
Maaseutuyksikkö KaseKa/ 
Mervi Vähäsöyrinki

Huom! Tukiehdot voivat muuttua myös kesken ohjelmakauden



Pinta-alatukien maksuperusteet
Tukioikeuksien perusteella maksetaan:

 Perustuki
 Viherryttämistuki
 Nuoren viljelijän EU-tuki
Tukioikeus on irrallinen oikeus, jota voi liikutella erikseen

Peruslohkon korvauskelpoisuus oikeuttaa seuraaviin tukiin:
 LFA-korvaus
 Kansalliset hehtaarituet

 C2-alueella: pohjoinen ha-tuki, nuoren viljelijän ha-tuki, yleinen ha-tuki

Korvauskelpoisuus on ”maassa kiinni”

Kun lohko on korvauskelpoinen ja sitoumuslohko, maksetaan 
myös ympäristökorvaus!
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Tukioikeudet
• Tukioikeus ei ole sidottu peltoon, vaan on erillinen oikeus

– voidaan myydä/ ostaa/ vuokrata pellon kanssa tai ilman

• Muodostettu alun perin vuoden 2006 pinta-alan perusteella

• Tukioikeuden arvo on tällä hetkellä noin 108 €/ha

• Käytettävä joka toinen vuosi, jotta pysyvät voimassa

• Tukea maksettaessa verrataan pinta-alaa ja tukioikeuksien määrää

 Pienemmän mukaan maksetaan

 Ylimääräisistä tukioikeuksista ei makseta

• Tuenhakijalla voi olla omia tukioikeuksia ja vuokrattuja tukioikeuksia
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Tukioikeuksien siirrot
 Ilmoitettava vuosittain 15.6. mennessä

• Ostettaessa/ vuokrattaessa lisämaata on aina huomioitava 
tuleeko tukioikeudet!!!

– siirto erillisillä lomakkeilla 103A ja 103B

 Omistuksen voi siirtää vain aktiiviviljelijälle!
 Vuokramaiden osalta tukioikeuksien omistus ja hallinta voi 

olla vuokralaisella tai vuokralaisella on pelkkä hallinta
 Tarkista tilanne tilan 103A-lomakkeelta tai kunnasta

MV 13.3.2017



Tukioikeuksien kansallinen varanto
Tukioikeuksia voi hakea kansallisesta varannosta seuraavilla 
hakuperusteilla:

 Nuoret
 Uusi viljelijä
 Tilusjärjestely
 LUEL/ LUTU-viljelemättömyyssitoumuksen päättyminen
 ympäristötuen 20-v. erityistukisopimuksen päättyminen
 tuomioistuimen päätös/ hallinnollinen määräys

 Tukioikeuksia voi saada kaikelle pinta-alalle, ei kuitenkaan jos ko. 
pinta-alalle on jo myönnetty toiselle hakijalle
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Perustuki
• Aikaisemmin tilatuki, nyt perustuki
• Kokonaan EU:n rahoittama pinta-alaperusteinen tuki
• Perustuen saannin edellytys:

– tukikelpoinen pinta-ala (pelto ja pysyvät nurmet)
– tukioikeuksien hallinta
– täydentävien ehtojen noudattaminen
– ei ikävaatimusta

• Tukioikeuden tasa-osan arvo on noin 108 €/ha (C2-alue)
• Pienin maksettava tuki on 200 €
• Tilatukea koskettaa rahoituskuri

– Prosenttileikkaus Eu:n suoriin tukiin yli 2000 €:n osalta
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Viherryttämistuki
Tuen tavoitteena on lisätä ympäristölle suotuisia 
maatalouskäytäntöjä

 Tuki on noin 65 €/ha ja sen voi saada enintään sille määrälle kuin 
on tukioikeuksia

 Jos hakee perustukea, on velvoitettu viherryttämään!!!
 Luomuviljelijät voivat hakea vapautusta
 Tukeen liittyy kolme vaatimusta:

1) Viljelyn monipuolistaminen
2) Pysyvän nurmen säilyttäminen
3) Ekologinen alan vaatimus
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1. Viljelyn monipuolistaminen
Viljelyksessä on oltava vähintään kahta kasvia (C-alue)

 Pääkasvia enintään 75% peltoalasta

Monipuolistamisvaatimuksesta vapautuu, jos
 Peltoala on alle 10 ha
 Viljelyksessä on pääosin nurmea

Monipuolistamisen vaatimus määräytyy tilan peltoalan perusteella

Peltoala: viljelykasvit, korkeintaan 5-vuotiset heinä/ nurmikasvit
Pysyvä nurmi: tilan yli 5-vuotiset nurmet
Pysyvät kasvit: mm. marjapensaat, hedelmäpuut
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1. Viljelyn monipuolistaminen

MV 13.3.2017

Eri kasveja ovat:
 Ohra, kaura ym. viljat ja esim. syys- ja kevätruis ovat erikasveja
 Eri seoskasvustot ovat myös eri kasveja

Samoiksi kasveiksi katsotaan:
 Kaikki nurmet: yksi- ja monivuotiset laidun/ sr-nurmet, 

viherlannoitusnurmet, suojavyöhykenurmet yms.
 Kesannot: avo, sänki, viher



Vapautus monipuolistamisesta
 yli 75% peltoalasta on nurmella ja/tai kesannolla ja muita 

kasveja enintään 30ha

 yli 75% maatalousmaasta on nurmea ja/tai pysyvää nurmea ja 
muita kasveja enintään 30ha

 Jos on vapautettu viherryttämisestä näillä perusteilla, niin tilalle ei makseta 
ympäristökorvauksessa talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä

 Jos tilalla on nurmea ja tai kesantoa yli 75% ja muita kasveja YLI 30 ha niin 
täyttää monipuolisuusvaatimuksen ja myös maksetaan talviaikaisesta 
kasvipeitteisyydestä
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2. Pysyvän nurmen säilyttäminen
 Pysyvän nurmen säilyttämistä tarkastellaan koko maan tasolla
 Pysyvän nurmen osuus ei saa vähentyä enempää kuin 5% vuonna 2015 

lasketusta viitealasta.
 Jos vähennys on tätä suurempi, otetaan käyttöön ennallistaminen

