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Täydentävät ehdot  

– Mitä ovat täydentävät ehdot? 

 

• Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia sekä 

 

• Lakisääteisiä hoitovaatimuksia 

 

→  Lakisääteiset hoitovaatimukset ovat direktiivejä ja asetuksia, jotka      
 liittyvät ympäristöasioihin,kansanterveyteen, kasvien terveyteen 
 sekä eläintenterveyteen ja hyvinvointiin 

 



Täydentävät ehdot  
• Täydentävien ehtojen noudattaminen on 

seuraavienviljelijätukien ehtona: 
 
– Perustuki 

– Viherryttämistuki 

– Nuoren viljelijän tuki 

– Peltokasvipalkkio 

– Uuhipalkkio 

– Lypsylehmäpalkkio 

– Nautapalkkio 

– Ympäristökorvaus 

– Luonnonmukainen tuotanto 

– Luonnonhaittakorvaukset 

– Eläinten hyvinvointikorvaus 

– Pohjoiset hehtaarituet, vain osa täydentävistä ehdoista 



Täydentävät ehdot 

• Muutokset hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksissa  
– Valtaojien ja vesistöjen varsilla tulee olla 1 metrin levyinen piennar. - 

Aikaisemmin 60cm 

– Kasvuston sängen poltto on sallittu ainoastaan, jos se on 
välttämätöntä kylvön toteutuksen, rikkakasvien, kasvitautien tai 
tuholaisten torjunnan kannalta. Vaatimus koskee myös nurmipeltoja. - 
Aikaisemmin on ollut vaatimus välttää oljen polttamista 

– Kaukasian persian ja armenianjättiputken leviäminen on estettävä 
huolehtimalla niiden torjunnasta maatalousmaalla.- Aikaisemmin ei 
ole ollut vaatimusta. 

– Hoidetun viljelemättömän kesantopellon niittovaatimus poistuu 
täydentävistä ehdoista 

 



Täydentävät ehdot 

• Muutokset hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksissa  
– Pysyvien laitumien säilyttämisvaatimus poistuu täydentävistä ehdoista 

vuoden 2015 jälkeen (säilyttämisvaatimus siirtyy osaksi 
viherryttämistukea). 

– Uutta pysyvien laitumien hoitovaatimuksissa: 
• Tarvittaessa pysyvän laitumen kasvuston voi uusia muokkaamalla ja 

kylvämällä heinä-ja nurmirehukasvien siemenillä.  

• Aikaisemmin muokkaamista ei ole sallittu 

– Viljelykiertovaatimus poistuu  

– Maaperän tiivistymisen ehkäisemistä koskeva kohta poistuu 
(raskailla koneilla ajaminen märillä pelloilla)  

 



Täydentävät ehdot 

• Muutokset lakisääteisissä hoitovaatimuksissa 
– Puhdistamolietedirektiivi poistuu 

– Luonto- ja lintudirektiiveistä poistuvat vaatimukset lintu- ja kasvilajien 
rauhoitukseen liittyvistä vaatimuksista, mutta niiden elinympäristöjä 
on suojeltava 

– Nitraattiasetuksen uudistuksen myötä muutoksia 
• Lannan varastoinnissa 

• Rakenteellisissa vaatimuksissa 

• Kuivalannan varastoinnissa poikkeustilanteissa 

• Lannoitteiden käytössä 

• Typpilannoitemäärissä 

• Lannan ravinnepitoisuuksien määrittämisessä 

• Kirjanpitovelvollisuudessa 



Tukialueuudistus 



Tukioikeudet 

• Tukioikeuksien uudelleenkohdistaminen tehdään vuonna 
2015 
– Tämän jälkeen tukioikeuksia voi käyttää ainoastaan alueella, jolle ne 

on kohdistettu 

• Käyttö tarkastetaan 15.6.2015 tilanteen mukaan 
– Erikokoisia ja -arvoisia tukioikeuksia (1 ha - 0,01 ha)  

– Lueteltu 103A lomakkeella (Vipu-palvelusta) 

• Käyttämättömät tukioikeudet mitätöidään 

• Siirrot vain aktiiviviljelijöiden kesken 

• Mitätöinti halvimmista alkaen 
– Koskee sekä omistus että vuokrattuja oikeuksia niiden suhteessa 

 



