Lomake 102A

Tukihakemuksen
peruslohkolomake 2021
Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2021.

Viranomaisen merkinnät
Lomake saapunut, pvm.

Asiatunnus

Vastaanottaja

Ilmoita lomakkeella uudet, hallintaasi tulleet lohkot ja hallinnastasi poistuneet lohkot. Ilmoita jaot, yhdistämiset ja uusien
lohkojen perustamiset myös lomakkeella 102C.
Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla.
Jos ilmoitat lohkon 15.6.2021 jälkeen, lohko ei sisälly vuoden
2022 pinta-alatukihakuun, mutta tiedot otetaan huomioon vuoden 2022 pinta-alatukihaussa.
Tuenhakija

Lomakkeita 102A on palautettu yhteensä

Tilatunnus
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Ilmoita peruslohkon pinta-ala, jota käytät vuoden 2021 tukihaussa. Saraketta ei saa jättää tyhjäksi.
1 = pelto, 2 = luonnonlaidun ja -niitty, 3 = metsämaa, 4 = tie tai joutomaa, 5 = muu alue
Ks. täyttöohje
1 = ei hukkakauraa, 2 = ei hukkakauraa/tilaan hukkakaurattomuustarkastuksen, 3 = vähäinen saastunta, 4 = voimakas saastunta
Tuenhakijalla on hukkakauran ilmoittamisvelvollisuus.

Lisätietoja (tai liite)

2. ALLEKIRJOITUS
Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika

Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Täyttöohje, lomake 102A Tukihakemuksen
peruslohkolomake

Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot, jonka voit lukea osoitteesta ruokavirasto.fi/hakuopas.

Palauta lomake 102A vain siinä tapauksessa, että
aiemmin ilmoittamiisi peruslohkotietoihin on tullut
muutoksia. Ilmoita muuttuneiden peruslohkojesi
tiedot lomakkeella 102A. Sinun ei tarvitse täyttää
lomakkeelle kaikkien peruslohkojen tietoja.

Lomakkeen täyttäminen

Voit tarkistaa rekisterissä olevat tiedot Vipu-palvelusta tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.
Ilmoita lomakkeella 102A myös sellaiset peruslohkot, jotka ovat hallinnassasi, mutta joille et hae mitään pinta-alaperusteisia tukia. Älä ilmoita kyseisiä
lohkoja Tukihakemuksen kasvulohkolomakkeella
102B.
Palauta lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2021.
Allekirjoita lomakkeen jokainen sivu, ja merkitse
niihin tilatunnus sekä päivämäärä.
Hallinnan siirrot
Kun lisäät tukihakemukselle uuden hallintaasi tulleen, vuokratun tai ostetun, peruslohkon, ilmoita
siitä lomakkeella 102A kirjoittamalla lomakkeelle
peruslohkotiedot.
Kun poistat lohkon hallinnastasi esimerkiksi vuokrasopimuksen päättymisen tai lohkon myymisen
vuoksi, merkitse rasti sarakkeeseen G.
Peruslohkojen yhdistämiset, jakamiset ja uuden
perustamiset
Ilmoita peruslohkojen yhdistämisestä, jakamisesta
ja uuden peruslohkon perustamisesta Peruslohkojen muutoslomakkeella 102C. Lisäksi täydennä edellisten toimenpiteiden myötä muodostuneiden uusien peruslohkojen tiedot lomakkeelle 102A U-lohkoina.
Liitä hakemukseen tarvittavat kartat.
Voit poistaa peruslohkon maatalouskäytöstä pysyvästi (passivointi) lomakkeella 102C. Tietoja peruslohkoista on Viljelijätukien hakuoppaan luvussa

Tilatunnus on maaseutuelinkeinoviranomaisen
maatilalle antama maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän rekisteritunnus.
Tuenhakijalla tarkoitetaan maa- tai puutarhataloutta harjoittavaa, maatilan kokonaan tai osin
omistavaa tai sitä hallitsevaa
• yksityistä henkilöä eli luonnollista henkilöä,
• juridista henkilöä, kuten osakeyhtiö, avoin- tai
kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai yhdistys,
• luonnollisten henkilöiden yhteenliittymää, kuten kuolinpesä tai verotusyhtymä tai
• julkisyhteisöä, valtiota tai kuntaa.
1. Peruslohkotiedot
Löydät peruslohkojen tiedot Vipu-palvelusta tai voit
pyytää tulosteen kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta.
Sarake A. Ilmoita lomakkeella peruslohkon tunnus.
Peruslohkon tunnus on viranomaisen lohkolle antama valtakunnallinen 10-numeroinen luku.
Sarake B. Ilmoita lomakkeella peruslohkon nimi. Peruslohkon nimi on hakijan lohkolle antama nimi.
Sarake C. Ilmoita sarakkeessa C peruslohkon uusi
pinta-ala. Ilmoita uusi pinta-ala, jos
• haluat korjata peruslohkon digitoitua pinta-alaa
• kyseessä on yhdistämisen tai jakamisen kautta
muodostunut U-lohko
• kyseessä on kokonaan uusi peruslohko.
Peruslohkon pinta-alaan eivät kuulu viljelemättömät alueet. Jätä muutoskartta hakemuksen liitteenä.
Sarake D. Ilmoita peruslohkon maankäyttölaji.
Maankäyttölajeista muu alue (5) tarkoittaa esimerkiksi ympäristötuen erityistuen tai ympäristösopimusten lohkoja, joita ei voida luokitella maankäyttölajien luokkiin 1–4.
Sarake E. Voit hakea peruslohkolle korvauskelpoisuutta tässä kohdassa. Tuenhakijan perusoppaassa

