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luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,
muutetaan luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013
annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 6 §:n 1 momentti, 13 § :n 2 momentti, 17 §:n
6 momentti, 19 §, 24 §:n 3 momentti, 28 §:n 3 ja 4 momentti, 33 §, 37 §:n 3 momentti, 44 §:n
4 momentti, 54 §, 54 c §:n 1 momentti, 56 §, 62 §:n 3 momentti, 70 §:n 1 ja 2 momentti, 76 §:n
1 momentti, liitteen 2 kohta 7 ja liite 3,
sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja liite 3 asetuksessa 273/2010, 17 §:n
6 momentti, 28 §:n 4 momentti, 37 §:n 3 momentti, 56 § ja liitteen 2 kohta 7 asetuksessa
46/2010, 33 § ja 70 §:n 1 momentti asetuksessa 658/2007 sekä 44 §:n 4 momentti, 54 c §:n
1 momentti, 62 §:n 3 momentti ja 70 §:n 2 momentti asetuksessa 240/2009, seuraavasti:

6 §

Tukikelpoisuuden vaihtaminen

Viljelijä voi vaihtaa tukikelpoisuuden
3 §:ssä tarkoitetun tukikelpoisen peltoalan ja
tukikelvottoman peltoalan välillä. Edelly-
tyksenä on, että vaihdettava tukikelpoinen
peltoala on ilmoitettu peruslohkona vaihtoa
edeltävänä vuonna ja tukikelpoisuus vaihde-
taan pois koko peruslohkolta. Jos vaihdettava
ympäristötuessa tukikelpoinen peltoala sijait-
see C1—C4-tukialueella, tukikelpoisuutta ei
saa vaihtaa A- tai B-tukialueella sijaitsevalle
peltoalalle. Luonnonhaittakorvauksessa tuki-
kelpoista peltoalaa ei saa vaihtaa eri tukialu-
eiden välillä, jos maksettava tukimäärä heh-
taarilta kasvaisi tukialueen vaihdon vuoksi.
Tukikelpoisuutta ei saa vaihtaa, jos vaihdet-
tava peltoala on tilakohtaisesti alle yksi heh-
taari. Tukikelpoisuutta ympäristötuessa ei saa
vaihtaa peruslohkolta, jota koskee voimassa

oleva erityistukisopimus lukuun ottamatta
54 b §:ssä tarkoitettua sopimusta. Tukikelpoi-
suutta ei saa vaihtaa, jos vaihto johtaa tuki-
kelpoisen peltoalan kasvamiseen. Tukikelpoi-
suuden saa vaihtaa vain pysyvästi. Tukikel-
poisuutta saa vaihtaa vain viljelijän omistuk-
sessa olevien, tukikelpoisuuden vaihtamista
edeltävänä tukivuonna pinta-alatukea koske-
valla hakemuksella ilmoitettujen peltoalojen
välillä.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Sopimuksen kohde

— — — — — — — — — — — — —
Jos sopimusta on haettu peltoa koskevan

peruslohkon osalle, sopimusalasta on muo-
dostettava oma peruslohkonsa sopimuksen
hyväksymisen yhteydessä, jollei kyseessä ole
43, 54 tai 54 a—54 c §:ssä tarkoitettu sopi-



mus. Pellon ulkopuolisesta sopimusalasta on
myös muodostettava uusi peruslohko, jollei
alaa ole jo aiemmin ilmoitettu omana perus-
lohkonaan.

17 §

Hyväksyttävät kustannukset ja tulonmenetyk-
set suunnitelmaan perustuvassa sopimuk-

sessa

— — — — — — — — — — — — —
Sopimusehtojen toteuttamiseen liittyvä
tuen saajan tekemä työ sekä omien koneiden
ja laitteiden käytöstä aiheutuneet kustannuk-
set voidaan hyväksyä korvattaviksi kustan-
nuksiksi, jos työstä pidetään hoitopäiväkirjaa.
— — — — — — — — — — — — —

19 §

Hoitopäiväkirjan pitäminen

Jos kyseessä on 40, 41, 43, 49 tai 51 §:ssä
tarkoitettu sopimus, sopimusalueella toteutet-
tavista toimenpiteistä on pidettävä hoitopäi-
väkirjaa. Hoitopäiväkirjaan on kirjattava vä-
hintään lohkon nimi, tunnus ja pinta-ala sekä
vuosittaiset toimenpiteet, niiden toteuttamis-
aika, kesto ja toimenpiteiden vaikutus ympä-
ristöön. Jäljempänä 43 §:ssä tarkoitetun sopi-
muksen hoitopäiväkirjaan on kirjattava myös
sopimusalueen säätö-, hoito- ja huoltotoi-
menpiteet.