Suorat peltoalaperusteiset tuet 

• Perustuki    48,8% 

• Viherryttämistuki   30% 

• Nuoren viljelijän tuki  1% 

• Tuotantosidonnaiset tuet  20% 
– Peltokasvipalkkio, lypsylehmäpalkkio, nautapalkkio, lammas- ja 

vuohipalkkio 

• Kansallinen varanto  0,2% 



Perustuki 

• Tukikelpoinen ala 

– Kaikki maatalousmaa eli pelto, pysyvä nurmi/pysyvä laidun sekä 

pysyvät kasvit 

• Lohkoille perustukiominaisuus 

– A = pelto 

– B = pysyvä laidun/pysyvä nurmi 

– C = muu käyttö 

• Tukitasoarvio AB-alueella 117,6 €/ha, C-alueella 101,7 €/ha 

 



Viherryttämistuki 

• Vaatimukset 
– Viljelyn monipuolistaminen 

– Pysyvän nurmen säilyttäminen 

– (Ekologisen alan vaatimus) 

 

• Tukikelpoista alaa on pääsääntöisesti pelto ja pysyvä laidun 

• Tukitasoarvio AB-alue 74 €/ha, C-alue 66 €/ha 



Viherryttämistuki, viljelyn monipuolistaminen 
AB-alue 

• Alle 10ha tilat 
– Ei monipuolistamisvaatimusta 

• 10-30ha tilat 
– Viljeltävä vähintään kahta eri viljelykasvia, pääkasvin ala ei yli 75% peltoalasta 

• Yli 30ha tilat 
– Viljeltävä vähintään kolmea eri viljelykasvia, pääkasvin ala ei yli 75% ja kahden 

tärkeimmän viljelykasvin ala ei yli 95% peltoalasta 

 



Viherryttämistuki, viljelyn monipuolistaminen  
C-alue 

• Alle 10ha tilat 
– Ei monipuolistamisvaatimusta 

 

• Yli 10ha tilat 
– Viljeltävä vähintään kahta eri kasvia, pääkasvin ala max. 75 % 

peltoalasta 

 



Viherryttämistuki, viljelyn monipuolistaminen 

• Viljelykasvit 
– Viljelykasvien, ristikukkaisten kasvien, kurkkukasvien ja koisokasvien 

ryhmissä olevat kasvit ovat eri kasvia 

– Syys- ja kevätvilja eri kasveja 

– Kesanto lasketaan omaksi kasviksi 

– heinä- ja muut nurmikasvit yksi kasvi 

– Seoskasvustot: eri seokset eri kasveja 

– Luettelo Hakuoppaassa (www.mavi.fi) 

• Viljelykasvien osuuden laskenta-ajankohta on 30.6.-31.8. -> 
Oltava tarkastettavissa tällä välillä 

 



Viherryttämistuki, viljelyn monipuolistaminen 

Poikkeukset 

• Viljelyn monipuolistamisen vaatimusta ei sovelleta tilaan jos, 
– Yli 75 % peltoalasta on kesantoa, heinä- tai muita nurmirehukasveja. 

Lisäksi muuhun käyttöön jäävä ala saa olla enintään 30 ha  

– Yli 75 % tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea ja 
kesantoa, heinä- tai muita nurmikasveja. Lisäksi muuhun käyttöön 
jäävä ala saa olla enintään 30 ha 

– Yli 50 % peltoalasta ei ole ollut viljelijän ilmoittamana edellisenä 
vuonna ja koko peltoalalla viljellään eri peltokasvia kuin edellisenä 
vuonna 



Viherryttämistuki, pysyvän nurmen säilyttäminen 

• Pysyvä nurmi 
– Pysyvät laitumet ja sellaiset nurmet, jotka eivät ole kuuluneet 

viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen 

– Tukihakemuksessa nurmena v. 2010 lähtien 

• Pysyvän nurmen osuus koko maatalousmaasta ei saa 
vähentyä enempää kuin 5 % vuonna 2015 vahvistettavasta 
viiteosuudesta 
– Osuus lasketaan vuosittain ilmoitettujen alojen  

     perusteella 

– Seuranta koko maan tasolla 



Viherryttämistuki, ekologinen ala 

• Jos tilalla on yli 15 ha peltoalaa, on siitä ilmoitettava 
vähintään 5% ekologiseksi alaksi 

• Ekologiseksi alaksi käyvät kesanto, typpeä sitovat kasvit, 
maisemapiirteet ja lyhytkiertoiset energiapuualat 

