
Viherryttämistuen vaatimusten vaikutus ympäristökorvaukseen 
Viherryttämistuen vaatimusten vaikutus tarkastellaan vuosittain 

 

UUTTA v. 2018 (Katso selitykset taulukon alapuolelta) 

 

Luomutuotannon kasvulohkoilla ei ole seuraavia viherryttämistuesta johtuvia rajoituksia, jos tila on 

vapautettu viherryttämistuen vaatimuksista luomutuotannon perusteella. 

 

 

Ympäristökorvauksen toimenpide Pysyvä nurmi, vaikutus 
v. 2016 alkaen 

Viljelyn 
monipuolista-
minen 
vaikutus (v.m.) 

Ekologinen ala vaikutus (e.a.) 
Koskee tiloja Uudenmaan, 
Varsinais-Suomen ja 
Ahvenanmaan alueella.  

 

Ravinteiden tasapainoinen käyttö - - - 
 

1)    Lietelannan sijoittaminen peltoon - - - 
 

2)    Ravinteiden ja orgaanisten 
aineiden kierrättäminen 

- - - 

 

3)    Valumavesien hallinta - - - 
 

    a)      säätösalaojitus - - - 
 

    b)      säätökastelu tai kuivatusvesien 
kierrätys 

- - - 
 

4)    Ympäristönhoitonurmet Katso vaikutus 
alatoimenpiteistä 

- - 

 

    a)      suojavyöhykkeet Ei voi ilmoittaa pysyvän 
nurmen alalle  

- Ei makseta tilalle, jos vapautettu 
e.a. 

2
  

    b)      monivuotiset ympäristönurmet Ei voi ilmoittaa pysyvän 
nurmen alalle.  

- Ei makseta tilalle, jos vapautettu 
e.a. 

2
  

    c)      luonnonhoitopeltonurmet Ei voi ilmoittaa pysyvän 
nurmen alalle. 

- Ei makseta tilalle, jos vapautettu 
e.a. 

2
  

5)    Orgaanisen katteen käyttö 
puutarhakasveilla ja 
siemenperunalla 

- - - 

 

6)    Peltojen talviaikainen 
kasvipeitteisyys 

- Ei maks. tilalle, 
jos tila 
vapautettu 
v.m.

 1
 

Ei makseta tilalle, jos vapautettu 
e.a. 

2
. Ei  makseta lohkolle, jos 

ekologista alaa (typensitojakasvi)  

7)    Peltoluonnon monimuotoisuus Katso vaikutus 
alatoimenpiteistä 

-   

 

    a)      viherlannoitusnurmet Ei voi ilmoittaa pysyvän 
nurmen alalle.  

- Ei makseta tilalle, jos vapautettu 
e.a. 

2
 

 

    b)      kerääjäkasvit - - Ei makseta kerääjäkasvista 
korvausta lohkolle, jos pääkasvi 
ilmoitettu ekologiseksi alaksi 
(typensitojakasvi) 

 

    c)      monimuotoisuuspellot - - - 

 

    d)      saneerauskasvit - - - 

 

8)    Puutarhakasvien vaihtoehtoinen 
kasvinsuojelu 

- - - 

 



 
 
1 tilalla on heinä- tai muita nurmirehukasveja , kesantoa ja/tai palkokasvien viljelyssä yli 75 % peltoalasta  
1 tilalla on pysyvää nurmea ja/tai heinä- ja muita nurmirehukasveja yli 75 % maatalousmaasta  
2 tilalla on heinä- tai muita nurmirehukasveja, kesantoa ja/ tai palkokasveja yli 75 % peltoalasta  
2 tilalla on pysyvää nurmea ja/tai heinä- ja muita nurmirehukasveja yli 75 % maatalousmaasta  
 

UUTTA 2018: Viherryttämisen ehtomuutos 2018 vaikuttaa myös ympäristökorvauksen maksuun 

o Yllä olevissa  1 ja 2 rajoitteissa oli aiemmin mukana ehto ”ja jäljelle jäävä peltoala on enintään 30 ha”. 
o Muutos tarkoittaa, että nyt yli 120 ha: n peltoalan ja maatalousmaan tiloihin vaikuttaa 

ympäristökorvauksen maksamisessa myös yllä olevat rajoitteet. 
o Yllä olevassa 1 rajoitteeseen on lisätty palkokasvit 

o Muutos tarkoittaa, että toimenpiteestä ei makseta, jos palkokasveja on nurmen ja kesannon 
kanssa yli 75 % peltoalasta 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


