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Tilatuki jakaantunut kolmeen tukeen 

• Perustuki   

• Viherryttämistuki  
– monipuolistaminen eli kaksi kasvia 

– pysyvät nurmet 

– ekologinen ala, joka vaaditaan Uudellamaalla, Varsinais-

Suomessa ja Ahvenanmaalla)  

• Nuoren viljelijän tuki 

Tuet maksetaan maatalousmaalle 

Tukia ei makseta tilapäisesti viljelmättömälle eikä 20 

v erityistukisopimusalalle 
 

 

 





Viljelyvaatimus 

• Maatalousmaa on pidettävä avoimena  
• Pysyvien viljelykasvien ala katsotaan avoimeksi, vaikka sillä olisi 

hedelmäpuita, marjapensaita, taimitarhoja tai lyhytkiertoisia 

energiapuita.  

• Pysyvien laitumien ja pysyvien nurmien alalla saa olla muita kuin 

edellä mainittuja puuvartisia kasveja enintään alle 50 % lohkon  pinta-

alasta.  

• Puiden enimmäistiheys tukikelpoisella pysyvän nurmen ja pysyvän 

laitumen kasvulohkolla on 50 puuta hehtaarilla.  

 

• Perustuki maksetaan 1.1. 2018 viljelykunnossa 

olevalle maatalousmaalle 
 



Viljelyn monipuolistaminen 

– Tarkoittaa C-alueella sitä , että yli 10 ha:n tiloilla viljeltävä 

vähintään  kahta kasvia, 

– pääkasvia saa olla korkeintaan 75 % peltoalasta 

– Prosentit ja kasvit lasketaan peltoalasta 

– luomutilat ja useimmat nurmitilat vapautettu 2 kasvin 

vaatimuksesta 

– Viljelykasvien  on oltava laskettavissa 30.6. – 31.8., jona aikana 

sen on oltava todennettavissa ja laskettavissa. 

 

 



Viljelyn monipuolistaminen 

Kasviluettelo hakuohjeissa ja Mavin sivulla, 
käytettävä oikeita kasvikoodeja 

• Viljat ovat eri kasveja, myös syysvehnä ja 
kevätvehnä ovat eri kasveja 

• Kaikki perunat on yhtä kasvia 

• Kaikki kesannot ovat yhtä kasvia 

• Kaikki nurmet ovat yhtä kasvia, myös 
siemennurmet  

• Pysyviä kasveja ja niiden alaa ei lasketa 
eikä pysyvän nurmen ala ja sillä olevaa 
nurmea 

–Jos tilalla 2 ha tyrniä ja 2 ha pysyvää 
nurmea ja 11 ha ohraa, tilalla on vain yksi 
kasvi 

 

 



Viljelyn monipuolistamisesta vapautus ja 

talviaikainen kasvipeitteisyys 

- Talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpiteen 

korvausta ei makseta, jos on vapautettu kahden 

kasvin vaatimuksesta yli 75 % nurmen + 

kesannon vuoksi.  

-Eli jos kotieläintilat pärjäävät alle 75 %:n 

nurmialalla,  ne saavat kasvipeitteisyyden 

korvauksen.  
 



Viljelyn monipuolistamisen vapautus ja talviaikainen 

kasvipeitteisyys 

- Heinä ja nurmirehukasvit : 

Viherlannoitusnurmi, 1-vuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja 

tuorerehunurmet, 1-vuotiset laidunnurmet, 1-vuotiset siemennurmet, 

Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet, Monivuotiset 

laidunnurmet, Monivuotiset siemennurmet, Luonnonhoitopelto 

(nurmikasvit, väh. 2 v.), Suojavyöhykenurmi, Suojavyöhyke (sitoumus 

alkaen 2015), Suojakaista, Monivuotinen ympäristönurmi, Englannin 

raiheinän siemen, valvottu tuotanto, Italianraiheinän (westerw.) 

siemen, valv. tuotanto, Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto, 

Timotein siemen, valvottu tuotanto, Nurminadan siemen, valvottu 

tuotanto 

 



Viljelyn monipuolistaminen uutta 2018 

• Viljelijä vapautuu kokonaan viljelyn monipuolistamisesta siinä 

tapauksessa, että:  

 

– yli 75 % maatilan peltoalasta on nurmella, kesannolla, 

palkokasvien viljelyssä tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä, 

edellyttäen että näiden käyttötapojen ulkopuolelle jäävä peltoala 

on enintään 30 hehtaaria.  