 Mikä on pysyvää nurmea?
 1-5 vuotta nurmella olleet lohkot katsotaan viljelykierrossa oleviksi nurmiksi
 Lohko muuttuu pysyväksi nurmeksi kuudentena vuonna, jos sen edelleen 

ilmoittaa jollakin heinä- tai nurmikasvilla (ei vaikutusta vaikka olisi välillä 
uusittu suoraan nurmesta nurmeksi)
 Pysyvän nurmen merkintä on vuosikohtainen
 Lohko voi edelleen olla normaalisti osana viljelykiertoa ja sen viljelyskasvin voi vaihtaa
 Merkitystä ainoastaan silloin, jos ennallistaminen jouduttaisiin ottamaan käyttöön
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Pysyvän nurmen muodostuminen
Nurmivuosia kerryttää:

 1- ja monivuotiset kuivaheinä- säilörehu- tuorerehunurmet ja 
laidunnurmet

 Viherkesanto (nurmi ja niitty), 
 Viherlannoitusnurmi (ei ymp.sitoumusta)
 Siemennurmet (seosnurmet)

Kerryttämisen jäädyttää:
 Viherlannoitusnurmi
 Suojavyöhykenurmi
 Monivuotiset ympäristönurmet
 Luonnonhoitopeltonurmi
Huom! Jos lohkolla on jo pysyvän nurmen merkintä, et voi ilmoittaa näitä 
kasveja
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2. Pysyvän nurmen säilyttäminen 
 Pysyvien nurmien seuranta

 Nurmivuosia seurataan kasvulohkokohtaisesti, nurmivuodet 0-5
 Vipu-palvelussa on karttataso, josta voi katsoa onko lohkolla pysyvää nurmea tai 

viidennen vuoden nurmea

 Pysyvän nurmen ennallistamismenettely
 Tulee käyttöön, jos Suomen viiteala pienenee yli 5%
 Koskee vain tiloja, jotka ovat kahden edellisen vuoden aikana ottaneet 

pysyvän nurmen alaa muuhun käyttöön esim. viljalle
 Ennallistamismenettelyssä nämä tilat joutuvat muuttamaan osan muuhun 

käyttöön otetusta pysyvän nurmen alasta takaisin nurmelle viideksi vuodeksi
 Voi olla myös vastaava määrä muuta alaa tai ilmoittaa jo olemassa olevaa nurmea 

ennallistetuksi pysyväksi nurmeksi

 Huom! Pysyvien nurmien määrä kasvoi vuonna 2016!
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3. Ekologisen alan vaatimus
 Koskee vain Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja 

Ahvenanmaan maakuntia
 Jos yli 15 ha peltoa, ekologista alaa on ilmoitettava 5%

 Muu alue Suomesta on vapautettu vaatimuksesta 
metsäisyyspoikkeuksella!
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Nuoren viljelijän EU-tuki
 EU:n rahoittama tukimuoto

 Tukea voi saada aktiiviviljelijä, joka toimii tilan pääasiallisena 
yrittäjänä ja on ensimmäisenä perustuenhakemuksen 
jättämisvuonna korkeintaan 40-vuotias

 Tukea maksetaan korkeintaan viisi vuotta

 Esim. aloittaa vuonna 2016, voi saada tuen 2016-2020. 

 Yhtymässä kaikkien täytettävä ehdot

 Maksetaan samalle alalle kuin tukioikeudet, enintään kuitenkin 90 
ha/tila

 Tukitaso arviolta noin 50 €/ha
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Korvauskelpoisuus
 Korvauskelpoisuus on tuen maksun perusteena seuraavissa tuissa:

 LFA-korvaus
 Kansalliset hehtaarituet
 Ympäristökorvaus (lisäksi oltava sitoumuslohko)

 Lohkon pysyvä ominaisuus
 Korvauskelpoisuutta voi vaihtaa omistuksessa olevien lohkojen välillä, 

jos vaihdettava ala on vähintään 0,5 ha/ tila
 Jos korvauskelpoisuus puuttuu joltakin lohkolta, sitä voi hakea 

vuosittain hakuasetuksessa vahvistettaville lohkoryhmille: vuonna 
2017 ei mitään!

 Korvauskelpoiseen lohkoon ei ole mahdollista lisätä 
korvauskelvotonta alaa

Vuoden 2004 jälkeen raivatut pellot eivät pääsääntöisesti edelleenkään 
ole korvauskelpoisia
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Viljelijä voi vaihtaa korvauskelpoisuuden korvauskelvottomalle 
lohkolle edellyttäen: 

 Korvauskelpoisuus vaihdetaan pois koko peruslohkolta 
 Peruslohko voidaan vaihdon yhteydessä jakaa 

 Vaihdettava peltoala vähintään 0,50 ha 
 Vain viljelijän omistamien peltolohkojen välillä 
 Vaihto on pysyvä 
 Korvauskelpoinen ala ei saa kasvaa 
 Vaihtoa ei saa tehdä tukialueiden (AB ja C) välillä 
 Ilmoitus kuntaan lomakkeella 471 

Korvauskelpoisuuden vaihto 
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Luonnonhaittakorvaus - LFA 
Korvataan luonnonolosuhteista johtuvaa pysyvää olosuhdehaittaa

 Osarahoitteinen tuki (EU ja Suomi maksaa yhdessä)

 242 €/ korvauskelpoinen hehtaari

 Noudatettava täydentäviä ehtoja
 Rajoitteet:

 Maksetaan koko korvauskelpoiselle pinta-alalla, jos tilalla on kesantoja, 
luonnonhoitopeltonurmia ja suojavyöhykenurmia yhteensä enintään 25%

 Suurilla tiloilla ha-kohtainen korvaus pienenee:
 150 ha:n asti tuki on 100%
 150-300 ha:lta tuki on 90%
 Yli 300 ha:n ylittävältä osalta tuki on 80%
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Luonnonhaittakorvauksen 
kotieläinkorotus
 Kotieläinkorotus on 60 €/korvauskelpoinen ha
 Eläimiä on oltava vähintään 0,35 ey/korvauskelpoinen-ha

 Eläinyksikkökertoimet:
sonnit, lehmät ja muut yli 2-v naudat 1,0 
naudat 6 kk - 2 v 0,6 
vasikat alle 6 kk 0,4 
emakot 0,5 
muut siat 0,3 

-vieroitetut porsaat: 0-3 kk ikäluokasta mukaan 2/3 
lampaat ja vuohet, yli 1 v 0,2 
karitsat ja kilit, yli 3 kk 0,06 
munivat kanat 0,014 
broilerit 0,007 
kalkkunat 0,03 



Ympäristökorvaus
Ympäristökorvaus on korvausta tulonmenetyksistä ja lisääntyneistä 
tuotantokustannuksista, jotka syntyvät ympäristövaikutusten huomioimisesta 
viljelyssä

