään 20 %) sekä lannan tai lannoitteen tai 
muun toimenpiteessä hyväksyttävän materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus.  
 

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitteita, toimita molemmista lantatoimenpiteistä erillisenä 
liitteenä luovutussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin 
hankinta ja määrä. Voit tehdä ilmoituksen esim. lomakkeella 465L.  
Liitteen voit palauttaa Vipu-palvelun kautta tai paperiliitteenä kuntaan viimeistään 28.10.2021. 
 
Vähennä lantatoimenpiteeseen ilmoittamaasi peruslohkon alaa lannoittamattoman suojakaistan 
verran. 
 
Syyskuun alusta alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitet-
tävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MYÖTÄTUULTA TUOTTAJALLE 2 -HANKE, MAATALOUSYRITTÄJIEN  
HYVINVOINTIHANKE  
 
- Tavoitteena maatalousyrittäjien hyvinvoinnin edistäminen  

- Auttaa erilaisissa haasteellisissa ja elämää jollain tapaa kuormittavissa tilanteissa  

- Hankkeen kautta haetaan Melan ostopalvelusitoumuksia asiantuntijapalveluihin  

- Yhteystiedot Suvi Lempiälä p. 040 9209 863, suvi.lempiala@mtk.fi  
 
Muista hakea myös tuettuja lomia www.mthl.fi . Suvi auttaa lomien haussa.  

 
 
LANNAN LEVITYS SYKSYLLÄ  
 
Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun 
alusta maaliskuun loppuun.  
 
Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, 
joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen 
sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jat-
kuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan 
syyslevityksen viimeistään lokakuussa.  
 
Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maa-
han.  
 
Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan 
vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä 
tai hajalevityksenä.  
 
Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanista lannoitevalmis-
tetta saa syyskuun 15. päivästä eteenpäin levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole 
syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.  
 
Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä 
vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muo-
kata vuorokauden kuluessa levityksestä. Edellä mainitut lannoitus- ja pintalevityskiellot eivät 
kuitenkaan estä kotieläinten laiduntamista kyseisillä alueilla.  
 
Peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 prosenttia, lietelannan, virtsan ja neste-
mäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen muulla tavoin kuin sijoittamalla on aina 
kielletty. Kalteville peltolohkon osille levitettävät muut lannat ja orgaaniset lannoitevalmisteet on 
muokattava maahan kahdentoista tunnin sisällä levityksestä.  
 
Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston kor-

keussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30–100 metrin levyinen vyö-

hyke, jota ei lannoiteta lannalla ja orgaanisilla lannoitevalmisteilla. 
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INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI 

Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti.  Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka 

ovat: 

16.10. – 15.1. 

16.1. – 15.3. 

16.3. – 15.8. 

16.8. – 15.10. 

Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/hyrra . 

Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta 

(mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut 

ELY-keskuksesta päätöksen!  Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia. Poh-

janmaan ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi, 

p. 0295 028 612, vaihde 0295 028 500.  

 

ELÄINTENPITÄJÄ- JA PITOPAIKKAREKISTERIN SÄHKÖINEN ASIOINTI-

PALVELU JULKAISTU  

Ruokavirasto on avannut eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalve-
lun maanantaina 23.8.2021. Asiointipalvelun avulla toimijat pystyvät itse tekemään ilmoi-
tukset eläinten pitopaikoista, eläintenpidosta sekä haaskapaikoista. Ruokavirasto kan-
nustaa toimijoita kirjautumaan palveluun ja tarkistamaan pitopaikka- ja eläintenpitotieto-
jensa ajantasaisuuden. Sovellukseen kirjaudutaan osoitteessa epr.ruokavirasto.fi. 

Pitopaikkojen rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia maaeläinten pitopaikkoja, lukuun ottamatta 
kotitalouksissa pidettäviä lemmikkieläimiä tai eläinlääkärien vastaanottoja. Pitopaikat tulee re-
kisteröidä, vaikka eläimiä pidettäisiin harraste-eläiminä tai lyhytaikaisesti. 

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asiointipalveluun kirjaudutaan tunnistautumalla suomi.fi-
palvelun avulla esimerkiksi pankkitunnuksilla. 

 

Lue lisää: 

• Lisätietoa Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteristä 
• Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin ohje 
• Eläinsuojelulain mukainen ilmoituksenvarainen eläintenpito 
• Sivutuotteiden käyttö luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa 

 

Lisätietoa: Jussi Karhulahti, maaseutuasiamies, puh. 040 680 2215,  

sposti. jussi.karhulahti@halsua.fi 

 

http://www.ruokavirasto.fi/hyrra
http://epr.ruokavirasto.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/muut-ohjeet/elaintenpitaja--ja-pitopaikkarekisterin-ohje/elaintenpitaja--ja-pitopaikkarekisterin-ohje/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-hyvinvointi/elainsuojelu-pitopaikoissa/ilmoituksenvarainen-elaintenpito/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/haaskakaytto/

