Lomake 102B

Tukihakemuksen
kasvulohkolomake 2022
Viranomaisen merkinnät
Lomake saapunut, pvm.

Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2022.
Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla. Mitätöi tyhjät rivit poikkiviivalla.
Tarkista, että peruslohkolle ilmoittamasi kasvulohkojen yhteispinta-ala on yhtä suuri kuin peruslohkon pinta-ala.
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Yhteensä

3. ALLE 0,05 HEHTAARIN REKISTERÖIMÄTTÖMÄT LOHKOT
Hallinnassani on alle 0,05 hehtaarin rekisteröimättömiä lohkoja, jotka ovat maatalouskäytössä.
Sitoudun ilmoittamaan lohkojen sijainnin viranomaisille pyydettäessä.

4. LISÄTIETOJA (TAI LIITE)
Ilmoita, jos useampi kuin yksi viljelijä ilmoittaa jollekin peruslohkolle kasvulohkoja. Ilmoita hampusta suunniteltu kylvöpäivä ja kylvömäärä kg/ha rivinumeroittain. Täydennä tarvittaessa myös muut täyttöohjeen
kohdassa 4 luetellut lisätiedot.
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5. ALLEKIRJOITUS
Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika

Käytä kasviluettelon nimikkeitä, ja tarkenna tarvittaessa lisätieto-kohtaan kasvi, jos sitä ei löydy kasviluettelossa.
Viljoista, valkuaiskasveista, öljykasveista, öljypellavasta, hampusta, siemenviljelyksistä ja perunasta
lajike. Seoskasvustossa merkintä sen lajikkeen mukaan, jonka osuus siemenen määrästä suurin.
S = Sertifioitua siementä, tyhjä sarake = Tilan omaa siementä (TOS-siementä)
Kohta koskee vain alla lueteltuja ympäristösitoumuksen toimenpiteitä 1 - 4
1 = Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla
2 = Menetelmäryhmä 1 / Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu
3 = Menetelmäryhmä 2 / Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu
4 = Peltoluonnon monimuotoisuustoimenpiteen kerääjäkasvi
Merkitse rasti, jos kasvulohkoa käytetään ekologisena alana. Tähän tarkoitukseen kelpaavat alat on
lueteltu täyttöohjeessa. Voit ilmoittaa viherryttämistuen ekologista alaa vain, jos tilasi sijaitsee Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa tai Ahvenanmaalla.
1 = omistuksessa
2 = kirjallinen vuokrasopimus
3 = suullinen vuokrasopimus

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

Täyttöohje, 102B Tukihakemuksen kasvulohkolomake
Palauta lomake maatilan sijaintikunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään
15.6.2022.
Allekirjoita lomakkeen jokainen sivu ja merkitse
niihin tilatunnus sekä päivämäärä.
Ilmoita lomakkeella kaikki hallinnassasi oleva maatalousmaa. Maatalousmaalla tarkoitetaan pellon,
pysyvien laidunten, pysyvien nurmien ja pysyvien
kasvien kokonaispinta-alaa mukaan lukien kesanto ja
tilapäisesti viljelemätön ala.
Tuenhakijalla tarkoitetaan 101B:llä ilmoitettua tuenhakijaa.
Tilatunnus on maaseutuelinkeinoviranomaisen
maatilalle antama maaseutuelinkeinohallinnon
tietojärjestelmän rekisteritunnus.
Merkitse lomakkeeseen palauttamiesi lomakkeiden
102B lukumäärä ja täytettävän lomakkeen
järjestysnumero, eli se, monesko lomake 102B on
kyseessä.