 5-vuotinen sitoumus
 vähimmäispinta-ala on 5 ha, puutarhakasveilla 1 ha
 kotieläin- ja kasvinviljelytiloilla samat ehdot

 Sitoumus koostuu:

 Ravinteiden tasapainoinen käyttö toimenpiteestä
 Tähän sitouduttava, jos hakee ympäristökorvausta
 Noudatettava koko tilalla

 Valinnaisista lohkokohtaisista toimenpiteistä
 Voi toteuttaa sitoumukseen kuuluvilla korvauskelpoisilla lohkoilla
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Ympäristökorvauksen kohdentamisalueet
Toimenpiteitä kohdennetaan aiempaa tarkemmin alue ja lohkotasolle

Kolme erilaista kohdentamisaluetta

 Happamat sulfaattimaat
 Peruste valita joitakin toimenpiteitä

 Suojavyöhykkeet ja LHP-nurmet
 Kohdentamisalueella suojavyöhykkeillä on korkeampi tuki ja luonnonhoitopeltoa voi olla 

enemmän

 Talviaikainen kasvipeitteisyys
 Kohdentamisalueella korkeampi tukitaso

Jos osa tilan pelloista on kohdentamisalueella ja osa muulla alueella, 
kohdentamisalueella olevilla pelloilla sovelletaan kohdentamisalueen 
sääntöjä.
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Ympäristösitoumuksen sisältö:
Perustaso (vaatimukset tulevat muusta lainsäädännöstä, näistä ei makseta)

 Täydentävät ehdot
 Maatalousmaan säilyttäminen
 Lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden vähimmäisvaatimukset

Tilakohtaiset toimenpiteet 54 €/ha (puutarhakasvit 200 €/ha)
 Ravinteiden tasapainoinen käyttö 

Valinnaiset lohkokohtaiset toimenpiteet
 Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 €/ha
 Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 €/ha
 Valumavesien hallinta 70/ 250 €/ha
 Ympäristönhoitonurmet 50- 450 €/ha
 Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 4-54 €/ha
 Orgaanisten katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla300-500 €/ha
 Peltoluonnon monimuotoisuus 54 – 300 €/ha
 Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 350 – 500 €/ha
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Ympäristökorvauksen perustaso:
Täydentävät ehdot

 Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset
 Lakisääteiset hoitovaatimukset

Maatalousmaan säilyttäminen
 Maatalousmaa tulee säilyttää sellaisessa kunnossa, että se soveltuu laitumeksi tai 

viljelyyn ilman, että sitä pitäisi valmistella muutoin kuin tavanomaisilla 
maatalousmenetelmillä ja –koneilla.

Kasvinsuojeluaineiden käyttö
 Kasvinsuojeluaineiden asianmukainen käyttö ja varastointi
 Kasvinsuojeluainetutkinto tai voimassa oleva ruiskuttajatutkinto

 Kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjillä tulee olla voimassa oleva kasvinsuojelututkinto. 
Koulutus on vapaaehtoista, mutta tutkintotentti on pakollinen. Tutkinto on uusittava viiden 
vuoden välein. (Aikaisempi ruiskuttajakoulutus käy sen voimassa olon loppuun).

 Kasvinsuojeluruiskun testausvaatimus viiden vuoden välein
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Ympäristökorvaus, tilakohtainen toimenpide
Ravinteiden tasapainoinen käyttö (RTK)

 Viljavuustutkimus
 Viljelysuunnitelma
 Viljelykiertosuunnitelma
 Lohkokirjanpito
 Peltomaan laatutesti
 Suojakaistat
 Lannoitusrajat typelle ja fosforille
 1 pv:n koulutus tai verkkotentti Vipu-palvelussa

 Toteutettava tilan kaikilla lohkoilla (myös korvauskelvottomilla)

 Korvaus on 54 €/ha, puutarhakasvit 200 €/ha
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Ravinteiden tasapainoinen käyttö:
viljavuustutkimukset
• Viljavuustutkimukset viljelyssä olevista pelloista viiden vuoden välein

• Viljelemättömistä pelloista ja kesantopelloista sekä muista viljelyyn otettavista 
ja viljelijän hallintaan tulevista pelloista on otettava näytteet sen kasvukauden 
aikana, jona viljely aloitetaan

• Aiemmin ympäristötukijärjestelmään sitoutuneen maatilan 
viljavuustutkimusten on oltava ympäristökorvausjärjestelmän ehtojen 
mukaiset sen jälkeen, kun edellisestä näytteenotosta on kulunut viisi vuotta. 

• Peruslohkoilla, jotka ovat 0,5 hehtaarin suuruisia tai tätä pienempiä, voi 
käyttää samaa viljavuusnäytettä kuin viereisellä lohkolla. Viereisellä 
peruslohkolla tarkoitetaan peruslohkoa, jolla on yhteistä rajaviivaa 
peruslohkon kanssa tai peruslohkoja erottaa tie tai oja. 
 0,5 ha tai tätä pienemmiltä yksittäisiltä peruslohkoilta on otettava näyte tai 

käytettävä typpilannoituksessa runsasmultaisten maiden arvoja ja 
fosforilannoituksessa hyvän viljavuusluokan mukaisia arvoja. 
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Ravinteiden tasapainoinen käyttö:
viljelysuunnitelmat
Vuosittainen viljelysuunnitelma:

 tehtävä ensimmäisenä sitoumusvuonna 15.6. mennessä, jatkossa vuosittain

 kirjallisessa viljelysuunnitelmassa on esitettävä peruslohkon eri kasvulohkoilla 
viljeltäviksi suunnitellut kasvilajit ja suunniteltu lannoitus lannoitemäärien ja –lajien 
osalta. 

 Viljelysuunnitelma on aiesuunnitelma ja sen sisältöä on tarkennettava kylvöjen 
yhteydessä.

