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Pinta-alatuet v.2015 euroa/ha Arvio pinta-alatuista v.2016 euroa/ha

Taulukon ympäristötuessa on 
vain perustoimenpiteiden tuki, 
ei sisällä lisätoimenpiteiden 
tukea

Ohra, kaura, ruoka- 
ja siemen-peruna, 

nurmet, viher-
lannoitus-nurmi

Kaikki luvut ovat vahvistamattomia!        
Taulukon ympäristökorvauksessa ei 
ole mukana vapaaehtoisten 
lohkokohtaisten toimenpiteiden tukea

Ohra, kaura, 
ruoka- ja 
siemen-
peruna, 
viljellyt  
nurmet

C1-alue C1-alue
Tilatuki (tasatuki)   194 Perustuki (Cap)   1) 99
Valkuais- ja öljykasvipalkkio Viherryttämistuki (Cap)   2) 70
Tärkkelysperunapalkkio  Peltokasvipalkkio (Cap)  3)
LFA-tuki, kasvitila 219 Luonnonhaittakorv., kasvitila  4) 245
LFA-tuki, kotieläintila 299 Luonnonhaittakorv., kotieläintila 4) 305
Ympäristötuki, kasvitila 93
Ympäristötuki, kotieläintila 107 Ympäristökorvaus  5) 54
Sokerijuurikkaan kans. tuki Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)
Pohjoinen tuki  Pohjoinen tuki   6)
yht.  kasvitila 506 yht. kasvitila luonnonhaittakorvauksessa  468
yht. kotieläintila 600 yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 528
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki 36 EU:n nuor. vilj. tuki  (90 ensimm. hehtaarille)  7) 48

Kansallinen pohj.  nuoren viljelijän tuki  8) 6) 34

C2-alue C2-alue
Tilatuki 170 Perustuki (Cap)   1) 99
Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6) Viherryttämistuki (Cap)   2) 70
Tärkkelysperunapalkkio 8) Peltokasvipalkkio (Cap)  3)
LFA-tuki, kasvitila 234 Luonnonhaittakorv., kasvitila  4) 245
 LFA-tuki, kotieläintila 314 Luonnonhaittakorv., kotieläintila 4) 305
Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 93
Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 107 Ympäristökorvaus  5) 54
Sokerijuurikkaan kans. Tuki Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)
Pohjoinen tuki Pohjoinen tuki   6)
Yleinen hehtaarituki 28 Yleinen ha-tuki  6) 19
yht. lfa/ymp kasvitilan sitoumus  525 yht. kasvitila luonnonhaittakorvauksessa  487
yht. lfa/ymp kotieläintilan sitoumus 619 yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 547
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki 36 EU:n nuor. vilj. tuki  (90 ensimm. hehtaarille)  7) 48

Kansallinen pohj.  nuoren viljelijän tuki  8)  6) 34

1) Perustukea korottavat mahdolliset tilakohtaiset lisäosat. V. 2015 maksetaan  viimeisen kerran  maito-, sonni- ja
   tärkkelysperunalisäosia. Timoteilisäosaa maksetaan vuoteen 2016 ja sokerilisäosaa vuoteen 2018 asti.
2) Viherryttämistuki: Yli 10 ha:n tiloilla  vähintään kaksi kasvia,  pääkasvia korkeintaan 75%. Alle 10 ha:n tilat sekä  
   luomutilat ja nurmitilat, joilla muu kuin nurmiala alle 30 ha, on vapautettu em. vaatimuksista. 
    Eri viljalajit ovat eri kasveja, nurmet ovat yksi kasvi, kesanto on yksi kasvi
   Viherryttämiseen kuuluvaa ekologista alaa ei tarvita C-alueella metsäisyyspoikkeaman vuoksi
3) Peltokasvipalkkiota maksetaan öljy- ja vakuaiskasveille, tärkkelysperunalle, rukiille ja sokerijuurikkaalle
4) Luonnonhaittakorvaussitoumus on 1-vuotinen, ei yläikärajaa. Peltoa vähintään 5 ha .
    Kotieläintilalla oltava 0,35ey/ha, eläinyksiköt ja ha:t lasketaan pelkästään tukihakuvuoden eläimistä ja hehtaareista.
5) Ympäristökorvauksessa ei jaotella kasvi- ja kotieläintiloja. Sitoumus on 5-vuotinen, ei yläikärajaa. Peltoa väh. 5 ha 
    tai 1 ha puutarhamaata. Valittavissa lohkokohtaisia toimenpiteitä, joista maksetaan lisäkorvaus.
6) Kans. tuessa tilan vähimmäispeltoala nousee 5 ha:iin tai 1 ha:iin puutarhamaata ja yläikäraja ja eläkekytkentä poistuu.
7) Hakija v. 2015 korkeintaan 40v ja tilanpidon aloittamisesta kulunut enintään 5 vuotta, maksetaan enintään 90 ha:lle
8) Pohjoiseen nuoren viljelijän tukeen tulossa samat ehdot kuin mitä on EU:n nuoren viljelijän tuessa