Sarake D. Merkitse kasvulohkon pinta-ala
hehtaareina kahden desimaalin, eli aarin,
tarkkuudella.
Toimita kasvulohkokartta, jos peruslohkolla on kaksi
tai useampia kasvulohkoja. Jos olet piirtänyt kasvulohkorajat vuonna 2021, sinun tulee toimittaa uudet
piirrokset vain, jos kasvulohkoihin on tullut muutoksia tai peruslohkojen rajat ovat muuttuneet. Kasvulohkon virallinen pinta-ala muodostuu piirroksen
kautta.
2. Viljelytiedot
Sarake E. Merkitse viljeltävä kasvi, perunan
käyttötarkoitus tai pellon erityiskäyttö. Tee
merkinnät Hakuoppaan Kasvien ilmoittaminen -luvun kasviluettelon jaottelua noudattaen.
Kasvien lisäksi ilmoita tässä sarakkeessa mm. seoskasvustot, siementuotantolohkot (nurmikasvit), puutarhakasvit, suojakaistat, tilapäisesti viljelemättömät
alat sekä kesannot.

Peruslohkolla olevien kasvulohkojen yhteenlasketun
pinta-alan pitää olla yhtä suuri kuin peruslohkon
pinta-alan.

Sarake F. Merkitse lajike viljoista, valkuaiskasveista,
öljykasveista, öljypellavasta, hampusta, perunasta
sekä siementuotantoaloista. Jos viljeltävä kasvi on
hamppu, merkitse lisätietoihin suunniteltu
kylvöpäivä ja kylvömäärä kg/ha. Tee seoskasvustojen
(esim. valkuaiskasvit + vilja) lajikemerkintä sen
kasvilajin mukaan, jonka osuus siemenen määrästä
on suurin.

Sarake A. Merkitse peruslohkon koko tunnus (10 numeroa) tai Peruslohkojen muutoslomakkeeseen
102C kirjoitettu peruslohkon U-tunnus.

Sarake G. Ilmoita kylvösiemenen laatu. Merkitse
sarakkeeseen koodi S, jos käytät sertifioitua
siementä.

Sarake B. Ilmoita lomakkeella peruslohkon nimi.
Peruslohkon nimi on hakijan lohkolle antama nimi.

Jos jätät kentän tyhjäksi, hallinto tulkitsee sinun
käyttäneen tilan omaa siementä (TOS). TOSmaksutiedot kerätään Viljelijätukien hakuoppaan
Kasvien ilmoittaminen -luvun mukaisesti.

1. Kasvulohkotiedot

Sarake C. Merkitse kasvulohkon tunnukseksi kirjain
A:sta alkaen. Jos kasvulohkoja on useampia, jatka
tunnuksia eri riveille allekkain.
Huom. Älä erottele nurmista eri kasveja. Erottele sen
sijaan saman peruslohkon nurmet eri kasvulohkoihin
niiden käyttötavan mukaan Hakuoppaan kasviluettelossa mainitulla tarkkuudella, esimerkiksi
säilörehunurmet ja laidunnurmet erikseen.

Sarake H. Täytä luomun siirtymävaihe -sarake
kaikista tilan kasvulohkoista, riippumatta siitä,
kuuluvatko ne luonnonmukaisen tuotannon
sitoumukseen. Ilmoitus tarvitaan luomukorvauksen
maksamiseen, luonnonmukaisen tuotannon
tarkastusjärjestelmää varten ja viherryttämistuen
vaatimuksista vapautumiseksi luonnonmukaisen
tuotannon perusteella.