Viiden vuoden viljelysuunnitelma:
 Tehtävä kerran sitoumuskauden aikana, tehty 30.4.2016 mennessä

 Viljelykiertosuunnitelma, jossa suunnitellaan lohkoittain viljeltävät kasvit 
sitoumuskauden (5v.) ajalle

 Viisivuotinen viljelysuunnitelma tarkentuu sitoumusvuosina vuosittaisen 
viljelysuunnitelman kautta 
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Ravinteiden tasapainoinen käyttö:
Lohkokohtaiset muistiinpanot

1) lohkon tunnus ja pinta-ala 

2) lohkon muokkauspäivä ja -tapa 
3) kylvö- tai istutuspäivä 
4) kasvilaji ja siemen- tai taimimäärä 
5) lannoituspäivä tai -päivät 
6) väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoitteiden lajit ja määrät 
7) fosforin ja typen määrä, tarvittaessa merkintä fosforintasauksen alkamisesta ja 
tasausvuodesta 
8) kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi, käyttömäärä, ajankohta, käyttökohde, havaitut 
taudit ja tuholaiset, syy kasvinsuojeluaineiden käyttöön sekä muut toteutetut 
kasvinsuojelutoimenpiteet 
9) laidunnus, sadonkorjuun tai niiton päivämäärä sekä satotaso tarpeellisine perusteluineen
10) valitun lohkokohtaisen toimenpiteen ja ympäristösopimuksen ehdoissa edellytetyt asiat
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Ravinteiden tasapainoinen käyttö:
Peltomaan laatutesti

• Viljelijän on tehtävä peltomaan laatutesti kerran sitoumuskauden aikana 
kolmannen sitoumusvuoden loppuun eli 30.4.2018 mennessä

• Tehdään täyttämällä peltomaan laatutestiin kuuluva arviointilomake 
ympäristösitoumukseen sisältyvien peruslohkojen osalta. (Mavin lomake 
480)

• Laatutesti on tehtävä kaikista yli 0,5 hehtaarin suuruisista peruslohkoista

• Peltomaan laatutestin arviointi on palautettava 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
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Ravinteiden tasapainoinen käyttö:
Suojakaistat
Vesistöjen varsilla on oltava 3 metriä (enintään 10 metriä) leveä suojakaista

• Suojakaistan on oltava monivuotisen nurmi-, heinä- tai niittykasvillisuuden peittämä

• Suojakaistaa ei saa muokata, lannoittaa tai käsitellä kasvinsuojeluaineilla 

• Kasvuston hävittäminen ja uusiminen ovat poikkeuksellisesti sallittuja vaikeissa 
rikkakasvitilanteissa kasvinsuojeluaineen käyttörajoitusten mukaisesti pesäketorjuntana 

• Jos suojakaistan kasvillisuus vaurioituu tai tuhoutuu talven aikana, rikkakasvien 
pesäketorjuntaa tehtäessä, ojien kunnostustyön tai valtaojien perkauksen yhteydessä tai 
muulla vastaavalla tavalla, uusi nurmikasvillisuus on kylvettävä suojakaistalle heti 
olosuhteiden salliessa 

• Suojakaistalla tehtävistä toimenpiteistä on merkittävä tieto lohkokohtaisiin 
muistiinpanoihin

• Suojakaistalta voidaan korjata sato ja sitä voidaan hoitaa laiduntamalla
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Ravinteiden tasapainoinen käyttö:
Monimuotoisuuskaista
• Monimuotoisuuskaista voidaan perustaa perustettava nurmi-, heinä-, niitty-, 

riista- tai maisemakasvien siemenillä kylväen

• Monimuotoisuuskaistalla voi myös kasvaa samaa viljelykasvia kuin lohkon 
muulla osalla, mutta tällöin monimuotoisuuskaistaa hoidetaan jättämällä 
keskimäärin enintään kolme metriä leveä kaista lohkon reunalla tai reunoilla 
korjaamatta. 

• Monimuotoisuuskaistaa on hoidettava samalla tavalla kuin suojakaistaa. 
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Ravinteiden tasapainoinen käyttö:
Lannoitus

Typen ja fosforin käyttörajoitukset

• Typpilannoitus multavuuden perusteella

• Fosforilannoitus viljavuusluokan perusteella

• Kotieläinten lannan typpi ja fosfori huomioitava kokonaisuudessaan levitysajankohdasta 
riippumatta

• Lannoituksessa voidaan käyttää satotasokorjausta, satotasokorjaus ei ole kasvikohtainen 
vaan lohkokohtainen 

• Fosforilannoituksessa voidaan käyttää fosforintasausta ja lantapoikkeusta

• Sitoumusehtojen lisäksi lannoituksessa tulee noudattaa myös täydentäviin ehtoihin 
sisältyviä vaatimuksia mm. lannanlevityksestä ja varastoinnista.
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Ravinteiden tasapainoinen käyttö:
Lannoitus
• Kotieläinten tuottaman lannan ravinteet on otettava huomioon 

eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) mukaisesti

• Taulukkoarvoja ja lanta-analyysin arvoja ei saa käyttää ristikkäin. 
Lantalajeittain on käytettävä joko taulukkoarvoja tai lanta-analyysin arvoja

• Avokesantoa, sänkikesantoa ja yksivuotista viherkesantoa ei voi lannoittaa

• Jos kesannolle perustetaan 15 päivän heinäkuuta jälkeen syysvilja- tai muu 
vastaava kasvusto tai viherryttämistuen ekologisella alalla viljellään kasvia, 
josta korjataan sato, lohkoa voidaan lannoittaa ympäristösitoumusehtojen 
mukaisesti
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Ravinteiden tasapainoinen käyttö:
Lannoitus

Typpilannoitus

 Käytettyihin ravinnemääriin on laskettava mukaan sekä epäorgaanisten että 
orgaanisten lannoitevalmisteiden ja kotieläinten lannan sisältämät ravinteet 
sekä muiden pelloille levitettävien aineiden ravinteet, jos ne on ilmoitettu 
lannoitevalmisteen tuoteselosteessa. 

 Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden sisältämä liukoinen typpi otetaan 
kokonaan huomioon. 
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Ravinteiden tasapainoinen käyttö:
Lannoitus
Fosforilannoitus

• Käytettyihin ravinnemääriin on laskettava mukaan sekä epäorgaanisten että orgaanisten 
lannoitevalmisteiden ja kotieläinten lannan sisältämät ravinteet sekä muiden pelloille 
levitettävien aineiden ravinteet, jos ne on ilmoitettu lannoitevalmisteen tuoteselosteessa 
ja ravinteissa levitetään fosforia enemmän kuin kilo hehtaarille vuodessa

• Lannoituksessa huomioidaan lannoitteiden sisältämä kokonaisfosfori

• Lannan ja perunan solunesteen sisältämästä kokonaisfosforista otetaan huomioon 100 
prosenttia

• Turkiseläinten lannan kokonaisfosforista, lihaluujauhon ja elintarviketeollisuuden 
ruokajätteen kokonaisfosforista sekä käsitellyn sakokaivolietteen ja puhdistamolietteen 
kokonaisfosforista otetaan huomioon 60 prosenttia.

