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Täydentävät ehdot
• Ovat perusvaatimuksia, vaikuttavat todella moneen tukeen
• Esim. perustuki, ympäristökorvaus ja pohjoiset hehtaarituet

• Tavoitteena muun muassa
• Taata turvallisilla tuotantomenetelmillä tuotettujen elintarvikkeiden korkea
laatu
• Varmistaa viljellyn pellon hoito hyvän maatalouskäytännön mukaisesti
• Varmistaa että tuotannon ulkopuolelle jäävät pellot pysyvät viljelyn ja
ympäristön kannalta hyvässä kunnossa
• Edistää eläinten hyvinvointia

• Muodostuvat hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä
lakisääteisistä hoitovaatimuksista

Täydentävät ehdot

Täydentävät ehdot
• Täydentävät ehdot koskevat tuenhakijan kaikkea maatalousmaata ja
maatalouden harjoittamista
• Maatalousmaalla tarkoitetaan peltojen, pysyvien kasvien sekä pysyvien
nurmien ja laitumien pinta-alaa

• Täydentäviä ehtoja pitää noudattaa koko kalenterivuoden ajan
• Kun haet viljelijätukia, olet vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta
koko kalenterivuoden ajan, vaikka lohko ei olisi hallinnassasi koko aikaa

• Tähtäin siinä, että pellot säilyvät hyvässä viljelykunnossa, päästöjä
vesistöihin vältetään ja luonnon monimuotoisuutta pidetään yllä,
tiloilla tuotetut elintarvikkeet ja rehut ovat turvallisia ja
tuotantoeläimet voivat hyvin

Täydentävät ehdot
• Täydentävien ehtojen opas 2021
• https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/taydentavienehtojen-opas/taydentavien-ehtojen-opas-2021/#taydentavatehdot

• Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset – Opas 2021
• https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/maataloustuotanno
n-kirjaamisvaatimukset/maataloustuotannon-kirjaamisvaatimukset-2021/

• Täydentävät ehdot, muistilista 2021
• https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-jalomakkeet/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/oppaat-jaesitteet/taydentavien_ehtojen_muistilista_2021.pdf

Pysyvät nurmet
• Ovat osa viljeltyä maatalousmaata
• Voi olla maankäyttölajiltaan peltoa tai luonnonlaidunta ja -niittyä

• Toimi niin, että korjuu ja markkinakelpoisen sadon tuottaminen on
mahdollista
• Huolehdi pysyvien nurmien ja pysyvien laitumien kasvinsuojelusta ja
estä rikkakasvien leviäminen kasvinvuorotuksen avulla, mekaanisesti,
biologisesti tai kemiallisesti
• Huolehdi pysyvien nurmien ja pysyvien laitumien kasvinsuojelusta ja
estä rikkakasvien leviäminen kasvinvuorotuksen avulla, mekaanisesti,
biologisesti tai kemiallisesti

Pysyvät nurmet
• Jos lohko on 5 vuotta peräkkäin nurmella, kuudes vuosi antaa pysyvän
nurmen statuksen
• Pysyvän nurmen säilyttämistä tarkastellaan koko maan tasolla

• Pysyvän nurmen osuus koko maatalousmaasta ei saa vähentyä enempää kuin viisi
prosenttia vuonna 2015 vahvistetusta viiteosuudesta
• Jos vähenemä on tätä suurempi, on otettava käyttöön ns. ennallistamismenettely
• Pysyvän nurmen ennallistamisvelvoite voi kohdistua niihin viljelijöihin, joilla on ollut
kahden edeltävän vuoden aikana käytettävissään maatalousmaata, jonka
käyttötarkoitus on muutettu pysyvästä nurmesta tai pysyvästä laitumesta muuhun
käyttötarkoitukseen.

