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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





Viherryttäminen: 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

– Maksetaan samalle alalle kuin on perustukioikeuksia

– Maksetaan myös niille, jotka vapautettu kahdesta kasvista
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Viljelyn monipuolistaminen

▪ Kasviluettelo hakuohjeissa ja Mavin sivulla, käytettävä oikeita 

kasvikoodeja

▪ Ryhmät, jotka lasketaan kasviksi: Uusia kasvikoodeja: 

Syysruisvehnä, Latva-artisokka, Retiisi, Lehtimangoldi 

▪ Monipuolistamisessa kasviksi ei lasketa seuraavia kasveja tai 

käyttömuotoja: Muut vihannekset, Kasvimaa, 

Erityistukisopimusala, pelto; Kurki-, hanhi- ja joutsenpelto, 

Maisemapiirre 

▪ Oikean kasvikoodin käyttö varmistaa viljelyn 

monipuolistamisen oikean laskennan 
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Viljelyn monipuolistaminen

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

sen on oltava todennettavissa ja laskettavissa.

– luomutilat ja useimmat nurmitilat on vapautettu 2 kasvin 

vaatimuksesta

▪ Jos nurmea + kesantoa yli 75 % peltoalasta ja muita kasveja 

alle 30 ha, ei kahden kasvin vaatimusta

▪ Yli 120 ha:n tiloilla voi muu ala nousta yli 30 ha:n ja silloin ei 

vapautusta

▪ Joitakin ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä 

esim. talviaikainen kasvipeitteisyys ei makseta, jos 

vapautettu nurmen perusteella



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. 



Viherryttäminen: Pysyvät nurmet 

▪ Pysyvien nurmien määrä suhteessa viitealaan kasvoi vuonna 

2016 

=> ei ennallistamisvelvoitteita 2017



Pysyvän nurmen muodostuminen 

▪ Pysyvän nurmen vuosia kerryttävät: 1-vuotiset kuivaheinä-, 

säilörehu- ja tuorerehunurmet 

– 1-vuotiset laidunnurmet 

– Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet 

– Monivuotiset laidunnurmet 

– Viherkesanto (nurmi ja niitty)*** 

– Viherlannoitusnurmi (ei ympäristösitoumusta) 

– 1-vuotiset siemennurmet* 

– Monivuotiset siemennurmet* 

* Koodeilla ilmoitetaan siemennurmiseokset 

*** EFA-alaksi ilmoitettu viherkesanto (nurmi ja niitty) jäädyttää 

nurmivuosien kertymisen (AB alue)
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Pysyvän nurmen muodostuminen 

▪ Välittömästi pysyvän nurmen merkintä:

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

– Pysyvä laidunnurmi (väh 5, alle 10 v) 

– Luonnonlaidun ja –niitty 

– Hakamaa, avoin 

– Erityistukisopimusala, pysyvä laidun 

– Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi 

▪ Pysyvän nurmen kertymisen jäädyttävät: 

– Viherlannoitusnurmi 

– Suojavyöhykenurmi 

– Monivuotiset ympäristönurmet 

– Luonnonhoitopeltonurmi 
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Pysyvän nurmen muodostuminen 

▪ Pysyvän nurmen vuosia ei kerrytä (nollaa): 1-vuotinen 

siemennurmi, yksilajinen 

– Monivuotinen siemennurmi, yksilajinen 

– Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto 

– Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. Tuotanto 

– Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto 

– Timotein siemen, valvottu tuotanto 

– Nurminadan siemen, valvottu tuotanto 

▪ … Ja tietysti ne kaikki muut jotka ei ole ”nurmia”…
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