• Tuhkan kokonaisfosforista otetaan huomioon 40 prosenttia

• Jos lohkolta jää sato korjaamatta, tulee lohkolle levitetty fosfori kuitenkin huomioida 
seuraavana keväänä täysimääräisesti kun lannoitusta suunnitellaan ja toteutetaan
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Ravinteiden tasapainoinen käyttö:
Lannoitus
Fosforilannoitus yli viiden hehtaarin lohkoilla

• Yli viiden hehtaarin lohkoilla lannoituksen on perustuttava kahteen tai useampaan 
maanäytteeseen

• Viljelijä voi suunnitella ja toteuttaa lannoituksen joko maanäytteitä edustavien 
lannoituslohkojen mukaisesti tai laskea lannoituksen käyttäen sallittujen 
enimmäismäärien keskiarvoa tai painotettua keskiarvoa

• Fosforilannoitusta ei voida laskea keskiarvona koko lohkolle, jos jonkin maanäytteen 
fosforin viljavuusluokka on niin korkea, että fosforilannoitusta ei voida lainkaan antaa 
viljeltävälle kasville
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Ravinteiden tasapainoinen käyttö:
Lantapoikkeus

• Lantapoikkeus: mahdollisuus käyttää fosforia enemmän osassa 
viljavuusluokissa

• Lantapoikkeuksen käyttäminen:
 Lantapoikkeusta voi soveltaa vain, jos fosforilannoituksessa käytetään pelkästään 

kotieläinten lantaa
 Lantapoikkeukseen saa soveltaa fosforin tasausta mutta ei satotasokorjauksia
 Lantapoikkeusta ei saa käyttää 25 metriä lähempänä vesistöä
 Vilja-, öljy- tai palkokasveilla lantapoikkeusta voi soveltaa viljavuusluokissa 

tyydyttävä ja hyvä
 Monivuotisilla nurmilla lantapoikkeusta voi soveltaa viljavuusluokissa välttävä, 

tyydyttävä ja hyvä
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Ympäristökorvaus
Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta
 ensimmäisenä sitoumusvuonna valitaan toimenpiteet
 voi valita yhden tai useamman
 vuosittaista toteutusalaa voi muuttaa ja korvaus maksetaan toteutusalalle
 kaikkia valittuja toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa joka vuosi
 joka vuosi toteutettavat toimenpiteet, jos on valittu:

 ravinteiden tasapainoinen käyttö (sis. suojakaistat) 
 talviaikainen kasvipeitteisyys 
 orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla 
 puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 

• muutosmahdollisuudet hyvin rajalliset
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Ympäristökorvauksen 
lohkokohtaiset toimenpiteet

 Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 €/ha

 Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 €/ha

 Valumavesien hallinta 70/ 250 €/ha

 Ympäristönhoitonurmet 50- 450 €/ha

 Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 4-54 €/ha

 Orgaanisten katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla 300-500 €/ha

 Peltoluonnon monimuotoisuus 54 – 300 €/ha

 Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 350 – 500 €/ha

MV 13.3.2017



Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet

Lietelannan sijoittaminen peltoon 40 €/ha/v 
• virtsaa/ lietettä levitettävä sijoittamalla väh. 20 m3/ha/vuosi
• vuosittain toteutunut levitysmäärä on ilmoitettava syksyllä kuntaan
• Maksetaan enintään 60%:lle tilan korvauskelpoisesta alasta

 Vuosittain toteutunut levitysmäärä on ilmoitettava kuntaan 31.10. 
mennessä, ei ole pakko levittää joka vuosi

 Voi valita tämän tai ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen

MV 13.3.2017



Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet
Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 €/ha/v 

• Lohkolle on lisättävä toiselta tilalta hankittua ravinnepitoista 
orgaanista materiaalia (kuiva-aine väh.20%) väh. 15m3 /ha/vuosi

• oman tilan lanta, turve, olki, niittojäte, tms. ei oikeuta korvaukseen
• Maksetaan enintään 60%:lle tilan korvauskelpoisesta alasta

 Vuosittain toteutunut levitysmäärä on ilmoitettava kuntaan 31.10. 
mennessä, ei ole pakko levittää joka vuosi

 Voi valita tämän tai lietelannan sijoittaminen
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Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet
Valumavesienhallinta:  Säätösalaojitus 70 €/ha

Säätökastelu 250 €/ha 

 Voidaan toteuttaa seuraavilla peltoalueilla:
 Happamilla sulfaattimailla (rannikkoalue)
 Turve ja multamailla
 Lohkoilla, joilla on ollut erityistukisopimus valumavesien käsittelystä

 Säädön toteutuksesta on pidettävä kirjaa (säätö, hoito- ja 
huoltotoimenpiteet)

 Happamat sulfaattimaat sekä turve- ja multamaat todennetaan 
maa-analyysillä, joka on jätettävä kuntaan 30.9. mennessä

 Ei voi ilmoittaa uusia aloja vuoden 2016 tukihaun jälkeen

MV 13.3.2017



Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet
Ympäristönhoitonurmet 1/3

Suojavyöhykenurmi 450 €/ha  (kohdentamisalue 500 €/ha)
 Lohkoille, jotka ovat Natura/pohjavesisalueille, vesistöjen tai 

valtaojien varsilla
 Suojavyöhyke on oltava väh. 3 metriä leveä 
 Monivuotinen nurmi, ei lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita
 Sato korjattava joka vuosi
 Säilytettävä sitoumuskauden loppuun
 Ei voi ilmoittaa uusia aloja 2017
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Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet

Ympäristönhoitonurmet 2/3

Monivuotinen ympäristönurmi 50 €/ha
 Nurmea kasvava lohko, joka on pohjavesialueella tai 

kohdentamisalueen happamalla sulfaattimaalla tai jonka maalaji 
on turve tai multamaa

 Nurmen voi uusia suorakylvöllä, muokkaaminen ei mahdollista
 Lannoitus ja kasvinsuojelu on sallittua
 Kasvusto on korjattava vuosittain
 Säilytettävä sitoumuskauden loppuu
 Ei voi ilmoittaa uusia aloja vuoden 2016 tukihaun jälkeen
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Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet
Ympäristönhoitonurmet 3/3

Luonnonhoitopelto 100 €/ha (kohdentamisalue 120 €/ha)
 Voi olla vanhoja nurmia tai perustaa uuden
 Oltava vähintään 2 kasvukautta
 Perustettaessa sallittu vähäinen lannoitus, ei 

kasvinsuojeluaineita
 Niitettävä joka toinen vuosi
 Luonnonhoitopeltonurmea voi olla enintään 5% tilan 

korvauskelpoisesta pinta-alasta (kohdentamisalueella 20%)
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Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
 Vähintään 20% tilan korvauskelpoisista lohkoista on kasvipeitteisenä 

kasvukauden ulkopuolella
 Kasvipeitteisyysala voi vaihdella vuosittain ja tuki määräytyy seuraavasti (tuki 

maksetaan koko korvauskelpoiselle alalle):