 

– yli 75 % maatilan tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää 

nurmea, nurmea tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä, 

edellyttäen että näiden käyttötapojen ulkopuolelle jäävä peltoala 

on enintään 30 hehtaaria. 
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Esimerkki 

• C-alue, 160 ha peltoalaa 

– 128 ha nurmea (80 %) 

– 16 ha kauraa (10 %) 

– 16 ha ohraa (10 %) 

 

2017 

– Tilalla monipuolistamisvaatimus, koska nurmipoikkeuksen jälkeen jäljelle jäävä 

peltoala yli 30 ha 

– Koska tila ei vapautettu monipuolistamisvaatimuksesta nurmipoikkeuksella, 

ympäristökorvauksen talviaikaisen kasvipeitteisyyden korvaus voitiin maksaa 

 

2018 

– Tila vapautettu viljelyn monipuolistamisvaatimuksesta nurmipoikkeuksen 

perusteella 

→ Ympäristökorvauksen talviaikaisen kasvipeitteisyyden korvausta ei voida 

maksaa 
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Viljelyn monipuolistaminen uutta 2018 

• Spelttivehnä (Triticum spelta) katsotaan eri viljelykasviksi kuin muut 

samansukuiset viljelykasvit 

 

• Muut vihannekset lasketaan kasviksi 
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Pysyvät nurmet 

• Pysyvän nurmen alaksi muuttuu ala, jolle tulee kuudes peräkkäinen 

nurmivuosi täyteen.  

• Lohkon hallinnan muutos ei katkaise pysyvän nurmen laskentaa 

• Peruslohkotietoihin tulee tieto onko lohkolla ollut nurmivuosia 5 

 



Pysyvät nurmet 
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Pysyvä nurmi 

• Viherryttämisestä vapautetulle luomutilalle syntyy pysyvää nurmea, mutta 

alaa ei lasketa mukaan pysyvien nurmien alaan.  

• Ympäristökorvauksen mukaiset nurmet ja EFA-kesannot =ekologisen 

alan kesannot jäädyttävät nurmivuosien kertymisen 

– Luonnonhoitopeltonurmi  

– Viherlannoitusnurmi  

– Monivuotinen ympäristönurmi 

– Suojavyöhyke    

• Siemennurmet nollaavat  

• Vipu-palvelussa löytyy karttataso, jonka avulla tuenhakija voi seurata 

pysyvien nurmien muodostumista erillisenä sijaintitietona.  



Pysyvä nurmi 

• Pysyvän nurmen lohko saa kaikki normaalit korvaukset, myös 

ympäristökorvauksen. 

• Mutta jos lohko on pysyvä nurmi, niin ympäristökorvauksen 

toimenpidekorvausta ei makseta, jos lohko ilmoitetaan  2018   

– monivuotiseksi ympäristönurmeksi, 

– luonnonhoitopeltonurmeksi,  

– viherlannoitusnurmeksi,  

– kerääjäkasville,  

– Saneerauskasville, 

– Monimuotoisuuspelto riista ym. 

• Viherkesanto (nurmi ja niitty), pysyvän nurmen kasvi 

• Viherkesanto (riista ja maisema), nollaa nurmivuodet 

 

 

 

 



Heinä- ja nurmirehukasvit, joiden viljely on muodostanut 

yhtäjaksoisen viiden vuoden pysyvän nurmen viljelyn: 

• 1-vuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet  

• 1-vuotiset laidunnurmet  

• 1-vuotiset siemennurmet 

• Monivuot. kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet  

• Monivuotiset laidunnurmet  

• Monivuotiset siemennurmet  

• Pysyvä kuivah.,säilör., tuorer. (väh 5, alle10 v)  

• Pysyvä laidunnurmi (väh 5, alle 10 v)  

• Pysyvä laidun, ei sadonkorjuuvelvoitetta  

• Luonnonlaidun ja -niitty  

• Hakamaa, avoin  

• Viherkesanto 

• Erityistukisopimusala, pysyvä laidun  



Pysyvä nurmi 

• Pysyvän nurmen säilyttämisvaatimus koskee niitä tiloja, joilla on 

pysyvää nurmea 

– Jos kasvulohko 6 vuotta peräkkäin nurmella, siitä tulee pysyvä 

nurmi 

•  Luomutila on vapautettu (jos hakenut) pysyvän nurmen 

säilyttämisestä (paitsi Naturanurmen), mutta nurmivuosia lasketaan 

myös luomutilalla 

– Lohko voi siirtyessään tavanomaiselle tilalle muuttua pysyväksi 

nurmeksi, jos ilmoitetaan silloin nurmeksi 

 