24 §

Sopimuksen tai sen osan vaihtaminen toiseksi
sopimukseksi

— — — — — — — — — — — — —
Sopimuksen vaihtamista voidaan hakea
uusien sopimusten vuosittaisena hakuaikana.
Sopimuksen vaihtamisen perusteella tehtävää
uutta sopimusta voidaan voimassa olevan so-
pimuksen sopimuskauden mukaisesti hakea
alkavaksi 1 päivänä toukokuuta tai 1 päivänä
lokakuuta. Erityistuki maksetaan vaihtamisen
jälkeen uuden sopimuksen mukaisena. Ennen
sopimuksen vaihtamista maksettua erityistu-
kea ei tarvitse maksaa takaisin.

28 §

Ympäristötuen maksamisen edellytyksenä
olevat vähimmäisvaatimukset

— — — — — — — — — — — — —
Ympäristötukeen sitoutuneen viljelijän

maatilalla kasvinsuojeluaineiden levitykseen
hankittavan uuden kasvinsuojeluruiskun on
täytettävä eurooppalaisen standardisarjan
SFS-EN 12761 vaatimukset. Lisäksi tällai-
sella ruiskulla on oltava Maa- ja elintarvike-
talouden tutkimuskeskuksen tai ruiskun val-
mistajan myöntämä kirjallinen todistus ja hy-
väksymismerkintä ruiskun testauksesta. Käy-
tössä olevat ruiskut on lisäksi testattava joka
viides vuosi Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
ton valtuuttamalla testaajalla ja kyseisen vi-
raston antamien ohjeiden mukaan. Jos viisi
vuotta umpeutuu kasvukauden päätyttyä, kas-
vinsuojeluaineiden levitykseen käytettävä
kasvinsuojeluruisku on testattava ennen seu-
raavan kasvukauden alkua. Kasvinsuojelu-
ruiskulla tarkoitetaan itse kulkevia ja traktori-
käyttöisiä kasvinsuojeluruiskuja.
Maatilalla kasvinsuojeluaineita saa levittää

vain se, joka osallistuu joka viides vuosi
ajankohtaisten kasvinsuojeluasioiden vähin-
tään neljä tuntia kestävään koulutukseen.
Koulutukseksi hyväksytään koulutus, jonka
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on
etukäteen hyväksynyt. Koulutukseksi hyväk-
sytään myös vuoden 2000 valtioneuvoston
asetuksen mukainen kasvinsuojelua koske-
viin ehtoihin sisältyvä vastaava voimassa
oleva koulutus. Koulutukseen osallistumi-
sesta on oltava kirjallinen todistus. Koulutuk-
sessa on käytävä ensimmäisen sitoumusvuo-
den loppuun mennessä. Jos viisi vuotta um-
peutuu kasvukauden päätyttyä, koulutuksessa
on käytävä ennen seuraavan kasvukauden al-
kua. Koulutukseksi hyväksytään myös Tur-
vallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämä eri-
tyistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle ai-
heuttavan kasvinsuojeluaineen käyttöä kos-
keva tutkinto tai tätä vastaava aiemmin suori-
tettu erityistutkinto. Viimeistään tällaisen tut-
kinnon kuudentena voimassaolovuonna on
käytävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen hyväksymä koulutus tai uusittava eri-
tyistutkinto.
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33 §