 Kasvipeitteinen ala ilmoitetaan vuosittain kuntaan 31.10. mennessä

 Ei huomioida mm. viherkesantoja, viherlannoitusnurmia, suojavyökenurmia, 
lhp-nurmia, monimuotoisuuspeltoja
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Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet

Peltoluonnon monimuotoisuus
Kerääjäkasvit 100€/ha

 Kasvusto, joka käyttää varsinaisen viljelykasvin jälkeen maahan 
jääviä ravinteita ja myös suojaa maata lisäämällä kasvipeitteisyyttä

 Kylvettävä pääkasvin kylvön yhteydessä, oras vaiheessa tai korjuun 
jälkeen

 voi päättää 1.10. alkaen
 Voidaan maksaa 25 %:lle tilan korvauskelpoisesta pinta-alasta

Viherlannoitusnurmi 54 €/ha
 Kylvettävä keväällä tai edellisenä vuonna suojaviljaan
 Nurmi- tai heinäkasveja, vähintään 20% typensitojakasveja
 Sama lohko enintään 3 vuotta, luomutilalla 2 vuotta
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Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet
Peltoluonnon monimuotoisuus jatkuu
Saneerauskasvit 300€/ha

 Saneerauskasvina voi käyttää öljyretikkaa, valkosinappia, 
samettikukkaa tai näiden seoksia

 Tiloille, joilla on viljelykierrossa perunaa, sokerijuurikasta tai 
avomaan puutarhakasveja

 Kylvettävä keväällä ja oltava kaksi kuukautta
 Voidaan maksaa 25 %:lle tilan korvauskelpoisesta pinta-alasta*

Monimuotoisuuspellot 300 €/ha
 Riista- ja maisemakasvit (perustettava joka vuosi, jos ilmoittaa)
 Niitty- ja lintukasvit (sama kasvusto tulee olla kaksi vuotta)
 Monimuotoisuuspeltoja ja luonnonhoitopeltonurmia voi olla 

enintään 15% korvauskelpoisesta alasta, kohd.alueella max.20%
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Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet

MV 13.3.2017

Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla, 
yksivuotiset 300 €/ha ja monivuotiset 500 €/ha

 Rivit tai rivivälit on katettava oljella, hakkeella, ruohosilpulla, 
biohajoavalla kalvolla, katepaperilla tai muulla maaperälle 
haitattomalla orgaanisella materiaalilla

 Monivuotisilla kasveilla voidaan käyttää myös leikattavaa 
nurmikatetta

 Siemenperunalla katteena on käytettävä olkea
 Lohkosta voi kattaa vain rivin tai rivivälin tai lohkon kokonaan
 Katettujen lohkojen ala voi vaihdella vuosittain, yksi lohko oltava 

kuitenkin vuosittain



Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet

Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu: ryhmä 1 
500 €/ha ja ryhmä2 350 €/ha

 toteutettava joka vuosi vähintään yhdellä lohkolla
 menetelmäryhmä 1 (mm. makroeliövalmisteet, pölyttäjähyönteiset) 

tai menetelmäryhmä 2 (tuhohyönteisverkot, traktorikäyttöinen 
liekitin yms.) 
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Ympäristökorvauksen maksu
Enimmäiskorvaustasot ympäristökorvauksessa

 600 €/ha yksivuotiset viljelykasvit
 900 €/ha monivuotiset puutarhakasvit
 450 €/ha muut kasvit (mm. nurmet)

Luomulohkoille ei makseta kaikista toimenpiteistä 
Viherryttämisen kautta tulee rajoituksia 
Muita päällekkäisen maksun rajoituksia 
Ympäristökorvausta ei makseta kesannolle, kasvimaalle, tilapäisesti 
viljelemättömälle eikä viljelemättömälle pellolle
Ei makseta suojavyöhykkeille, luonnonhoitopeltonurmille, 
viherlannoitukselle, monimuotoisuuspelloille ja monivuotisille 
ympäristönurmille

 Nämä voi saada ympäristökorvausta lohkokohtaisten toimenpiteiden kautta
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2017 ei voi tehdä uusia sitoumuksia
 Vanha sitoumus voidaan jakaa 

Uutta sitoutumatonta alaa ei voi liittää sitoumukseen 
 Peruslohkolla voi olla korvauskelpoisuus, mutta lohko ei ole 

sitoumuksella 

Korvauskelpoisuuden tasot ympäristökorvauksessa 
 Sitoumuslohko 
 Korvauskelpoinen lohko 
 Korvauskelvoton lohko 

Ympäristökorvauksen 5-vuotinen sitoumus
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Ympäristösitoumuksen kohteena olevalle korvauskelpoiselle 
alalle 

Peruslohko menettää korvauskelpoisuuden ohjelmakauden 2014 –
2020 loppuun saakka jos, 

 Vuoden 2015 viljelijä ei ollut sitoutunut ympäristökorvaukseen 
 Tulee välivuosi ja kukaan ei hae lohkolle mitään tukia 
 Lohko on vuodenkin välillä viljelijällä joka ei ole sitoutunut 

ympäristökorvaukseen 
 Tilan ympäristökelpoinen ala todetaan alle 5 ha tai 

puutarhakasveilla alle 1 ha 

Peruslohko jolle voidaan maksaa 
ympäristökorvausta 
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Lohkojen liittäminen sitoumukseen 
 Lohko siirtyy toiselta sitoumuksen antaneelta viljelijältä ja on 

sitoumuksessa, ei tuo ongelmia 
 Lohko siirtyy viljelijältä, joka ei ole sitoutunut tai lohko ei ole ollut 

kenenkään tukihakemuksella 2016
 lohkolle ei voida maksaa ympäristökorvausta, vaikka lohko olisi 

korvauskelpoinen 

Lohkojen poistaminen sitoumuksesta 
 Lohko siirtyy toiselle viljelijälle 

 viljelijällä on ympäristösitoumus, ei tuo ongelmia 
 viljelijällä ei ole ympäristösitoumusta, tässä tilanteessa 

ympäristötuen korvauskelpoisuus menetetään lohkolta tämän 
ohjelmakauden ajaksi

Sitoumusalan muutokset 
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Viljelijän hallinnassa oleva ja säilyvä korvauskelpoinen lohko 
ilmoitetaan sitoumusaikana viljelemättömäksi tai todetaan sellaiseksi 
valvonnassa 