• Vaatimus koskee viljelijöitä, joiden tilan talouskeskus sijaitsee 
Uudenmaan, Varsinais-Suomen tai Ahvenanmaan 
maakunnissa 

• Ekologisen alan vaatimus ei koske tilaa jos peltoalasta yli 75% 
on nurmea tai palkokasveja 

 



Nuoren viljelijän tuki 

• Hakuvuonna enintään 40-vuotias perustukeen oikeutettu 
hakija 

• Perustanut maatilan ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena 
yrittäjänä 

• Tukea maksetaan korkeintaan 5 vuotta maatilan 
perustamisesta 
– Tilanpito on tullut aloittaa aikaisintaan vuonna 2010 

• Maksetaan enintään 90:lle tukioikeushehtaarille 

• Tukitasoarvio n.50 €/ha 

 



Peltokasvipalkkio 

• Valkuais- ja öljykasvi- sekä tärkkelysperunapalkkio yhdistyvät 

• Uusina kasviryhminä ruis, sokerijuurikas sekä 
avomaanvihannekset 

• Valkuais- ja öljykasveilta poistuu 10% pinta-alavaatimus 

• Tärkkelysperunasta poistuu vaatimus koulutuspäivistä, 
peltomaan laatutestin suorittamisesta ja lohkotietopankkiin 
liittymisestä 

• Viljan ja valkuaiskasvin seos ei enää tukikelpoinen 
– Peltoherneellä voi olla vähäinen määrä tukikasvia 

 

 



Peltokasvipalkkio 

• Tukikelpoiset kasvit 
– peltoherne 

– härkäpapu 

– lupiini 

– kevät- ja syysrypsi sekä kevät- ja syysrapsi 

– auringonkukka 

– öljypellava 

– öljyhamppu 

– ruistankio 

– ruis 

– sokerijuurikas 

– Tärkkelysperuna 

– Avomaan vihannekset (AB-alue) 

 

 



Peltokasvipalkkio 

 

Alustavat tukitasot €/ha  AB-alue C-alue 

Valkuaiskasvit   90 90 

Ruis    40 40 

Sokerijuurikas   70 70 

Tärkkelysperuna  600 600 

Avomaanvihannekset  180 

 



Luonnonhaittakorvaus 

Muutokset ohjelmakaudella 2014–2020 
• Yksivuotinen korvaus, viljelijämääritelmä yhtenäistyy suorien tukien 

kanssa. 

• 5 ha minimialavaatimus 

• Korvauskelpoisuuden laajennus: Pysyvät nurmet mukaan  

• Sallittu kesannon ja LHP:n enimmäismäärä tiukentuu ed. kauteen 
verrattuna (25%). 

• Degressiivisyys eli korvaustaso alenee 150 ha:n (-10 %) ja 300 ha:n (-20 %) 
jälkeen 

• Kotieläintila kun vähintään 0,35 ey/ha 

– Lasketaan kuluvan vuoden eläimet sekä pinta-ala 

 



Luonnonhaittakorvaus 

• Kesantorajoite esimerkki 

– Tilan korvauskelpoinen ala 30,24ha 

– Ohra 10ha, kaura 10ha, tilapäisesti viljelemätön 0,2ha, kasvimaa 0,04ha, 
kesanto 6ha, luonnonhoitopeltonurmi 4ha 

Muiden korvauskelpoisten kasvien ala 20ha 

-> lasketaan tilalle maksettava LHK: 

      20ha x 4/3 = 26,67ha 

Kesannolle ja luonnonhoitopellolle maksettava LHK: 

 20ha/3=6,67ha 

• Korvaustasot: AB-alue 217€/ha 

  C-alue   242€/ha 

Kotieläinkorotus 60€/ha 

 



Lohkojen korvauskelpoisuus 

• Lohkojen korvauskelpoisuus on yhtenäistetty 
ohjelmaperusteisissa korvauksissa 
– Ei erillistä luonnonhaittakorvauskelpoisuutta ja 

ympäristökorvauskelpoisuutta 

– Lohkojen korvauskelpoisuudet on pääosin määritelty hallinnon 
toimesta 

• Hyvä tarkistaa hallinnassa olevien lohkojen osalta 

– Pysyville laitumille LHK- kelpoisuus 



Ympäristökorvaus 
• Ympäristösitoumus 

Koko tilaa koskeva toimi:  

– Ravinteiden tasapainoinen käyttö  
 

Lohkokohtaiset toimenpiteet: 

– Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

– Lietelannan sijoittaminen peltoon 

– Valumavesien hallinta 

– Ympäristönhoitonurmet 

– Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 

– Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla 

– Peltoluonnon monimuotoisuus 

– Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 
 

Pellon oltava korvauskelpoista ohjelmaperusteisissa korvauksissa 

 



Ympäristökorvaus 



Ympäristökorvaus 

• Ravinteiden tasapainoinen käyttö 
– Koko tilaa koskeva toimenpide 

• Viljavuustutkimukset, viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelma, 
lohkokohtaiset muistiinpanot, 3 metriä leveät suojakaistat vesistöjen 
varsilla olevilla pelloilla, koulutuspäivä ja peltomaan laatutestin 
itsearviointi. 

Huom! Viljavuustutkimus tehtävä viiden vuoden välein. Monivuotisilla 
puutarhakasveilla ei ole enää vaatimusta  kolmen vuoden välein tehtävästä 
viljavuustutkimuksesta. 

Vähimmäisvaatimukset 
• Typen käyttörajoitukset lohkon multavuuden perusteella 

• Fosforin käyttörajoitukset viljavuusluokan perusteella 

• Ruiskun testaustodistus ja kasvinsuojeluaineiden käyttäjätutkinto 

 

 

 



Ympäristökorvaus 

• Kuminan lannoitusrajat vuodesta 2015 alkaen 
– typen osalta 

• Vähämultaiset ja multavat maat   90kg/ha 

• Runsasmultaiset maat   80kg/ha 

• Erittäin runsasmultaiset maat 70kg/ha 

• Eloperäiset maat   50kg/ha 

– Fosforin osalta 
• Viljav. luokassa hyvä  8kg/ha 

• Viljav. luokassa tyydyttävä  12kg/ha 

• Viljav. luokassa välttävä  20kg/ha 

• Viljav. luokassa huono/huononl. 28kg/ha 

 

 



Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet 

• Lietelannan sijoittaminen peltoon (40€/ha) 
– Lietelanta, virtsa, lietelannasta erotettu nestejae tai nestemäinen 

orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä sijoittavilla tai multaavilla 
laitteilla 

– Vähintään 20 m3/ha/v 

• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen (40€/ha) 
– lannoitevalmistelain mukaiset orgaaniset lannoitteet, 

maanparannusaineet tai kasvualustat, toiselta tilalta hyötykäyttöön 
hankittu kuivalanta tai lannasta erotettu kuivajae (ka min 20%) 

– Vähintään 15m3/ha/v 

• Näiden toimenpiteiden korvaus maksetaan syksyisen 
ilmoituksen perusteella 

 



Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet 

• Valumavesien hallinta 
– Sisältää säätösalaojituksen (70€/ha) hoitotoimenpiteet tai 

säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen (250€/ha) 
hoitotoimenpiteet 

– Korvausta voidaan maksaa 

– aiemman ympäristötukijärjestelmän mukaiselle, vastaavalle 
erityistukisopimusalalle  

– lohkolle, johon on rakennettu soveltuva järjestelmä ja kyse on 
happamasta sulfaattimaasta tai eloperäisestä maasta 

– maanäyte 

– Lohko on happamien sulfaattimaiden erillisellä kohdentamisalueella 

 



Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet 

• Ympäristönhoitonurmet 1/3 
– Suojavyöhykkeet: vesistöjen ja valtaojien varsilla, Natura 2000 -

pelloilla, pohjavesialueilla tai kosteikon rajalla oleville pelloille 

• Kasvusto perustettava kolmen ensimmäisen sitoumusvuoden aikana ja 
säilytettävä sitoumuskauden loppuun 

• Monivuotinen, lannoittamaton, kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön 
nurmi 

• Niitetään ja niittojäte korjataan pois joka vuosi, saa laiduntaa 

• Korvaustaso kohdentamisalueella 500€, muulla alueella 450€ 

 



Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet 

• Ympäristönhoitonurmet 2/3 
– Monivuotiset ympäristönurmet: pohjavesialueella tai turve- tai 

multamaalla koko maassa tai happamilla sulfaattimailla erillisellä 
kohdentamisalueella 

• Vaatimus maanäytteestä 

• Kasvusto perustettava kolmen ensimmäisen sitoumusvuoden aikana eikä 
sitä saa uusia muokkaamalla, säilyttävä sitoumuskauden loppuun 

• Saa käyttää lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita ja saa laiduntaa, kasvusto 
on korjattava joka vuosi 

• Korvaustaso 50€/ha 

 



Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet 

• Ympäristönhoitonurmet 3/3 
– Luonnonhoitopeltonurmet: vähintään kaksivuotinen, lannoittamaton 

ja kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön nurmi tai monilajiseksi 
kehittynyt vanha nurmi 

• Niitto joka toinen vuosi, saa korjata ja hyödyntää, saa laiduntaa 

• Niitettävä joka vuosi, jos vaikea rikkakasvitilanne tai puiden kasvun 
estäminen. 