Pysyvän nurmen kasveja eivät ole esim. 

seuraavat kasvit 

 

Nämä nollaavat nurmivuodet 

• Ruokohelpi (kun ilmoitetaan ruokohelpenä) 

• Viherkesanto riista, maisema 

• Siemennurmet (myös omaan käyttöön jätetyt siemennurmet) Huom. 

Lannoitus eri kuin rehunurmella! 

• Monimuotoisuuspelto riista 

• Monimuotoisuuspelto maisema 

• Monimuotoisuuspelto niitty ja lintu 

 

 



Ennallistamismenettely  

• Otettava käyttöön, jos pysyvien nurmien ala suhteessa 

maatalousmaahan vähenee kansallisella tasolla yli 5 %  

• Tilat, joilla on ollut kahden edeltävän vuoden aikana käytettävissään 

maatalousmaata, jonka käyttötarkoitus on muutettu pysyvästä nurmesta 

tai pysyvästä laitumesta muuhun käyttötarkoitukseen, saattavat joutua 

ennallistamaan tai ilmoittamaan vastaavan muun alan pysyväksi 

nurmeksi 

– Esimerkki: Lohko muodostunut pysyvän nurmen lohkoksi v. 2015, 

kylvetty kaura 2016 ja rypsi 2017 ja ohra 2018. Ennallistamis-

menettely joudutaan ottamaan käyttöön v. 2018 jälkeen v. 2019. Tilan 

ei tarvi ennallistaa, koska ei ole kahden edellisen vuoden (2018, 

2017) aikana poistanut pysyvää nurmea  

 

• Toistaiseksi ei ennallistamisvelvoite ole ollut vaarana  

 

 



Kesannot 

 • Pääsääntöisesti on oltava viherkesantoa tai sänkikesantoa ja niiden 

kasvusto on uusittava tarvittaessa. Viherkesanto suositeltavin 

ensisijainen -> vesien suojelu 

• Viherkesanto voi olla yksi- tai monivuotisilla riista-, maisema-, niitty- tai 

nurmikasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla kylvetty pelto 

• Jos lohkolla ei viherkesantoa aikaisemmin -> kylvö 30.6. mennessä, 

HUOM! Poikk. sääolot estävät kylvön 30.6.mennessä -> kylvö heti 

olosuhteiden salliessa 

• Yksivuotiset kesannot -> ei lannoitusta sallittu 

• monivuotiset viherkesannot -> vähäinen lannoitus sallittu perustamisen 

yhteydessä 

• Pohjavesialueella olevan kesannon tulee olla kasvipeitteinen -> 

perustettavan uuden kesannon siemenseos, enint. 20 % 

typensitojakasveja -> lohkomuistiinpanoihin merkintä 
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        Kesannot 

• Avokesanto: kasvukaudella ilman kasvipeitettä tai sänkeä -> peruste 

muistiinpanoihin merkittävä -> torjutaan vaikeasti hävitettäviä rikkakasveja, 

lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet: salaojitus, kalkitus, ojien kaivuu ja perkaus 

 - Ei ensimmäistä kertaa viljelykäyttöön otettavalle lohkolle sallittu, oltava aina 

 vähintään viherkesantoa 

• Estä rikkakasvien leviäminen kesantopelloilla > kemiallinen torjunta 

mahdollista, kun torjutaan vaikeasti hävitettäviä rikkakasveja   

• Kesantopellon kasvusto voidaan päättää aikaisintaan 15.7, jos kesantopellolle 

kylvetään nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä tai istutettavia kasveja. Muulloin 

päättäminen mahdollista 1.9. alkaen, mekaanisesti tai kemiallisesti   

• !! Kesantopellon niittovaatimusta ei ole, mutta on huomioitava, että VN 

asetuksessa perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta on 

vaatimus maatalousmaan avoimena pitämisestä. Lisäksi ympäristökorvauksen 

tukiehdoissa on niittovaatimus koskien LHP:a, suojavyöhykenurmea ja 

monivuotista ympäristönurmea 
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