Lisätoimenpiteiden valinta

Lisätoimenpiteitä voi valita sekä tavan-
omaisille peltoviljelykasveille että puutarha-
kasveille. Puutarhakasvien ryhmittely ryh-
män 1 ja 2 puutarhakasveihin sekä eräisiin
siemenmaustekasveihin on liitteessä 1. Vilje-
lijän on ilmoitettava sitoutuessaan sitoumus-
kaudeksi valitsemansa lisätoimenpiteet. Vil-
jelijä voi kuitenkin vuonna 2007 vaihtaa jo
valitsemansa lisätoimenpiteet tai ilmoittaa ne
viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2007. Vil-
jelijä voi vastaavasti myös luopua kokonaan
jo valitsemastaan lisätoimenpiteestä. Viljelijä
voi sitoutuessaan ympäristötukeen olla valit-
sematta lisätoimenpidettä, jos maatila on
puutarhatila tai viljelijän peltoja sijaitsee vain
C-tukialueella. Viljelijä ei voi valita C-tuki-
alueella sijaitseville pelloilleen 32 §:n 4—6
ja 10 kohdassa tarkoitettua lisätoimenpidettä.
Jos viljelijän pellot sijaitsevat kokonaan
A- ja B-tukialueilla, hän voi valita niille enin-
tään neljä lisätoimenpidettä. Jos viljelijän
pellot sijaitsevat kokonaan C-tukialueella,
hän voi valita niille enintään kaksi lisätoi-
menpidettä. Jos viljelijän pellot sijaitsevat
sekä A- ja B-tukialueilla että C-tukialueella,
hän voi valita enintään neljä lisätoimenpi-
dettä. Näistä viljelijä voi valita enintään kaksi
lisätoimenpidettä C-tukialueelle. Viljelijä voi
valita C-tukialueella sijaitseville pelloilleen
vain 32 §:n 1–3 sekä 7–9 kohdassa tarkoite-
tun lisätoimenpiteen. Puutarhatilalla lisätoi-
menpiteitä voi valita edellä mainitut määrät,
mutta valituista lisätoimenpiteistä puutarha-
tilan lisätoimenpiteitä voi olla A- ja B-tuki-
alueilla enintään kaksi ja C-tukialueella enin-
tään yksi. Jos puutarhatilan peltoja sijaitsee
kaikilla tukialueilla, lisätoimenpiteitä voi olla
enintään kaksi.

37 §

Lisätoimenpiteen muuttaminen ja siitä luopu-
minen

— — — — — — — — — — — — —
Lisätoimenpiteestä on luovuttava, jos maa-
tilan kotieläintuotannosta luovutaan tai eläin-
määrä vähenee muutoin kuin tilapäisesti si-
ten, että 30 §:n 1 momentissa säädetyt, eläin-

määrää koskevat edellytykset eivät täyty, ja
lisätoimenpiteeksi on valittu 32 §:n 7 tai 8
kohdassa tarkoitettu lisätoimenpide. Valitusta
32 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta lisätoimenpi-
teestä on luovuttava, jos viljelijä hakee 45 tai
46 §:ssä tarkoitettua sopimusta. Edellä 32 §:n
3 ja 4 kohdassa tarkoitetusta lisätoimenpi-
teestä on luovuttava, jos kotieläintilan ehtoi-
hin sitoutuneella maatilalla nautojen, hevos-
ten, lampaiden tai vuohien määrä ylittää
kaksi eläinyksikköä. Puutarhatilan lisätoi-
menpiteestä voi luopua, jos puutarhakasvien
viljelyala vähenee alle 0,5 hehtaarin. A- ja
B-tukialueille kohdistuvista 32 §:n 4—6 ja 10
kohdassa tarkoitetusta lisätoimenpiteestä on
luovuttava, jos viljelijä luopuu kaikista kysei-
sillä alueilla sijaitsevista peltoaloistaan. Vil-
jelijä voi luopua yhdestä vuonna 2007 tai
2008 valitsemastaan 32 §:n 3—6 kohdassa
tarkoitetusta lisätoimenpiteestä, jos hänellä
on ollut vuoden 2003 tilatukiasetuksen 53
artiklan mukaisia kesannointioikeuksia ja hän
on valinnut A- tai B-tukialueella kolme tai
neljä lisätoimenpidettä tai C-tukialueella
kaksi lisätoimenpidettä. Luopuessaan edellä
mainitusta lisätoimenpiteestä viljelijän on pa-
lautettava siitä maksettu tuki. Valitusta 32 §:n
8 kohdassa tarkoitetusta lisätoimenpiteestä on
luovuttava ja palautettava siitä maksettu tuki,
jos viljelijä tekee 54 b §:ssä tarkoitetun sopi-
muksen. Tästä lisätoimenpiteestä ei kuiten-
kaan voi luopua, jos se on viljelijän valitsema
ainoa lisätoimenpide A- tai B-tukialueella.
— — — — — — — — — — — — —

