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CAP:n ”vihreä arkkitehtuuri” väline kolmeen vihreään 
tavoitteeseen ja kunnianhimon kasvuun

Viljelijöille 
vapaaehtoinen

I pilarin eko-
järjestelmät (€)

II pilarin  
ympäristökorvaus, 

luomu, eläinten 
hyvinvointikorvaus, 

investoinnit(€)

Täydentävät ehdot (§)

I pilarin viherryttämistuki 
(€)

Vaatimustaso

II pilarin ilmasto- ja 
ympäristö-toimet 

(€)

Ehdollisuus
- Hyvän maatalouden ja 

ympäristön vaatimukset
- Lakisääteiset 
hoitovaatimukset

Nykyinen 
arkkitehtuuri

Uusi vihreä 
arkkitehtuuri
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Viljelijöille pakollinen 
*

+

* viljelijöille pakollisia täyden tuen saamiseksi



EU:n kokonaan rahoittama suora tuki 2015-2027

Perustuki (tasatuki
ja lisäosat)

Tuotantoon sidotut
tuet (19,6 %)

Nuoret (n. 1 %) 

Viherryttämistuki
(30 %) 

Perustuki (tasatuki)

Yht. (58 56 %, sis. 
ehdollisuuden)

Uudelleenjakotuki

10 % (3 5 % FI)

Ekojärjestelmä

25 % (16,5 % FI)

Nuoret (2,5 %) 

Tuotantoon sidotut
tuet (19,6 %)



Suorat tuet, arvio
• Perustuki

– Nykyään noin 124 e/ha + 75 e/ha AB-alueella
• 2023 alkaen noin 145 140 e/ha

– Summa kasvaa hieman vuosittain

– Nykyään noin 108 e/ha + 65 e/ha C-alueella
• 2023 alkaen noin 120 115 e/ha

– Summa kasvaa hieman vuosittain

• Uusi tukimuoto: Uudelleenjakotuki
– Maksetaan kaikille tiloille 50 ensimmäisille hehtaareille
– Perussääntö on 10 % suorista tuista, mutta voi olla pienempi (3 % tarjottu)
– Tukitaso arviolta 11-12 noin 20 eur/ha

• Tuotantopalkkiot
– Peltokasvit (sokerijuurikas, valkuaiskasvit, öljysiemenet sekä hedelmät ja vihannekset 

AB)
• 13,2 milj. e/vuosi
• Suunniteltu tukitaso 145 e/ha (90 000 ha)

– Pohjoisen tuen alueella jatkossa kotieläintuotannolle
• Sonnit
• Teuraskaritsa- ja kilipalkkio
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Ehdollisuus 
– Hyvät maatalouskäytännöt

• GAEC 1, pysyvän nurmen säilyttäminen
– Viitevuosi 2018

• GAEC 2, turvemaiden suojelu (alkaen vuodesta 2025)
– Vuoden 2022 jälkeen käyttöön otettu turvemaa on pidettävä aina nurmella (sama kivennäismaalla)

• + kyntökielto vuodesta 2023 alkaen
– Lisäksi 2025 lähtien (kaikki turvemaat):

• Turvemailla olevien pysyvien nurmien kyntö sallittu joka 5. vuosi
• Maa-aineksen otto kielletty
• Kasvuston poltto kielletty
• Uusien avo-ojien kaivaminen kielletty

• GAEC 3, peltokasvien sängen polttoa koskeva kielto
• GAEC 4, suojavyöhykkeet vesistöjen varsille

– 3 metrin suojakaista 
• GAEC 6, vähimmäiskasvipeite herkimmillä jaksoilla

– Vähintään 30 33 % viljelijän peltoalasta on oltava kasvipeitteistä (sis. kevennetyn muokkauksen) kasvukauden ulkopuolella
– Kesantojen on oltava pääsääntöisesti viher- tai sänkipeitteisiä kesän tietyn ajanjakson

• GAEC 7, viljelykierto
– Lähtökohtana nykyinen kahden/kolmen kasvin viljelyvaatimus
– AB-alueen on yli 30 ha, tilalla on viljeltävä vähintään kolmea kasvia (pääkasvi enintään 75 % ja kahden eniten viljellyn kasvin 

osuus saa olla enintään 90 %)
– Vuodesta 2023 lähtien yksivuotisia kasveja viljellessä kasvin pitää vuosittain vaihtua vähintään 33 prosentilla pinta-alasta 

ja vuodesta 2025 alkaen jokaisella lohkolla viimeistään neljäntenä vuonna
• Poikkeuksia mm. alat, jotka ovat nurmella, perunalla, sokerijuurikkaalla, porkkanalla ym. sekä pienet/luomu tilat

• GAEC 8, ei tuottava ala + hukkakauran ym. torjunta
– Vähintään 4 % maatalousmaasta aktiivisen tuotannon ulkopuolella (EFA)
– Metsäisyyspoikkeus on edelleen voimassa
– -> velvoitealue Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa (ei alla 10 ha tilat tai jos tilalla on nurmea yli 75 %) 5



Ekojärjestelmä
• Talviaikainen kasvipeitteisyys

– Sänki ja yksi- ja monivuotiset kasvit
– Ei muutoinkin jatkuvasti kasvipeitteiset alat
– Ei suojavyöhykkeet, turvepeltojen nurmet (ymp) tai moma-alat
– Tukitaso noin 50 eur/ha (70 milj. e/1,4 milj. ha) -> vaihteluväliä tarkennettu

