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LUONNONHAITTAKORVAUS
- Ehdot pysyvät samoina kuin edellisinä vuosina
- Haetaan vuosittain ja maksetaan korvauskelpoisille lohkoille
- Korvauskelpoiseksi voi hakea tilakohtaisesti enintään 5 ha 

uusjaossa tilan hallintaan tullutta alaa. 
- Vähimmäispinta-ala on 5 ha
- Kesantorajoite eli kesantoja, luonnonhoitopeltonurmia ja suoja-

vyöhykkeitä,yhteensä enintään 25 % korvauskelpoisesta peltoalas-
ta. Lopulla alalla on ilmoitettava viljelykasveja, jotta korvaus voi-
daan maksaa koko tilan korvauskelpoiselle alalle.

- Maksettava tuki vuonna 2021 AB-alueella on 217 €/ha ja C-
alueella 242€/ha

- Kotieläinkorotus 60€/ha (0,35ey/ha kalenterivuoden ka)
- Asteittainen vähentyminen eli ns.degressio tilan koon mukaan



KORVAUSKELPOISUUS

• Pysyvä ominaisuus, ei katoa vaikka lohko 
tipahtaisi tukijärjestelmän ulkopuolelle

• Peruslohkon korvauskelpoisuuden vaihto 
– Korvauskelpoisuuden vaihtamisen alaraja 0,5 ha -> 

0,2 hehtaariin

– Sekä luovuttava että vastaanottava lohko voidaan 
tarvittaessa jakaa ennen siirtoa

– Pinta-ala ei saa kasvaa

– Lomake 471 palautettava ajoissa kuntaan

– Siirto on pysyvä



PELTOKASVIPALKKIO

• Maksetaan koko maassa viljeltävän kasvin 
mukaan, ei korvauskelpoisuuden tai 
tukioikeuksien perusteella

• Ruis (n. 50€/ha) , valkuaiskasvit (ruoka- ja 
rehuherne, härkäpapu,seoskasvustot, rypsit ja 
rapsit, öljypellava ja –hamppu, auringonkukka) 
(n.70€/ha) tärkkelysperuna(n.550€/ha), 
sokerijuurikas(n.90€/ha), avomaan 
vihannekset (n.130€/ha)



PERUSTUKI eli TILATUKI

• Maksetaan tilalle vahvistettujen 
tilatukioikeuksien perusteella

• Ei tarvitse olla korvauskelpoista peltoalaa

• Tilatukioikeudet eivät siirry vuokrasopimuksen 
mukana, erikseen palautettava kuntaan 103A 
ja 103B. Tarkista hallinta-ajat!

• Tasaosan arvo vuonna 2021 AB- alueella n. 
124 €/ha ja C-alueella n.108 €/ha



VIHERRYTTÄMISTUKI

• Haetaan samalla rastilla kuin perustukikin

• Pitää sisällään viljelyn monipuolistamisen, 
pysyvien nurmien säilyttämisen sekä 
ekologisen alan

• Tukitaso AB- alueella noin 75€/ha ja
C-alueella noin 65€/ha



Viljelyn monipuolistaminen

• Jos tilan peltoalasta on nurmea, kesantoa ja 
palkokasveja yli 75% -> tila vapautuu 
viherryttämisestä. Myös alle 10 ha tilat 
vapautuvat

• 10-30 ha tila, viljeltävä min. 2 kasvia, pääkasvin 
osuus max 75 %

• Yli 30 ha tilat, viljeltävä min. 3 kasvia, pääkasvin 
osuus max 75%, kahden pääkasvin yhteensä 95% 

• Viljelykasvien on oltava laskettaessa aikavälillä 
30.6.-31.8.



Vapautus monipuolistamisen 
vaatimuksista

• Jos tilan peltoalasta yli 75% on nurmi- ja heinäkasveja, kesantoa ja/tai 
palkokasvia 

• Jos tilan maatalousmaasta yli 75% on nurmi- ja heinäkasveja tai pysyvää 
nurmea 

• Jos yli 50% tilan peltoalasta on tukivuonna hallintaan tullutta ja kaikilla 
lohkoilla on eri kasvi kuin edellisenä vuonna 

• Maatalousmaa koostuu peltoalasta, pysyvistä kasveista ja pysyvästä 
nurmesta

• Nurmi-/palkokasvipoikkeuksella vapautuneille ei makseta 
ympäristökorvauksen toimenpiteistä: 

-Kasvipeitteisyys 
-Luonnonhoitopellot 
-Suojavyöhykenurmet 
-Viherlannoitusnurmet 
-Monivuotiset ympäristönurmet