44 §

Luonnonmukainen tuotantotapa ja viljelijää
koskevat edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Koko sopimusala voi olla nurmea vain

maatilalla, jolla sato käytetään pääosin oman
karjan rehuksi tai sopimuksen tehneen maati-
lan kanssa säännöllistä yhteistyötä tekevien
46 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tehneiden
maatilojen karjan rehuksi. Viherlannoitus-
alana ja hoidettuna viljelemättömänä pelto-
alana ilmoitettuja lohkoja voidaan hyväksyä
pinta-alaltaan vuosittain yhteensä enintään
puolet sopimusalasta. Viherlannoitusalan pe-
rustamisesta ja hoidosta säädetään 59 §:n 2
momentissa.
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54 §

Alkuperäiskasvien viljely

Alkuperäiskasvien viljelyä koskeva sopi-
mus voidaan tehdä, jos viljelijä sitoutuu tut-
kittujen, rekisteröityjen palkoviljojen, viljo-
jen ja nurmikasvien maatiaislajikkeiden ja
uhanalaisten vanhojen kauppalajikkeiden ja
niiden muuntuneiden kantojen ylläpitovilje-
lyyn. Lisäksi edellytyksenä on, että lajike on
rekisteröity ja Elintarviketurvallisuusvirasto
on tehnyt sitä koskevan ylläpitopäätöksen.
Ylläpitopäätös tehdään lajikkeen alkuperäi-
selle viljelyalueelle. Sopimus tehdään ja eri-
tyistukea maksetaan yhden peltohehtaarin
alalle tietyn lajikkeen ylläpitoviljelystä.
Viljelijällä saa yhden hehtaarin sopimus-
alan lisäksi olla saman lajikkeen markkinoin-
tikelpoisen siemenen tuotantoa sopimustilalla
vuosittain enintään maa- ja metsätalousminis-
teriön päätöksellä vahvistettava enimmäis-
määrä.

54 c §

Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely

Sopimus voidaan tehdä peruslohkolle tai
sen osalle, jonka maalaji on turvetta tai mul-
tamaata. Maalaji todetaan voimassa olevan
viljavuustutkimuksen perusteella. Viljavuus-
tutkimus on tehtävä jokaiselta peruslohkolta,
jota sopimus koskee. Sopimus voidaan tehdä
koskemaan koko peruslohkoa tai osaa siitä.
— — — — — — — — — — — — —

56 §

Pinta-alojen, eläinyksikköjen ja eläinten
vähimmäismäärät

Sopimus voidaan tehdä jos sopimuksen
pinta-ala, eläinyksikkömäärä tai eläinmäärä
on vähintään:
Sopimus Vähimmäismäärät
Pinta-ala(ha)/eläinyksikkö(ey)- tai
eläinmäärä (kpl)
Pohjavesialueiden peltoviljely 1,00 (ha)

Valumavesien käsittelymenetelmät
- säätösalaojitus 2,00 (ha)
- säätökastelu 1,00 (ha)
- kuivatusvesien kierrätys 1,00 (ha)
Luonnonmukainen tuotanto 3,00 (ha)
Luonnonmukainen kotieläintuotanto,
peltoala 3,00 (ha)
Luonnonmukainen puutarhaviljely 0,80 (ha)
Alkuperäisrotujen kasvattaminen
- lampaat/vuohet 0,45 (ey)
- naudat 0,6 (ey)
- hevoset 1 (ey)
- maatiaiskanat ja -kukot 20 (kpl)
Alkuperäiskasvien viljely 1,00 (ha)
Ravinnekuormituksen tehostettu
vähentäminen 0,30 (ha)
Lietelannan sijoittaminen peltoon 2,00 (ha)
Turvepeltojen pitkäaikainen
nurmiviljely 1,50 (ha)

62 §

Peltoalat, joista luonnonhaittakorvauksia ja
ympäristötukea ei makseta

— — — — — — — — — — — — —
Metsäpuiden taimiaineiston tuottamisesta,

puuvartisten energiakasvien alasta, joulupui-
den kasvatuksesta ja muun hampun kuin
EU:n kokonaan rahoittamaan tilatukeen oi-
keuttavan hampun alasta ei makseta luonnon-
haittakorvauksia eikä ympäristötukea. Tuki-
kelpoisista hamppulajikkeista säädetään tila-
tukiasetuksen 39 artiklassa ja yhteisen maata-
louspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa
säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä an-
netun komission asetuksen (EY) N:o
1120/2009 10 artiklassa.