 Katsotaan poistetuksi pinta-alaksi 
 Menettää korvauskelpoisuutensa 
 Tukien takaisinperintä 

Viljelijä ei ole vastuussa hallinnan siirron jälkeen tapahtuvasta 
peruslohkon korvauskelpoisuuden häviämisestä 

Jos lohkoja poistuu maatalouskäytöstä oman hallinnan aikana, 
poistuvan sitoumusalan korvaus peritään takaisin koko 
sitoumusajalta 

Sitoumusalan muutokset 
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Sitoumuksen tai sitoumuksen osan siirtämistä on haettava 15 
työpäivän kuluessa siirron kohteena olevan alan omistus- tai 
hallinta-oikeuden siirtymisestä 

 Toinen henkilö voi jatkaa sitoumusta siirretyllä alalla 
 Jos toinen henkilö ei jatka sitoumusta siirretyllä alalla, sitoumus 

raukeaa 
 siirretylle alalle ei kohdistu takaisinperintää 
 peruslohkojen korvauskelpoisuus menetetään lohkoilta tämän 

ohjelmakauden ajaksi. 
 Ilmoitus kuntaan lomakkeella 160 

Sitoumuksen siirtäminen
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Korvauskelpoinen ala laskee alle vähimmäisalan 
 Kaikilla kasveilla 5 ha 
 Tai puutarhakasveilla 1 ha 

Raukeamisesta ei seuraa takaisinperintää 
 Ympäristökorvauksen korvauskelpoisuus menetetään tältä 

ohjelmakaudella 

Aina kannatta pitää pelivaraa 
 Digitoinnissa tai valvonnassa ala voi pienentyä

Sitoumuksen raukeaminen 
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Jos sitoumuksesta luovutaan ennen sitoumuskauden 
päättymistä, maksettu korvaus peritään takaisin

Maksettua ympäristökorvausta ei peritä takaisin, jos 
sitoumuksesta luopumisen syy on ylivoimainen este tai 
poikkeuksellinen olosuhde

 Tuenhakijan kuolema, vakava sairaus, luonnonmullistus tms.

Hakematta jättäminen katsotaan myös luopumiseksi 
 Joka vuosi pitää hakea, vaikka kasvit olisi sellaisia joista ei 

makseta ympäristökorvausta

Sitoumuksesta voi luopua 
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Ympäristösopimukset 
 Kosteikkojen hoito 450 €/ha

 Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maisemanhoito
 Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat perinnebiotooppikohteet 

600 €/ha ja muut kohteet 450 €/ha

 Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot 600 €/ha – ei voi hakea 2017

 Alkuperäisrotujen kasvattaminen – ei voi hakea 2017
 Itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja 530 €/ey
 Suomenhevonen 300 €/ey
 Suomenlammas, ahvenanmaanlammas, kainuunlammas 300 €/ey
 Maatiaiskanat ja –kukot 300 €/ey

 Alkuperäiskasvien viljely 400 €/lajike / vuodessa
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Ympäristösopimukset
 Haetaan Ely-keskuksesta 15.6. mennessä

 Suunnitelma on pakollinen (muut paitsi alkuperäisrodut)
 Hoitopäiväkirja

 Viiden vuoden sopimuksia
 Yksilöidyt toimenpiteet / lohko/ vuosi

 Kiinteä korvaus

 Pienin lohko 0,05, pienin sopimusala 0,3 ha (kurkipellot 5 ha)

 Sopimusalan vähentäminen kesken kauden hyvin rajallista
 Lähinnä ylivoimainen este/ poikkeuksellinen olosuhde
 Muuten vähentämisestä mahdollisesti takaisinperintää
 Sopimuksen siirtäminen toiselle hakijalle on mahdollista
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Kosteikon hoitosopimus 450 €/v
Tavoitteena maatalouden vesistökuormituksen vähentäminen/ vesien tilan 
parantaminen

Sopimus voidaan tehdä seuraaville aloille : 
 kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman alle jääneestä ja 

hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta sekä hoidon kannalta riittävistä 
reuna-alueista. 

Sopimus voidaan tehdä seuraavista kohteista: 
 pienten kosteikkojen, pohjapatojen ja tulvapeltoalueiden muodostamisesta ja 

hoitamisesta
 Aikaisemmin perustetulle kosteikolle

Sopimuksen hyväksyminen perustuu Ely -keskuksen tarveharkintaan 
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Maisemaluonnon monimuotoisuuden 
ja maiseman hoito
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat 
perinnebiotooppikohteet 600 €/ha ja muut kohteet 450 €/ha

 Perinnebiotooppi 
 Keto, niitty, rantaniitty, lehdesniitty, hakamaa, metsämaa tai nummi, joissa 

on nähtävissä selviä merkkejä aiemmasta laidunnuksesta tai alueen 
käytöstä karjan rehuntuotantoon

 Luonnonlaidun
 pellon ulkopuolista laidunta 
 ei voi luokitella perinnebiotoopiksi 
 muusta ympäristöstä erottuvia luonto- tai maisema-arvoja 
 kohteen tulee sijaita maatalousympäristöön kuuluvassa 

maisemakokonaisuudessa 
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Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimus 
600 €/ha – ei voi hakea 2017
Sopimus tehdään

 jos linnut ovat aiheuttaneet satovahinkoa, alue löytyy massaesiintymisistä 
tehdystä aineistosta tai kohteella on muita linnuille tärkeitä elinympäristöjä 

Hakemuksessa on oltava
 selvitys lintujen esiintymisestä, alueelle perustettava kasvusto, ruokinnan 

tarve (laatu ja ajoittuminen), tarvittaessa todiste satovahingosta. Kirjallinen 
suostumus alueen vieressä olevien lohkojen haltijalta 

 Vaatimuksena siemensatoa tuottavan kasvuston viljelyä sekä lintujen 
ruokintaa niiden houkuttelemiseksi sopimusalueelle 

 Alue voi koostua yhdestä tai useammasta kokonaisuuden 
muodostavasta peruslohkosta 

 Keskiosiin nurmialue, sen ympärille ohrakasvusto ja uloimmaksi 
kaurakasvusto 
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Alkuperäisrotujen 
kasvattamissopimus – ei voi hakea 2017 
Itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja 530 €/ey, Suomenhevonen 300 €/ey, 
Suomenlammas, ahvenanmaanlammas, kainuunlammas 300 €/ey, 
Maatiaiskanat ja –kukot 300 €/ey