EKOLOGINEN ALA

• Jos tilalla on yli 15 ha peltoa on ilmoitettava 
vähintään 5% ekologisena alana 

-Kesanto (viher- tai sänki) 
- Typensitojakasvit mm. herne, papu, makea

lupiini, mesikkä, virna, apila, mailanen 100% 
tai yli 50% seoskoodilla 

- Täydentävien ehtojen mukaiset
maisemapiirteet 

- Energiapuun alat (lyhytkiertoiset, 
energiapaju ja –haapa) 

Pysyvää nurmea ei voi ilmoittaa ekologisena alana



EKOLOGINEN ALA

*EFAkesannot
- Säilytettävä 1.1-15.8 
- Ei saa laiduntaa tai korjata satoa 
- Saa niittää 
- Kasvinsuojeluaineiden käyttökielto 1.1.-15.8 
- Päättäminen ja muokkaus 16.8 alkaen vaikka 

kylväisit syyskasveja 
*EFA-typensitojakasvit 

- Säilytettävä 30.6-31.8 
- Kasvinsuojeluaineiden käyttökielto kylvöstä sadonkorjuuseen 

(väh. 31.8 asti) 
- Muokkaus alkaen 1.9, vaikka kasvusto olisi korjattu aiemmin 
- Jos kylvät syyskasveja, voi muokata ja kylvää aikaisintaan 15.7



VIHERKESANTO JA TILAPÄISESTI 
VILJELEMÄTÖN

*  Viherkesannon määritelmää on täsmennetty; apilalla ja/tai                  
mesikällä kylvetty pelto hyväksytään viherkesannoksi

* Tilapäisesti viljelemättömiin tullaan kiinnittämään enemmän               
huomiota

+  Ilmoitetaan:
-jos kasvusto on tuhoutunut tai jäänyt kylvämättä
-lohkolta korjatun säilörehun tai oljenvarastointiin  
käytetty ala tai lantapatteri
-salaojitus, sarkaojien kaivuu, kunnallistekniikan kaivuu
tmv.

+  TPV:llä ei kasva pajua



YMPÄRISTÖSITOUMUS 2021
• Tänä vuonna mahdollista tehdä yhden (1) vuoden 

jatkositoumus

• Vipussa näkyy että sitoumus voimassa 1.5.2015-
30.4.2022 – HAETTAVA KUITENKIN RASTILLA

• Jatkoa haetaan joko Vipussa tai lomakkeella 101B

• Jos sitoumusta ei jatketa, sitoumus päättyy ilman 
seuraamuksia

• Uusia 5-vuotisia sitoumuksia ei tehdä, jako ja siirto 
mahdollisia, lomake 160

• Uusia korvauskelvottomia aloja ei saa sitoumukseen
– Paitsi tilusjärjestelyn kautta, 5ha/ 1ha



YMPÄRISTÖSITOUMUS 
JATKOVUOSI 2021

• Päättyy jälleen kaikilla vuonna 2015 
sitoutuneilla 30.4.2021

• Sitoumuksen velvoitteet ja oikeudet jatkuvat 
samanlaisina edelleen 2021

• Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä 
ennallaan

• Maksettavaa alan määrää ei rajoiteta 
aiemmasta



YMPÄRISTÖSITOUMUS
JATKOVUOSI 2021

• Tänä vuonna ympäristösitoumukseen voidaan lisätä kaikki 
vuonna 2020 sitoumustilan hallinnassa olleet 
korvauskelpoiset peruslohkot. 

* kaikki aiemmin sitoumuksessa olleet 
mukana

* hallinto tekee liittämiset
* vuosi 2020 ratkaisee, pääseekö lohko 

sitoumukselle
* uusi ala huomioitava sitoumuksessaan, 

esim. syysilmoituksen kasvipeitteisyydessä
* jos ei halua peruslohkoa sitoumukselle, pitää 

erikseen ilmoittaa asiasta



YMPÄRISTÖSITOUMUS 
JATKOVUOSI 2021

• Jos sitoumusta jatkaa vuodella, voi valitusta 
lohkokohtaisesta toimenpiteestä luopua, 
paperisella lomakkeella 479

• Toimenpidettä ei kuitenkaan voi vaihtaa tai 
lisätä jatkovuoden perusteella, ainoastaan 
luopua