70 §

Lisätoimenpiteiden tukimäärät

Lisätoimenpiteiden tukea maksetaan ym-
päristötukea koskevan sitoumuksen tehneelle
viljelijälle ja kyseisen lisätoimenpiteen valin-
neelle tukikelpoista peltohehtaaria kohden:

4 137/2011



Euroa/ Euroa/
A- ja B-tukialue C-tukialue

Vähennetty lannoitus 10 10
Typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla 23 23
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja 11 11
kevennetty muokkaus
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 30 -
Peltojen tehostettu talviaikainen kasvipeitteisyys 45 -
Viljelyn monipuolistaminen 24 -
Laajaperäinen nurmituotanto 55 49
Lannan levitys kasvukaudella 27 27
Ravinnetaseet 18 18
Kerääjäkasvien viljely 13 -
Puutarhatilan lisätoimenpiteet
Typpilannoituksen tarkentaminen puutarhakasveilla 90 90
Katteen käyttö monivuotisilla puutarhakasveilla 256 256
Tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö 144 144

Lisätoimenpiteen tukea maksetaan niistä
tukikelpoisista peltoaloista, joista maksetaan
perustoimenpiteen tukea. Niistä peltoaloista,
joista maksetaan luonnonhoitopellon tukea, ei
lisätoimenpiteen tukea kuitenkaan makseta.
Lisätoimenpiteen tuki maksetaan pelto-alan
sijainnin perusteella. Edellä 32 §:n 1, 2, 7 ja 9
kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen tukea
ei makseta liitteessä 1 tarkoitetuista puutarha-
kasvien kasvattamiseen käytetyistä kasviloh-
koista. Liitteen 1 ryhmässä 2 tarkoitetuista
kasvilohkoista ei makseta 32 §:n 3—5 koh-
dassa tarkoitetun lisätoimenpiteen tukea.
Edellä 32 §:n 1 kohdassa tarkoitettua lisätoi-
menpiteen tukea ei makseta peltoalasta, jolle
on tehty 54 a §:ssä tarkoitettu sopimus.
— — — — — — — — — — — — —

76 §

Siirtymäsäännökset

Tukikelpoisuuden vaihtamista koskevaa
6 §:ää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta
2008 alkaen. Vuonna 2007 sitoutunut viljelijä
voi hakea peltoalan tukikelpoisuuden vaihta-

mista vuoden 2008 pinta-alatukea koskevalla
hakemuksella. Vuonna 2008 tai sen jälkeen
sitoutuva viljelijä voi hakea edellä mainittua
tukikelpoisuuden vaihtamista tukijärjestel-
mään sitoutumisen yhteydessä. Vuodesta
2011 tukikelpoisuuden vaihtamista voi hakea
myös viljelijä, jolla on voimassa oleva sitou-
mus.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä hel-
mikuuta 2011.
Mitä 33 §:ssä ja 37 §:n 3 momentissa

säädetään laajaperäistä nurmituotantoa kos-
kevasta lisätoimenpiteestä, koskee vain
vuonna 2011 tai sen jälkeen ympäristötukeen
sitoutuvaa viljelijää.
Edellä 17, 19, 54 ja 54 c §:n sijasta sovel-

letaan tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä, jos sitoumus tai
sopimus on tehty ennen vuotta 2011.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Liite 2 

 
 

Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa 

 
— — — — — — — — — — — — — — 
7. Sopimus perinnebiotooppien hoidosta sekä luonnon ja 

maiseman monimuotoisuuden edistämisestä  

 

Traktorityö kuljettajineen  41 €/h 

Ihmistyö  16 €/h 

Kasvuston niitto ja korjuu   

Niitto traktorikäyttöisellä niittokoneella   

- pellot  45 €/ha 

- perinnebiotoopit ja muut sopimusalueet, jotka eivät ole peltoa  90 €/ha 

Niitto pienniittokoneella  295 €/ha 

Niitto raivaussahalla  21,2 €/h 

Pienniittokoneen tai raivaussahan kustannus niitossa 

hyväksytään, mikäli edullisempi menetelmä ei ole kohteella mahdollinen.  

