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Liite 

ASETUKSEN 26 §:SSÄ TARKOITETUT TUKIMUODOT JA TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄT 
 

Tukikohde Korkotukilainan 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

A- ja B- tuki- 

alueilla, 

prosenttia 

Korkotuen 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

Avustuksen 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

Korkotukilainan 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

muualla kuin  

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

Korkotuen 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

muualla kuin 

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

Avustuksen 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

muualla kuin 

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

Lypsy- ja nauta-

karjatalous 
60  20 40

1
 75 20 25

1
 

   
Sikatalous 70 20 15

1
 70 20 15

1
 

   
Lammas- ja 

 vuohitalous 
60 20 40

1
 75 20 25

1 

   
Kana- ja 

siipikarjatalous 
70 20 15

1
 70 20 15

1
 

   
Hevostalous 65 20 35

1
 75 20 25

1
 

   
Kasvihuone- 

tuotanto 
65 20 35

1
 70 20 30

1
 

   
Salaojitus 70 20 20 70 20 20 

   
Kuivaamot 70 20 20² 70 20 10² 

   
Puutarhatuotteiden 

tuotevarastot, jotka 

saavat maa- ja puu-

tarhatalouden kan-

sallisista tuista anne-

tun lain (1559/2001)  

12 §:ssä tarkoitettu-

jen puutarhatuottei-

den varastointitukea 

65 20 35¹ 70 20 30¹ 

Muut tuotevarastot 70 20 20 70 20 10 

 
Turkistarhaus 

-rakentamisin-

vestointi, joka aiheu-

tuu siitä, että turkis-

tarhaus ympäristön-

suojelusta johtuvista 

syistä siirretään poh-

javesialueelta uuteen 

paikkaan   

 

- 

 

- 

 

45 

 

- 

 

- 

 

45 

                                                 

1 Avustuksen enimmäismäärä maksetaan 10 prosenttiyksiköllä korotettuna nuoren viljelijän aloitustuen myöntämisen edellytykset 

täyttävälle yrittäjälle, jonka tilanpidon aloittamisesta ei ole kulunut viittä vuotta.  

² Avustus maksetaan 5 prosenttiyksiköllä korotettuna kahta tai useampaa viljelijää palveleville kuivureille. 
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Tukikohde Korkotukilainan 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

A- ja B- tuki- 

alueilla, 

prosenttia 

Korkotuen 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

Avustuksen 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

Korkotukilainan 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

muualla kuin  

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

Korkotuen 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

muualla kuin 

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

Avustuksen 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

muualla kuin 

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

-investointi, jolla  

minkkien ja kettujen 

häkit korvataan  

eläinsuojelulaissa  

(247/1996) ja sen  

nojalla annetuissa  

säännöksissä ja 

määräyksissä asete-

tut edellytykset täyt-

tävillä häkeillä. 

- - 22  - - 22 

       

-varjotalojen, eristä- 

mättömien eläinhal- 

lien, rehunsäilytys- 

tilojen ja lantaloiden  

uudisrakentamiseen,  

peruskorjaukseen ja  

laajentamiseen sekä  

tarhan ympäröimi-

seen sellaisella  

aidalla, jolla voidaan 

estää eläinten pääsy 

tarhan ulkopuolelle 

70 10 10  70 10 10 

       

-ympärivuotista 

juottojärjestelmää  

ja kahden tai useam- 

man tarhan yhteis- 

lantalaa koskeviin  

rakentamisinves-

tointeihin sekä ole-

massa olevien varjo-

talojen varustami-

seen vesitiiviillä 

alustalla 

- - 20 - - 20  

       

Ympäristönsuojelu-,  

eläinten hyvinvointi-  

ja tuotantohygienia- 

investointien yli-

määräiset kustan-

nukset 

- - 75 - - 75 

       

Maatilan lämpökes-

kus, jonka tuottamaa 

lämpöä käytetään 

maatilan tuotanto- 

tarkoitukseen 

 

 

70 20 15 70 20 15 
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Tukikohde Korkotukilainan 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

A- ja B- tuki- 

alueilla, 

prosenttia 

Korkotuen 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

Avustuksen 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

Korkotukilainan 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

muualla kuin  

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

Korkotuen 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

muualla kuin 

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

Avustuksen 

enimmäismäärä 

hyväksyttävistä 

kustannuksista 

muualla kuin 

A- ja B- tuki- 

alueilla 

prosenttia 

 

Biokaasulaitokset 70 20 15 70 20 15 

       

Mehiläistalous 80 20 - 80 20 - 

       

Maatalouden muut  

tuotantosuunnat 
70 20 15 70 20 15 

       

Maataloustuotteiden  

kauppakunnostus 
70 20 15 70 20 15 

       

Peltoviljelyn ja avo- 

maan puutarhata-

louden sadonkor-

juukoneet, jotka 

palvelevat kahta  

tai useampaa  

viljelijää 

70 15 - 70 15 - 

       

Investoinnit työ-

ympäristön paran-

tamiseen 

70 15 15 70 15 15 

       

 

 

 