• Enintään 20 % tilan korvauskelpoisesta alasta tämän toimen 
kohdentamisalueella, 5 % muulla alueella (Lisäksi  
luonnonhoitopeltonurmien ja monimuotoisuuspeltojen yhteismäärä 
kohdentamisalueella enintään 20%, muulla alueella 15%.) 

• Korvaustaso kohdentamisalueella 120€/ha, muualla 100€/ha 

 



Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet 

• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 
– Korvauskelpoisesta alasta vähintään 20 % talviaikaan kasvipeitteistä 

joka vuosi 

– Määrä voi vaihdella vuosittain: kohdentamisalueella 20(4€), 40(18€), 
60(36€) tai 80(54€) % (muualla 20(4€), 40(9€) tai 60(11€) %) 

– Maksu perustuu syksyiseen ilmoitukseen 

– 20 % voi olla kevennetysti muokattu, mutta kohdentamis-alueella 
tämän prosentin ylittävien alojen on oltava aitoa kasvipeitettä (sänki 
tai kasvi) 

– Rajauksia päällekkäisen maksamisen estämiseksi 

– Kumina-ala täyttää kasvipeitteisyyttä ja sille maksetaan myös korvaus 

 



Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet 

• Peltoluonnon monimuotoisuus 1/2 
– Kerääjäkasvit (100€/ha) 

• Kylvettävä 15.8. mennessä 

• Kasvuston voi muokata aikaisintaan 1.10 

• Kerääjäkasvien avulla ei voi perustaa seuraavan vuoden viljelykasvia 

– Viherlannoitusnurmet (54€/ha) 
• Perustetaan nurmi- ja heinäkasvien siemenillä + vähintään 20 % typensitojakasvien 

siemeniä 

– Saneerauskasvien viljely (300€/ha) 
• Öljyretikka, valkosinappi, samettikukka tai näiden seos 

• Saa muokata 2 kk päästä kylvöstä 

 



Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet 

• Peltoluonnon monimuotoisuus 2/2 
– Monimuotoisuuspellot 300€/ha 

• Riista-, maisema- tai niittykasvien siemenillä perustetut lohkot. Riista- ja 
maisemapellot uusittava vuosittain. Niittypellot säilytettävä kaksi kasvukautta, 
minkä jälkeen ilmoitettava muu kasvilaji tai perustettava uudestaan 

• Niitto ei ole pakollista (puiden ja pensaiden kasvu estettävä, rikkakasvitapauksissa 
niitettävä), laiduntaminen ei ole sallittua 

• Vuonna 2014 ilmoitetut LHP-niityt ilmoitettava luonnonhoitopeltonurmena ellei 
perusteta uutta niittykasvustoa 

• Enintään 15 % korvauskelpoisesta alasta (Lisäksi  luonnonhoitopeltonurmien ja 
monimuotoisuuspeltojen yhteismäärä kohdentamisalueella enintään 20%, muulla 
alueella 15%.) 

 



Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet 

• Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja 
siemenperunalla 
– Yksivuotisten puutarhakasvien rivit: olki, hake, ruohosilppu, 

biohajoava muovi, katepaperi tai muu orgaaninen materiaali 

– Monivuotisten puutarhakasvien rivit: olki, hake, ruohosilppu, 
biohajoava muovi, muu orgaaninen materiaali, katepaperi, leikattava 
nurmikate 

– Monivuotisten rivivälit: leikattava nurmikate tai muu orgaaninen kate  

– Siemenperunalla rivit ja rivivälit katettava oljella 

– Ei kuminalle 

– Yksivuotisilla ja siemenperunalla 300€/ha 

– Monivuotisilla 500€/ha 

 



Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet 

• Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 
– Tiettyjen biologisten tai mekaanisten torjuntamenetelmien käyttö 