Niittojätteen korjuu (paalaus, pöyhintä ja kuljetus)  198 €/ha 

Raivaus   

Hehtaarikohtaiset kustannukset:  

Peruskunnostusraivaus kohteen hoidon aloitusvuonna  421 €/ha 

- voidaan perustellusta syystä hyväksyä tämän jälkeen 

joka viides vuosi   

Hoitoraivaus muina vuosina hoitokertaa kohden  98 €/ha 

Harvennus-/raivausjätteen korjuu/kasaus  211 €/ha 

Harvennus-/raivausjätteen poltto  226 €/ha 

Raivaustähteiden kuljetus  130 €/ha 

Tuntiperusteiset:   

Raivaus (raivaussahalla tehtävä raivaus tai niitto)  21,2 €/h 

Harvennus-/raivausjätteen kasaus käsityönä ja poltto  16 €/h 

Koneellinen kasaus  38,9 €/h 

Raivaustähteiden ajo traktoriperävaunulla  40 €/h 

Raivaus ja raivausjätteen poiskorjuun kustannukset 

voidaan hyväksyä kustannuksina vain niiltä osin 

kohdetta, joilta ei saada myyntikelpoista puuta. 

Kustannusperusteeksi voidaan hyväksyä hehtaari- 

tai tuntiperusteinen kustannus hoidettavan kohteen 

koon ja hoidon vaativuuden mukaan.  

Aitaaminen  

- Naudoille sähköpaimenaita (2 lankaa, pylväät ym., ei työ)  1,50 €/m 

- Paimenlaite  220–480 €/laite 

- Vaativissa kohteissa (esim. kiviset, kallioiset tai 

kosteat/upottavat kohteet)  + 20 % aitakustannuksista 

- Lampaille lammasverkko  3 €/m 
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- Riukuaita  17–25 €/m 

Riukuaita voidaan hyväksyä vain maisemallisesti tärkeissä kohteissa. 

 

Kustannusperusteeksi voidaan hyväksyä piikkilanka-aidan kustannukset 

erityistapauksissa perustellusta syystä, jos muu aitatyyppi 

ei sovellu alueelle.  

Aidan tarkastus ja korjaus  20 % rakentamiskustannuksesta/v 

Eläinten kuljetus   

Oma auto/traktori ja kuljetusvaunu (työaika 4hx2hlöä, 

lastaus, purku, kuljetus)  130 €/kerta 

Eläinkuljetusauto (lastaus, purku ym. lähtötaksa)  200 €/kerta 

Edelliseen lisäksi km-korvaus   

- oma auto/traktori ja kuljetusvaunu  0,54 €/km 

- eläinkuljetusauto  1–1,5 €/km 

Vesitse tapahtuvissa kuljetuksissa voidaan 

hyväksyä korkeampi kustannus.   

Eläinten valvonnan lisäkustannus  75 €/ha 

- tätä korkeampi lisäkustannus voidaan 

hyväksyä perustellusta syystä kaukana 

maatilan talouskeskuksesta tai vaikeakulkuisessa 

maastossa tai saaressa sijaitsevassa kohteessa   

Eläinten juoton lisäkustannus  50 €/ha 

- tätä korkeampi lisäkustannus voidaan hyväksyä 

perustellusta syystä kaukana maatilan talouskeskuksesta 

tai vaikeakulkuisessa maastossa tai saaressa 

sijaitsevassa kohteessa  

Niittyseosten siemenkustannuksia päivänkakkara, 

kaunokit, valkoailakki, keltamatara ja kannusruoho (200–400 g/ha)  60–120 €/ha 

+ rölli tai lampaannata (5–10 kg/ha)  6 €/kg 

Rehun arvo, kun rehu korjataan tai aluetta laidunnetaan. 

Ei huomioida, jos rehusta ei saada hyötyä eli, 

jos kyseessä on vuokratut sopimusalueet, 

vuokratut eläimet tai rehua ei myydä.  