Lohkokohtaiset toimenpiteet, muistin 
virkistykseksi

• Lietelannan sijoittaminen peltoon

• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrätys

• Valumavesien hallinta

• Ympäristönhoitonurmet

- suojavyöhykkeet, lhp, mv. ympäristönhoitonurmet

• Peltoluonnon monimuotoisuus

- viherlannoitusnurmet, kerääjäkasvit, 
saneerauskasvit, monimuotoisuuspellot

• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

- keväällä jo tukihakemusvaiheessa on hyvä miettiä, mitkä 
kasvit kelpaavat täyttämään kasvipeitteisyyttä, esim. lhp-
nurmet



SUOJAVYÖHYKE 2021

• Kaikki suojavyöhykkeet jatkuvat vuonna 2021
• Kaikki ehdot jatkuvat myös samoina, 

kasvipeitteisyys, kasvinsuojelu, korjuuvelvoite
• Suojavyöhykenurmi ei ole lohkokohtainen 

toimenpide vaan jos haluaa eroon 
suojavyöhykkeestä, on luovuttava koko 
”Ympäristönhoitonurmet”-toimenpiteestä. 

• Sitoumusehdot ovat voimassa 30.4.2021 asti! 
Hallinnan muutos ei niitä poista. Kasvipeitteisyys 
säilytettävä 30.4.asti ja vuoden 2020 tuensaaja 
on siitä vastuussa



SUOJAVYÖHYKE 2021 jatkuu…

• Hallinnan muutos antaa mahdollisuuden 
päättää suojavyöhyke

• Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä jatkajan ei 
ole pakko jatkaa edeltäneen viljelijän 
valitsemaa suojavyöhykenurmi-toimenpidettä. 

• Uusi vuokramies(-henkilö) voi jatkaa lohkolla 
olevaa suojavyöhyketoimenpidettä vaikkei 
hänellä olisi sitä itsellään ennen ollutkaan



YMPÄRISTÖSITOUMUS 
JATKOVUOSI 2021

• Yksittäiseltä lohkolta tuki peritään takaisin, jos 
lohko säilyy hallinnassa tänä vuonna, mutta  
lohko poistetaan ympäristösitoumukselta 
(metsitys tai rakennuspaikka) 

TAI

lohkolla ei enää toteuteta sitoumuskauden       
mittaiseksi tarkoitettua toimenpidettä 
(suojavyöhykenurmi otetaan muuhun 
käyttöön)



MUUTOKSIA EHTOIHIN

• Lohkokohtaisen toimenpiteen ”lietelannan 
sijoittaminen peltoon ja orgaanisten aineiden 
kierrättäminen” korvaukseen oikeuttava pinta-ala 
nousee 60% -> 80% sitoumusalasta, korvaussumma 
pysyy samana

• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättämisessä 
maatila ei voi sekä luovuttaa että vastaanottaa 
orgaanista materiaalia, pl. sellainen orgaaninen 
materiaali, joka on kierrätetty biokaasulaitoksen kautta. 

• Saneerauskasvien viitevuodet ovat 3 aiempaa vuotta 
(2018,2019,2020)



MUUTOKSIA EHTOIHIN

• Kasvinsuojeluruiskun testileima on oltava 
voimassa

– Vuoden 2021 alusta lähtien, 3 vuoden välein

– Uusi ruisku, 5 vuoden välein

• Kasvinsuojelukoulutus edelleen 5 vuoden 
välein, netissä



PUUTARHAKASVIT

• Puutarhatilalle maksetaan ympäristökorvausta 
kun tilalla on vähintään yksi hehtaari puutar-
hakasvien viljelyksessä olevaa ympäristösitou-
musalaa.

• Lohkokohtaiset toimenpiteet

* Orgaanisen katteen käyttö  
puutarhakasveilla ja siemenperunalla

* puutarhakasvien vaihtoehtoinen 
kasvinsuojelu



YMPÄRISTÖKORVAUKSEN TUKITASOT 
2021

RTK peltoviljelykasvit 54 €/ ha
puutarhakasvit 200 €/ ha

Lietelannan sijoittaminen peltoon sekä 

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 €/ ha

Suojavyöhykenurmet 500 €/ha

Luonnonhoitopeltonurmet 120€ /ha

Peltoluonnon monimuotoisuus

viherlannoitusnurmet 54€/ ha

kerääjäkasvit 100 €/ha

saneerauskasvit 300 €/ha

monimuotoisuuspellot 300 €/ha

Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla

yksivuotiset puutarhakasvit 300 €/ha

monivuotiset puutarhakasvit 500 €/ha

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

20%    4€/ha,   40%   18€/ha,     60%  36€/ha,       80%   54€/ha



Ravinteiden tasapainoinen käyttö, RTK

• Jos sitoumusta päättää jatkaa, vanhat ehdot säilyvät

On tehtävä VUOSITTAIN:

- VILJELYSUUNNITELMA

* jokaiselta lohkolta

* merkittävä kasvilaji, lannoitus, 
satotavoite

* ennen kylvöjä laadittu

* oma dokumentti, siihen ei täytetä 
lohkokirjanpitoa

* säilytetään tilalla



RTK, KAIKILLE SITOUTUNEILLE

LOHKOKOHTAINEN KIRJANPITO
* tehtävä jokaiselta lohkolta
* merkittävä kaikki toimenpiteet ja tarkat 

päivämäärät, mitä lohkolla tehty  
* sadonkorjuut ja –määrät, etenkin nurmilla muistettava, montako 

satoa
* kasvinsuojeluaineiden täydelliset 

kauppanimet, huomaa vanhentuneet. Kemidigi.fi
* havainnot merkittävä, miksi ko. ainetta 

käytetty, jokaiselle aineelle erikseen
* lannoitteiden täydelliset nimet ja  

pitoisuudet
* huomioi fosforin tasaukset jokaisella lohkolla, osalla on –

osalla ei 
* pientareitten ja suojakaistojen uusimiset
* viljelijän oman edun mukaista tehdä tarkasti



RTK, jatkuu vieläkin…

VILJAVUUSTUTKIMUS
- Tehtävä viiden(5) vuoden välein

- Jos vanhenee syksyllä, uudet tulokset OLTAVA VOIMASSA JA 
KÄYTÖSSÄ seuraavassa kylvölannoituksessa

- Analysointipäivämäärä ratkaisee, ei näytteenottopäivä

- Yksi(1) näyte/ 5 hehtaaria, lohko 5,01ha -> otettava kaksi 
näytettä

- Oma näyte jokaiselta yli 0,50 hehtaarin PERUSLOHKOLTA

- Alle puolen hehtaarin lohkojen näytteitä voi yhdistää 
VIEREISEN lohkon näytteeseen.

- Yhteen näytteeseen monta eri osanäytettä

- Ei pinta- eikä pohjamaata vaan keskeltä

- Tilauslomakkeeseen selkeät lohkonumerot 



”VÄLTÄ SEURAAMUKSET”

• Ympäristökorvauksen 
virhetaso on noussut

• Vipussa Hae tukia-
osiossa uusi välilehti, 
katso ehdottomasti 
ennen lähettämistä!



KIRJAAMISVAATIMUKSET 2021

• Koskee ympäristösitoumusta ja täydentäviä 
ehtoja

• Kasvintuotannossa muistettava lohkokohtaiset 
muistiinpanot

– Kirjanpito on säilytettävä ympäristösitoumuskausi 
ja sitoumuskauden päättymisen jälkeen 4 vuotta

– Ympäristösitoumus oli/ on viisivuotinen.  Jos 
jatkovuosia tulee 3 lisää, kirjanpito on säilytettävä 
8 vuotta + 4 vuotta = 12 vuotta 



KIRJAAMISVAATIMUKSET jatkuu
• Myös valituissa lohkokohtaisissa toimenpiteissä on 

kirjaamisvaatimuksia

– Lietelannan sijoittaminen peltoon

*Käytetty lietelanta, levitysmäärä, levitetyn 

lannoitteen typen ja fosforin määrät

- Orgaanisen aineen kierrättäminen

* käytetty lannoitevalmiste, maanparannusaine, tai/ja    

toiselta tilalta hankittu kuivalanta, myös N- ja P- määrät

- Suojavyöhykkeet

* hoitotoimenpiteet, kasvuston mahd. tuhoutuminen ja uudelleen 

perustaminen, hukkakauran ja muiden rikkakasvien torjuminen

Säilytysaika vähintään ympäristösitoumuskausi + neljä vuotta



Tilakohtaisia muistiinpanoja

• Lanta-analyysi, jos tilalla syntyy ja/tai tilalla 
käytetään lantaa yli 25m3 vuodessa/ lantalaji

• Kuormakirja, lasku tai tuoteseloste, josta 
voidaan todeta käytetty lannoite ja sen sisältö

• Säilytys ympäristösitoumuskausi + 4 vuotta

• Syysilmoitus lokakuun loppuun. 



Biosidit kirjanpidossa

• Desinfiointiaineiden ja tuhoeläinmyrkkyjen 
käytöstä elintarvikkeiden ja rehujen käsittely-
ja varastointitiloissa on pidettävä kirjaa

• Tähän riittää esim. ostokuitit mistä selviää 
nimi, käytetty määrä ja käyttöaika

• Säilyttämisaika 3 vuotta

• Kuuluu täydentäviin ehtoihin