– Torjunnan onnistumisen seuranta 

– Yksi torjuntatoimi/lohko, vähintään yksi lohko/vuosi 

– Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutunut ei voi valita 

– Ei kuminalle 

– Menetelmän 1 korvaus 500€/ha 

– Menetelmän 2 korvaus 350€/ha 

 



Ympäristökorvaus, yhteenvetona kuminan osalta 

• Kumina on ympäristökorvauksessa edelleen puutarhakasvi 

• Kuminalle maksetaan ympäristökorvauksen ravinteiden 
tasapainoisen käytön korvaus 200€/ha  

• Lisäksi kuminalle maksetaan kasvipeitteisyydestä. 
Kasvipeitteisyyden korvaus riippuu vuosittaisesta kasvipeitteisestä 
alasta 

• Ympäristökorvauksessa ei enää ole puutarhakasvien toimenpiteitä, 
jotka soveltuvat kuminalle 

• Viljavuustutkimuksen näytteenottotiheys 5 vuotta, määritelmä 
kuminan perustamisvuoden viljavuusnäytteen ”iästä” on poistunut 

• Lannoitusrajoihin pieniä muutoksia 

 



Tukivertailua 

    KUMINA 

• AB-alue, €/ha 

– Perustuki       117,60 

– Viherryttämistuki     74,00 

– LHK       217,00 

– Ympäristökorvaus 

• RTK          200,00 

• Kasvipeitteisyys 

     60% mukaan            36,00 

YHTEENSÄ          644,60 

 

VILJA 

• AB-alue, €/ha 

– Perustuki      117,60 

– Viherryttämistuki     74,00 

– LHK        217,00 

– Ympäristökorvaus     

• RTK          54,00 

• Kasvipeitteisyys 

     60% mukaan           36,00 

YHTEENSÄ         498,60

  

 



Tukivertailua 

VILJA 

• C-alue, €/ha (kasvipeitteisyyden 
kohdentamisen ulkopuolinen alue) 

– Perustuki    101,70 

– Viherryttämistuki   66,00 

– LHK     242,00 

– Ympäristökorvaus 

• RTK          54,00 

• Kasvipeitteisyys 

    60% mukaan         11,00 

YHTEENSÄ       474,70 

KUMINA 

• C-alue, €/ha (kasvipeitteisyyden 
kohdentamisen ulkopuolinen alue) 

– Perustuki      101,70 

– Viherryttämistuki     66,00 

– LHK        242,00 

– Ympäristökorvaus     

• RTK          200,00 

• Kasvipeitteisyys 

     60% mukaan           11,00 

YHTEENSÄ         620,70 



Tukivertailua 

• Tukilaskelma esimerkki              
AB-alue 

Viljelyssä 90ha, josta 

– 21ha kevätvehnää 

– 21ha ohraa 

– 30ha kuminaa 

– 18ha luonnonhoitopeltonurmea 

 

– Kasvipeitteisyyden toteutus 60% 
mukaan 

– Kerääjäkasveja viljelyssä 10ha 

 



Tukivertailua 

• Tukilaskelma esimerkki              
AB-alue 
Viljelyssä 90ha, josta 

– 35ha kevätvehnää 

– 21ha ohraa 

– 16ha kauraa 

– 18ha luonnonhoitopeltonurmea 

 

– Kasvipeitteisyyden toteutus 60% 
mukaan 

– Kerääjäkasveja viljelyssä 10ha 

 

 



Tukivertailua 

• Tukilaskelma esimerkki C-alue 

       (kasvipeitteisyyden kohdentamisen          

 ulkopuolinen alue) 

Viljelyssä 90ha, josta 

– 21ha kevätvehnää 

– 21ha ohraa 

– 13,5ha kauraa 

– 30ha kuminaa 

– 4,5ha luonnonhoitopeltonurmea 

 

– Kasvipeitteisyyden toteutus 60% 
mukaan 

– Kerääjäkasveja viljelyssä 10ha 



Tukivertailua 

• Tukilaskelma esimerkki C-alue 

       (Kasvipeitteisyyden kohdentamisen 

 ulkopuolinen alue) 

Viljelyssä 90ha, josta 

– 18,5ha kevätvehnää 

– 31ha ohraa 

– 36ha kauraa 

– 4,5ha luonnonhoitopeltonurmea 

 

– Kasvipeitteisyyden toteutus 60% 
mukaan 

– Kerääjäkasveja viljelyssä 10ha 

 