• Luonnonhoitonurmet
– Niitettävä joka toinen vuosi
– Enintään 10 %  luonnonhoitonurmea tukikelpoisesta alasta C-alueella
– Ei mahdollinen luomussa
– Tukitaso noin 65 eur/ha (90 000 ha)

• Viherlannoitusnurmet
– Siemenseoksessa 4 eri lajia
– Niitettävä joka toinen vuosi
– Ei mahdollinen luomussa
– Tukitaso noin 80 eur/ha (30 000 ha)

• Monimuotoisuuskasvit
– Saa lannoittaa perustamisen yhteydessä
– Ei saa laiduntaa
– Riistaruokintaa varten sadon saa korjata
– Tukitaso noin 300 eur/ha (25 000 ha)
– Kasvinsuojeluaineiden käyttökielto
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Nämä yhteensä enintään
25% pinta-alasta (ei siis

korvauskelpoisesta alasta)

LJ1



Dia 6

LJ1 Lappalainen Juha; 11.1.2022



Luonnonhaittakorvaus
• Kotieläinkorotus 60 e/ha poistuu

– Naudat, lampaat, kutut -> noin 50 % kompensaatio 
kotieläintukien korotuksena

• Yleinen luonnonhaittakorvaus säilyy ennallaan
– AB 217 e/ha
– C 242 e/ha

• Kesantoa enintään 25 prosenttia
– Kesannot ja luonnonhoitopellot

• Huom. ei sis. esim. viherlannoitusnurmea tai 
riista/maisemapeltoa
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Ympäristökorvaus
• Tilakohtainen toimenpide (45 eur/ha (54) ja 113 eur/ha (200) puutarha)

– Lohkomuistiinpanot
– Maanäytteet
– Maatilan ilmasto- ja ympäristösuunnitelma kolmannen vuoden loppuun menneessä
– Valinnaiset vaatimukset (voi vaihdella vuosittain)

1. Ilmasto- ja ympäristökoulutus
• Viisi eri koulutusosiota maatilan ympäristö-, ilmasto- ja monimuotoisuushaasteista (1/vuosi)

2. Monimuotoisuuskaistat (2 peruslohkoa)
3. Maaperän seurantatieto (2 peruslohkoa)

• Laaja maa-analyysi (hiilen määrä ja orgaanisen aineksen määrä sekä jonkin maan kasvukuntoa tai ravinnetilaa kuvaava 
tutkimus tai

• Kahdella peruslohkolla analyysin peltomaan laatutekijöistä maaperän skannauslaitteistolla
4. Lannankäsittely, lannanluovutus, biokaasunurmi
5. Pölyttäjien ravintokasvit (2 peruslohkoa)

• Viljelyssä sadontuotantotarkoituksessa pölyttäjille ravintoa tarjoavia yksi- ja kaksivuotisia tuotantokasveja
6. Täsmäviljelyteknologian käyttö

• Tuotantopanosten levitys, kasvinsuojeluruiskun lohkoautomatiikka, optinen hara, satomittaus (puimuri/ajosilppuri), 
Automaattiohjaus (traktori/työkone) tai itsekulkeva kasvinsuojeluruisku

7. Kasvintuhoojien ja –tautien seuranta- ja tunnistussovellusten hyödyntäminen
• Tuensaajalla on käytössään vuorovaikutteinen tietokoneella tai mobiililaitteella toimiva sovellus rikkakasvien, kasvitautien 

ja/tai kasvintuhoojien tunnistamiseksi ja kasvukaudenaikaisen kasvitauti- ja tuhoojatilanteen seuraamiseksi
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Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet

• Kiertotalouden edistäminen (37 e/ha)
• Lietelannan sijoittaminen/ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
• 15/10 (märkä/kuiva) m³/ha

• Suojavyöhykkeet (350 e/ha)
• RUSLE 15 –mallin perusteella eroosioherkillä rantapelloilla, tulva-alueilla, pohjavesialueilla

• Turvepeltojen monivuotiset nurmet (100 e/ha)
• Monivuotinen tuotantonurmi, jota ei uusita muokkaamalla sitoumuskauden aikana

• Kerääjäkasvit (97 /ha)
• Enintään 30 % korvauskelpoisesta alasta
• Voi perustaa seuraavan vuoden satokasvin

• Maanparannus- ja saneerauskasvit (190 e/ha) -> yksivuotinen toimenpide
• Enintään 20 % korvauskelpoisesta alasta
• Maanparannuskasvi on yksivuotinen (esim. muokkausretikka, sinimailanen, valkomesikkä)
• Vain lohkoilla, jotka ovat olleet yksivuotisten viljelykasvien viljelyssä edellisenä vuonna
• Jos toimenpiteelle suunniteltu vuosittainen tuotos jää tavoitteestaan tai ylittää tavoitteensa, voidaan tuensaajalle 

maksettavan enimmäispinta-alan osuutta muuttaa hallinnon toimesta seuraavalle sitoumusvuodelle
• Valumavesien käsittely (77/214 e/ha)

• Säätösalaojituksen, säätökastelun ja kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimet 
• Hapan sulfaattimaa tai turvemaa

• Vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät puutarhakasveilla (500 e/ha)
• Vaihtoehtoinen kasvinsuojelu tai orgaaninen kate

• Lintupellot (600 e/ha)
• Viljely kuten ennenkin ja tavoitteellisesti (kurkien, hanhien tai laulujoutsenten suosimia tuotantokasveja)
• Maksetaan massaesiintymien todetuista levähdyksistä ja ruokailuista -> muuten ei maksua
• Tilakohtainen vähimmäisala 10 ha ja enintään 50 % korvauskelpoisesta alasta



Kiitos!