Luomutuotteena käyttö tai markkinointi:
Siirtymävaiheella tarkoitetaan aikaa, jolloin lohkoja
on viljeltävä luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksin, mutta tuotteiden markkinoiminen luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin merkinnöin ei ole vielä
mahdollista.
Yksivuotisilla kasveilla siirtymävaiheen pituus on
kaksi vuotta ennen kylvöä. Nurmikasveilla aika on
kaksi vuotta ennen sadonkorjuuta. Muilla
monivuotisilla kasveilla, kuten raparperi, mansikka ja
omena siirtymäaika on kolme vuotta ennen
sadonkorjuuta.
Siirtymävaihetuotteena käyttö tai markkinointi:
Kasvilajista riippumatta vaatimuksena on, että
siirtymäaika on kestänyt vähintään 12 kuukautta
ennen korjattavaa satoa. Huom! 1. vuoden
siirtymävaiheessa olevan kasvulohkon tuotteita ei
voi markkinoida siirtymävaiheen tuotteina.
Siirtymävaiheen laskeminen voidaan aloittaa
aikaisintaan siitä päivämäärästä, jolloin hakemus
valvontajärjestelmään liittymisestä on saapunut ELYkeskukselle.
Ilmoita kasvulohkon tilanne seuraavin numeroin:
1 = 1. vuoden siirtymävaiheessa
2 = 2. vuoden siirtymävaiheessa
3 = 3. vuoden siirtymävaiheessa
4 = Luonnonmukaisessa viljelyssä
5 = Viljelysuunnitelman mukaan
luonnonmukaiseen viljelyyn siirrettävä, mutta
toistaiseksi tavanomaisesti viljelty kasvulohko
6 = Ei ole luomutuotannossa
9 = Pysyvästi tavanomaisessa viljelyssä
1. vuoden siirtymävaihevuosi on se kalenterivuosi,
jonka aikana kasvulohkon siirtyminen on aloitettu.
Koodia 3 voi käyttää vain kasvulohkoilla, joilla on
kolmivuotista siirtymäaikaa vaativia kasveja.
Koodi 5 tarkoittaa sellaisia lohkoja, jotka viljelysuunnitelman mukaan siirretään luonnonmukaiseen
viljelyyn vuonna 2023, tai myöhemmin, mutta jotka
ovat tukivuonna 2022 tavanomaisesti viljeltyjä.

Esimerkki 1: Aloitat luomutuotannon 2022, mutta
siirrät jonkin sitoumukseen haetuista lohkoista luomuun vasta vuonna 2023. Ilmoita kyseisen lohkon
viljeltävä kasvi vuonna 2022 koodilla 5.
Esimerkki 2: Olet liittynyt luomuvalvontaan keväällä
2020. Lohkon siirtyminen luomuviljelyyn on aloitettu
toukokuussa 2020. Siirtymävaiheen pituus yksivuotisilla kasveilla on kaksi vuotta ennen ensimmäistä
luomutuotteena markkinoitavan kasvin kylvöä. Kylvät lohkolle kauraa toukokuussa 2022. Merkitse
vuonna 2022 sarakkeeseen H numero 4.
Esimerkki 3: Olet liittynyt luomuvalvontaan keväällä
2020. Lohkolla on viljelty nurmea vuonna 2020 ja
2021 luomuehtojen mukaisesti. Siirtymävaiheen pituus monivuotisilla nurmikasveilla on kaksi vuotta
ennen sadonkorjuuta. Merkitse tällöin vuonna 2022
sarakkeeseen H numero 4.
Sarake I. Ilmoita ympäristösitoumuksen toimenpide,
jota aiot tällä lohkolla toteuttaa.
1 = Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja
siemenperunalla
2 = Menetelmäryhmä 1 / Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu
3 = Menetelmäryhmä 2 / Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu
4 = Peltoluonnon monimuotoisuustoimenpiteen
kerääjäkasvi
Sarake J. Ekologista alaa voivat ilmoittaa ainoastaan
Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan
maakunnissa sijaitsevat tilat.
Merkitse rasti, jos haluat ilmoittaa kasvulohkon
ekologisena alana. Ekologiseen alaan kelpaavat
kesantoalat (viher-, sänki-, avo- ja mesikasvikesanto),
typensitojakasvit (tilan peltoalalla olevat herneet,
pavut, lupiinit (ei Alaskan eikä komealupiini), virnat,
soijapavut, mesikät, mailaset, apilat sekä seokset,
joissa typensitojakasvia on yli 50 % kylvösiemenseoksen painosta), lyhytkiertoisen energiapuun alat (paju
tai haapa) ja täydentävien ehtojen mukaiset suojellut maisemapiirteet.
Jos rastit jonkun muun kasvulohkon kuin edellä
mainitut, sitä ei oteta huomioon ekologiseksi alaksi.