hukkakaurattomuustarkastuksen
3 = vähäinen saastunta, rajattavissa olevina pesäkkeinä
4 = voimakas saastunta, esiintymää ei voida peruslohkolla rajata

on kerrottu lohkoista, joita on mahdollista hakea
korvauskelpoisiksi vuonna 2021.
Korvauskelpoisuus pysyy lohkolla hallinnansiirroissa. Yhdistettäessä tai jaettaessa korvauskelpoista peruslohkoa, korvauskelpoisuus periytyy
myös U-lohkoille, eikä sitä tarvitse hakea erikseen.
Ilmoita korvauskelpoisuuden muutoksesta koodilla
X, jos lohko poistuu maatalouskäytöstä.
Jos haet lohkolle korvauskelpoisuutta, valitse korvauskelpoisuuden hakuperuste:
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= Lohko on kuulunut luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sitoumuksille vuonna
2014
= Lohko on kuulunut luonnonhaittakorvauksen tai ympäristötuen sitoumukselle tai on ollut tukikelpoinen pohjoisissa hehtaarituissa
vuonna 2013
= Lohkolle on maksettu maatalouden ympäristötukea tai luonnonhaittakorvausta jonakin
vuonna 1995–2013
= Lohko on ollut ilmoitettu tukihakemuksessa
jonakin vuonna 1995–2004
= Lohko on ollut jonolohko (ilmoitettu lomakkeella 175 vuonna 2004)
= Lohko on ollut ilmoitettuna pysyväksi laitumeksi, luonnonniityksi tai hakamaaksi vuonna
2014
= Lohkoa on koskenut 20-vuotinen erityistukisitoumus
= Lohko on tullut hallintaani kiinteistönmuodostamislain mukaisessa tilusjärjestelyssä
= Muu peruste. Jos valitset vaihtoehdon I,
tarkenna peruste Lisätietoja-kohdassa ja/tai
liitteellä.

Jos lohko ei ole korvauskelpoinen, et hae sitä korvauskelpoiseksi tai haluat poistaa lohkolta korvauskelpoisuuden, merkitse sarakkeeseen rasti = ei korvauskelpoinen.
Sarake F. Näet lohkon rekisterissä olevan hukkakauratilanteen esitäytettyjen tietojen yhteenvetotulosteelta. Jos haluat muuttaa kyseistä tietoa, ilmoita
peruslohkokohtaisesti oma arviosi siitä, esiintyykö
peruslohkolla hukkakauraa. Koodien merkitykset:
1 = ei hukkakauraa
2 = ei hukkakauraa, tilaan

Jos tilaat hukkakaurattomuustarkistuksen, valitse
kohta 2 = Ei hukkakauraa/tilaan hukkakaurattomuustarkistuksen.
Peruslohko tullaan tarkastamaan kasvukaudella ja
jos se todetaan 1. tarkastuksessa vapaaksi hukkakaurasta, se tarkastetaan toisena vuonna ilman eri
pyyntöä. Jos peruslohko todetaan kahtena peräkkäisenä kasvukautena hukkakaurasta vapaaksi, se poistetaan hukkakaurarekisteristä.
Hukkakaurattomuustarkastusta ei voida tehdä, jos
•

•

•

peruslohkolla kasvaa kauraa, rypsiä, rapsia, sinappia, ruista, kuminaa, perunaa tai se on nurmella tai avo-, sänki tai nurmikesantona
lohkolla on tehty hukkakaurantorjuntatoimenpiteitä kuten kitkemistä, torjuttu kemiallisesti,
lohko on niitetty, kasvusto on pahoin lakoontunut tai lohkolla tehdyt muut viljelytekniset toimenpiteet estävät hukkakauran havainnoinnin
lohkolla esiintyy hukkakauraa.

Sarake G. Merkitse sarakkeeseen rasti, jos poistat
lohkon hallinnastasi.
Lisätietoja
Ilmoita lisätietoja kohdassa, jos haluat liittää ympäristösitoumukseesi tilusjärjestelyssä hallintaasi tulleita peruslohkoja. Ilmoita kohdassa peruslohkon
tunnus.
Ilmoita tässä kohdassa ne lohkot, joita et halua liitettävän sitoumukselle. Tämä koskee vuoden 2020
sitoumuksen haltijan korvauskelpoisia lohkoja, jotka
eivät ole olleet sitoumuksella vuonna 2020.
2. Allekirjoitus
Kirjoita lomakkeelle päiväys. Kaikkien maatilan
omistajien ja koko tilan vuokraajien on
allekirjoitettava lomake. Kaikkien omistajien
allekirjoitus voidaan korvata viljelijätukiasiointiin
valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla tai
yhtiömuodoissa nimenkirjoitusoikeudella.