Tavoitteena alkuperäisrodun säilyttäminen/ lisääminen

 Sopimus tehdään, jos 
 Lampaat ja vuohet, 0.9 eläinyksikköä (vähintään 5 yli 1v. eläintä) 
 Naudat, 1.0 eläinyksikkö (vähintään 1 - 2 eläintä riippuen siitä onko naudan 

ikä 1v. vai 2v.) 
 Hevoset, 2.0 eläinyksikköä (vähintään 2 hevosta) 
 Maatiaiskanat, vähintään 20 eläintä 

 Eläinten oltava puhdasrotuisia

 Käytettävä vuosittain siitokseen
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Alkuperäiskasvien viljelysopimus 
 Nurmi- ja rehukasvien, viljakasvien, juurikkaiden, siemenperunoiden, 

öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten maatiaislajikkeiden ja 
uhanalaisten vanhojen kauppalajikkeiden ylläpidosta aiheutuneista 
kustannuksista

 Viljelijän on varastoitava ja säilytettävä vähintään kahden vuoden 
siementarvetta vastaava määrä alkuperäiskasvin kylvökelpoista 
siementä maatilalla

 Tuensaaja on viljelijä, jonka viljelemä lajike on hyväksytty 
alkuperäiskasvilajikkeena Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon. 

 Ylläpidosta tasakorvaus 5 vuoden ajan 400 €/v 
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Kansalliset ha-tuet
• Myönnetään kasvulohkoille, jotka ovat korvauskelpoisia

• C2-tukialueella:
– Pohjoinen ha-tuki 

• Rypsi/ herne ym. valkuais- ja öljykasvit 75 €/ha ja ruis 75 €/ha, 
• valkuaiskasvien ja viljan seokset, joissa viljaa alle 50%  45 €/ha
• Sokerijuurikas ja tärkkelysperuna 100 €/ha
• Avomaan vihannekset 325 €/ha
• Tattari, maissi, sokerimaissi öljy- ja kuitupellava ja hamppu 65 €/ha

– Yleinen ha-tuki 10 €/ha
– Nuorten viljelijöiden tuki 40 €/ha

• Samat ehdot kuin EU:n nuorten tuessa (aloittava viljelijä enint.5 
vuotta ja enint.90 ha:lle, 1.hakuvuonna korkeintaan 40-vuotias)
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Peltokasvipalkkio
EU:n rahoittama tuki

Tukikelpoisia kasveja ovat: 
 Valkuaiskasvit (esim. rypsi, rapsi, härkäpapu, peltoherne) ruis, 

sokerijuurikas, tärkkelysperuna sekä AB-alueella ihmisravinnoksi 
käytettävät avomaanvihannekset

 Valkuaiskasvi + vilja-seokset eivät tukikelpoisia

Tukitaso C-alueella:
 Valkuaiskasvit 70 €/ha
 Ruis 50/€/ha
 Sokerijuurikas 75 €/ha
 Tärkkelysperuna 560 €/ha
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Luomu
 Erillinen sitoumus
 Kasvitila 160 €/ha

 Myyntikasvivaatimus 30%
 Kotieläintila voi lisäksi saada 134 €/ha

 Eläintiheys oltava vähintään 0,3 ey/ korvauskelpoinen ha
 Myytävä kotieläintuotteita viim. viimeisenä sitoumusvuonna

 Sopimusta haetaan Ely-keskuksesta 15.6. mennessä
!!! Uuden luomusitoumusta hakevan tilan on hakeuduttava 
luonnonmukaisen tuotannon valvontaan jo 2.5.2017

MV 13.3.2017



Alustavat pinta-alatuet vuonna 2017, €/ha
KaseKa C2-

alue/ MV 
9.2.2017

2) Ympäristökorvauksen valinnaisia lohkokohtaisia toimenpiteitä

ohra, 
kaura, 
vehnä 
nurmi, 

peruna, 
r-helpi

ruis

valk. kasvin+ 
viljan 

seokset
viljaa alle 

50%

rypsi, 
rapsi, 
herne, 

härkäpapu

kumina ja 
muut 

siemenmaus-
teet

tärkkelys-
peruna

* viherlannoitus 
nurmi

* moniv. 
ympäristö-

nurmet

• suoja-
vyöhyke
(maks.   
25%) 1)

* luonnon-
hoitopeltonurmi 

(maks. 5%) 1)

* monimuot. 
pellot: riista, maisema, 
niitty, lintu (maks. 15%) 

1)

kesanto (maks. 
25%) 1)

kesanto (yli 
25%)

Ympäristökorvaus 54 54 54 54 200 54 54 104 450 100 300 0 0

Luonnonhaittakorvaus 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 0

LHK:n kotieläinkorotus 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0

Perustuki 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Viherryttämistuki 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Peltokasvipalkkio 0 50 0 70 0 560 0 0 0 0 0 0 0

Yleinen ha-tuki 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

Pohjoinen ha-tuki 0 75 45 75 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Yhteensä
kotiel.tila 539 664 584 684 685 1199 539 589 925 575 775 475 173

kasv.tila 479 604 524 624 625 1139 479 529 865 515 715 415 173

Kans. nuoren vilj. tuki 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0

EU:n nuoren vilj. tuki 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Ymp.korvauksen muut valinnaiset lohkokohtaiset toimenpiteet
Maksun rajoituksia

1) LHP-nurmea voi olla enintään 5%

LHP-nurmea ja monimuotoisuuspeltoja voi olla yhteensä enintään 15% Lietelannan sijoittaminen 40 €/ha
enintään 60 %:lle sitoumusalasta

LHP-nurmea, kesantoja ja suojavyöhykenurmea voi olla yht. enintään 25% Org. aineksen kierrättäminen 40 €/ha
enintään 60 %:lle sitoumusalasta

2) Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet valitaan 1.sitoumusvuonna. Säätösalaojien hoito 70 €/ha

3) Tuki tulee kasvipeittyisyysprosentin mukaan €/ha: Säätökastelu 250 €/ha

Kohdentamisalue: 20% = 4, 40% = 18, 60% = 36, 80% = 54 Talviaikainen kasvipeitteisyys 3) 4 - 54 €/ha
ei huomioida *-merkittyjä aloja

Muu alue: 20% = 4, 40% = 9, 60% = 11, 80% = 11 Kerääjäkasvit 100 €/ha
enintään 25 %:lle sitoumusalasta

Saneerauskasvit 300 €/ha
enintään 25 %:lle sitoumusalasta
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