• Vipun kartoille saa näkymään nurmivuodet (Pysyvä nurmi, Nurmivuosia 4
tai 5)
• Monipuolistamislaskennassa pysyvää nurmea ei lasketa kasviksi
• Ympäristökorvauksessa pysyvän nurmen alalle ei voi ilmoittaa
ympäristönurmia (esim. LHP)

Pysyvät nurmet
• Kylvä viimeistään 30.6. Mikäli poikkeukselliset sääolosuhteet estävät
kylvämisen viimeistään 30.6., kylvä heti olosuhteiden salliessa
• Voit uusia pysyvän laitumen ja pysyvän nurmen kasvuston
muokkaamalla ja kylvämällä heinä- ja nurmirehukasvien siemenillä
• Voit ottaa pysyvän nurmen ja pysyvän laitumen myös muuhun
viljelykäyttöön ja viljellä lohkolla muitakin kuin heinä- ja
nurmirehukasveja, tällöin lohko ei ole enää pysyvää nurmea
• Pysyvän nurmen säilyttämisvelvoite koskee tiloja, joilla on pysyvää
nurmea
• Käytetään pelkästään nurmen tuotantoon eikä sitä uudisteta vähintään joka
viides vuosi viljelemällä vähintään yhden vuoden ajan muuta kasvilajia kuin
nurmea

Pysyvät nurmet
• Voit lannoittaa pysyviä laitumia ja pysyviä nurmia
tarkoituksenmukaisella tavalla, mikäli korjaat pysyvältä laitumelta tai
pysyvältä nurmelta sadon laiduntamalla tai muulla tavalla sadon
korjaamalla
• Laitumien ja nurmien typpilannoitusten enimmäismäärät, luku 4.1.5, taulukko
8. Ympäristökorvaukseen sitoutuneella ympäristökorvauksen mukaiset
lannoitustasot

• Jos käytät pysyvää laidunta tai pysyvää nurmea laidunnukseen,
maanpinnan on säilyttävä pääosin kasvipeitteisenä ja maaperän
eroosio saa olla vain vähäistä

Pysyvät nurmet
• Kerryttävät vuosia pysyvän nurmen laskennassa
• Heinä- ja nurmirehukasvit: 1-vuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja
tuorerehunurmet, 1-vuotiset laidunnurmet, Monivuotiset kuivaheinä-,
säilörehu- ja tuorerehunurmet, Monivuotiset laidunnurmet, Pysyvä kuivah.,
säilör., tuorer. (väh 5, alle10 v)*, Pysyvä laidunnurmi (väh 5, alle 10 v)*,
Luonnonlaidun ja –niitty*, Hakamaa, avoin*, Seoskasvusto (apila yli 50 % +
nurmiheinä), Viherkesanto (nurmi ja niitty), Viherlannoitusnurmi (ei
ympäristösitoumusta), 1-vuotiset siemennurmet (seokset), Monivuotiset
siemennurmet, Erityistukisopimusala, pysyvä laidun*, Ympäristösopimusala,
pysyvä nurmi*

Pysyvät nurmet
• Nurmikertymän jäädyttävät kasvit (nurmikertymävuodet pysyvät
ennallaan): ympäristökorvauksen mukaiset viherlannoitusnurmet,
suojavyöhykenurmet, monivuotiset ympäristönurmet ja
luonnonhoitopeltonurmet

Pysyvät nurmet
• Nurmikertymän nollaantuminen
• Jos ilmoitat lohkon muuksi kuin nurmeksi, niin pysyvän nurmen merkintä poistuu.
Myös puhdaskasvustona viljeltävät (ei seos) siementuotantonurmet nollaavat
pysyvän nurmen vuodet

• Puhdaskasveina viljeltävät siemennurmet ilmoitetaan kasvikoodeilla
•
•
•
•
•
•
•

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

Esimerkkejä erilaisista nurmista
• Ympäristökorvaus: ympäristönhoitonurmet
• Luonnonhoitopeltonurmi
• Monivuotinen ympäristönurmi
• Suojavyöhykenurmi

• Ympäristökorvaus: Peltoluonnon monimuotoisuus
• Monimuotoisuuspelto
• Niitty
• Riista

• Viherlannoitusnurmi

•
•
•
•

Monivuotinen säilörehu-, kuivaheinä- tai laidunnurmi
1-vuotiset nurmet
Siemennurmet
Viherkesanto