- Rehevä niitty (Etelä- tai Keski-Suomi)  160–300 €/ha/v 

- Heikkotuottoinen niitty (Keski- tai Pohjois-Suomi)  80–160 €/ha/v 

- Kuiva niitty tai keto  15–50 €/ha/v 

- Rantaniitty  100–200 €/ha/v 

- Hyvätuottoinen metsälaidun (400 - 600 ry/ha/v)  60–90 €/ha/v 

- Heikkotuottoinen metsälaidun (0-200 ry/ha/v)  0–10 €/ha/v 

Rehun arvosta vähennetään eläinten heikommasta 

kasvusta perinnebiotoopilla ja monimuotoisuus 

kohteilla aiheutuva tulonmenetys laidunkaudelta nautakarjalla  40 €/ha 

Kustannusperusteeksi hyväksytään talkoiden järjestämiseen liittyvät 

kohtuulliset matka-, ruokailu- ja työvälinekustannukset sekä 

muut vastaavat kustannukset. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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Liite 3 

 

Erityistuen maksaminen pinta-alatukea koskevalla hakemuksella ilmoitettavien kasvi-

en/kasvikoodien perusteella 

 

Viljelijälle voidaan maksaa erityistuki edellyttäen, että pinta-alatukea koskevalla hakemuksel-

la ilmoitetaan seuraavat kasvit/kasvikoodit sopimuksittain: 

 

Suojavyöhyke (5v ja 10v) 

Suojavyöhykenurmi 

Erityistukisopimus, pysyvä laidun 

Erityistukisopimus, muu ala 

 

Kosteikko (5v ja 10v) 

Erityistukisopimus, pelto 

Erityistukisopimusala, pysyvä laidun 

Erityistukisopimus, muu ala 

Erityistukisopimus, metsämaa 

 

Säätösalaojitus, säätökastelu, kuivatusvesien kierrätys (5v) 

Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoi-

tuksissa 

Viherlannoitusnurmi 

Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet 

Viljelyyn liittyvä kesanto 

Tilapäisesti viljelemätön ala 

Kasvimaa 

Hoidettu viljelemätön pelto 

Suojakaista 

 

Luonnon ja maiseman monimuotoisuus (5v ja 10v) 

Yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuotto tarkoituksissa 

(kuitenkin vain sopimuksen sallimat kasvit) 

Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet (kuitenkin vain sopimuksen salli-

mat kasvit) 

Luonnonlaidun ja -niitty 

Luonnonlaidun ja -niitty, puustoinen 

Metsälaidun 

Hakamaa, avoin 

Hakamaa, puustoinen 

Erityistukisopimusala, pysyvä laidun 

Erityistukisopimusala, muu ala 

Erityistukisopimusala, pelto 

Erityistukisopimusala, metsämaa 

Suojakaista 
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Perinnebiotooppi (5v) 

Luonnonlaidun ja -niitty 

Luonnonlaidun ja -niitty, puustoinen 

Metsälaidun 

Hakamaa, avoin 

Hakamaa, puustoinen 

Erityistukisopimusala, pysyvä laidun 

Erityistukisopimusala, muu ala 

Erityistukisopimusala, metsämaa 

 

Luonnonmukainen tuotanto, Luonnonmukainen kotieläintuotanto (5v) 

Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoi-

tuksissa 

Viherlannoitusnurmi 

Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet 

Kasvimaa 

Hoidettu viljelemätön pelto 

Suojakaista 

 

Pohjavesialueiden peltoviljely (5v) 

Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoi-

tuksissa 

Viherlannoitusnurmi 

Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet 

Monimuotoisuuskohde 

Kasvimaa 

Hoidettu viljelemätön pelto 

Suojakaista 

 

Alkuperäiskasvien viljely (5v) 

Vehnät, rukiit, ohrat ja kaura, yksi- ja monivuotiset siemennurmet sekä puna-apilan siemen-

tuotantonurmet sekä herne ja härkäpapu 

 

Ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen (5v) 

Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet sekä laidun- ja siemennurmet 

Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet 

Ruokohelpi 

Monivuotisten nurmikasvien valvottu siementuotanto 

 

Lietelannan sijoittaminen peltoon (5v) 

Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoi-

tuksiin 

Viherlannoitusnurmi 

Pysyvät kuivaheinä- säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet 

Monimuotoisuuskohde 

Kasvimaa 
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Monivuotinen viherkesanto, viljelyyn liittyvä kesanto sekä avo- ja sänkikesanto joko kasvus-

toa perustettaessa tai syksyllä viljelykasvin kylvön yhteydessä 

Tilapäisesti viljelemätön ala ja yksivuotinen viherkesanto syksyllä viljelykasvin kylvön yh-

teydessä 

 

Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely (10v) 

Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet sekä laidun- ja siemennurmet 

Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet 

Ruokohelpi 

Monivuotisten nurmikasvien valvottu siementuotanto 
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