Huomioi ekologisen alan kasvinsuojeluaineiden käyttökiellot
• kesannoilla 1.1.-15.8.
• typensitojakasveilla kylvöstä sadonkorjuuseen asti (kuitenkin vähintään 31.8. asti).
Ilmoittamalla sarakkeessa J viherryttämistuen ekologista alaa lohkolle, hyväksyt tuen ehdot.
Ekologisen alan kesantojen viljelypoikkeus vuonna
2022: ekologisen alan kesannoilla voi laiduntaa eläimiä ja saat korjata kasvuston jo ennen elokuun puoliväliä. Lisäksi voit kylvää ekologisen alan kesannoille
viljelykasveja. Voit käyttää kasvinsuojeluaineita kyseisillä ekologisen alan kesannoilla kasvinsuojeluaineiden myyntipäällysmerkintöjen mukaisesti.
Sarake K.
Merkitse
1, jos omistat lohkon
2, jos olet vuokrannut lohkon kirjallisella sopimuksella
3, jos olet vuokrannut lohkon suullisella sopimuksella.
Sarake L. Ilmoita vuokranantajan nimi.
3. Alle 0,05 hehtaarin rekisteröimättömät lohkot
Rastita kohta, jos hallinnassasi on alle 0,05 hehtaarin
rekisteröimättömiä lohkoja, jotka ovat maatalouskäytössä. Rastittamalla sitoudut ilmoittamaan viranomaisille tarvittaessa kyseisten lohkojen sijainnin.
Rekisteröimättömyydellä tarkoitetaan, että lohkolla
ei ole 10-numeroista peruslohkotunnusta, digitoitua
pinta-alaa, eikä sitä ole rekisteröity peltolohkorekisteriin.
Maatalouskäytöllä tarkoitetaan pellon, pysyvän laitumen, pysyvän nurmen ja pysyvän kasvin käyttömuotoja, jotka on kerrottu Maatalousmaa-osiossa
osoitteessa ruokavirasto.fi/hakuopas. Noudata lohkolla vähintään täydentäviä ehtoja. Sinun ei tarvitse
ilmoittaa tässä aloja, jotka kuuluvat asuinrakennuksen ympärillä tai sen välittömässä läheisyydessä olevaan tonttimaahan.
Lohkon hallinnalla tarkoitetaan, että omistat lohkon
tai olet vuokrannut sen maanomistajalta.

Alle 0,05 hehtaarin lohkoista ei makseta mitään
pinta-alaperusteisia tukia.
4. Lisätietoa
Ilmoita
• jos et hae ympäristökorvausta jollekin
kasvulohkolle
• viherlannoitusnurmeksi ilmoitetun lohkon
kylvössä käytetyt siemenmäärät ja kasvilajit
• lohkot, joita käytetään muun kuin
ihmisravinnoksi tarkoitettujen avomaan
vihannesten viljelyyn
• hampun suunniteltu kylvöpäivä ja
kylvömäärä kg/ha
• puutarhakasvin, jolle ei ole omaa kasvikoodia
• jos viljelykasvien juuret eivät ole yhteydessä
maaperään
• lupiinin lajike, jos seoskasvusto sisältää lupiinia
• yhteiskäyttölohkot.
Jos jätät hakemuksesi paperilla, piirrä yhteiskäyttölohkojen kasvulohkot paperikartalle ja toimita kartat
kuntaan. Kaikkien yhteiskäyttölohkon viljelijöiden pitää jättää koko tukihakemuksensa samalla tavalla
joko sähköisesti tai paperisena.
Kansallisten kotieläintukien maksamisen edellytyksenä olevaan viiden hehtaarin vähimmäisalaan voidaan lukea myös käytössä olevat luonnonniityt ja laitumet sekä avoimet hakamaat, jos käytät niitä
eläimiesi rehuntuotantoon tai laiduntamiseen.
Luonnonniityt ja -laitumet sekä avoimet hakamaat
voit huomioida sika- ja siipikarjatalouden tuen vähimmäisalassa ainoastaan, jos sinulla ei ole lainkaan
tukivuoden tukihakemuksessa ilmoitettua tukikelpoista peltohehtaaria/-alaa. Anna selvitys näiden
luonnonniittyjen tai -laidunten sekä avointen hakamaiden käytöstä tässä kohdassa tai erillisellä liitteellä.
5. 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.

