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ASETUKSEN 40 §:SSÄ TARKOITETUT TUKIMUODOT JA TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

n = nuori viljelijä, m = muu viljelijä. 

Tukikohde Korkotuki-

lainan enim-

mäismäärä, 

prosenttia

Avustuksen enimmäis-

määrä ilman lisätukea, 

prosenttia

Lisätukena

myönnettävä

avustus, joka 

maksetaan 5 

vuoden aikana 

investoinnin

valmistumisen

jälkeen

Enimmäistukitaso,

prosenttia (avustus 

ja lainaan liittyvä 

tuki yhteensä) 

Lypsykarjatalouden  

rakentamisinvestoinnit 

55 (n) 

70 (m) 

45 (n)

30 (m)

10 (n) 

15 (m) 

70 (n) 

65 (m) 

Lihakarjatalouden

rakentamisinvestoinnit 

Sikatalouden rakentamis-

investoinnit

55 (n) 

70 (m) 

55 (n) 

70 (m) 

45 (n)

30 (m) 

45 (n)

30 (m)

10 (n) 

15 (m) 

70 (n) 

65 (m) 

60 (n) 

50 (m) 

Emakkosikaloiden Euroo-

pan yhteisön vaatimukset 

ylittävien eläintilojen ra-

kentamisen lisäkustannuk-

set

75   75

Lammastalouden 

rakentamisinvestoinnit 

55 (n) 

70 (m) 

45 (n)

30 (m) 

10 (n) 

15 (m) 

70 (n) 

65 (m) 

Vuohitalouden 

rakentamisinvestoinnit 

55 (n) 

70 (m) 

45 (n) 

30 (m) 

10 (n) 

15 (m) 

70 (n) 

65 (m) 

Broilerin- ja 

kalkkunantuotannon 

rakentamisinvestoinnit 

55 (n) 

70 (m) 

45 (n) 

30 (m) 

  60 (n) 

50 (m)

Lattia- ja kerrosritiläkana-

loiden rakentamisinvestoin-

nit ja perinteisten kanahäk-

kien korvaaminen virike-

häkeillä

55 (n) 

70 (m) 

45 (n) 

30 (m) 

  60 (n) 

50 (m) 

Maatalouden tuotevarastot 

Viljan- ja heinänkuivurien 

rakentaminen 

80

70 25 (n) 

20 (m) 

  20 

45 (n) 

40 (m) 
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Tukikohde Korkotuki-

lainan enim-

mäismäärä, 

prosenttia

Avustuksen enimmäis-

määrä ilman lisätukea, 

prosenttia

Lisätukena

myönnettävä

avustus, joka 

maksetaan 5 

vuoden aikana 

investoinnin

valmistumisen

jälkeen

Enimmäis-

tukitaso, prosent-

tia (avustus ja lai-

naan liittyvä tuki 

yhteensä)

Lypsy- ja lihakarja- sekä 

lammas- ja vuohitaloutta 

palvelevien kaasutiiviiden 

viljavarastojen, muiden

rehuvarastojen ja rehun-

käsittelytilojen, lantaloiden, 

jaloittelutarhojen ja 

lämpökeskusten 

rakentaminen 

55 (n) 

70 (m) 

45 (n) 

30 (m) 

10 (n) 

15 (m)

70 (n) 

65 (m) 

Muuta kotieläintaloutta

palvelevien kaasutiiviiden 

viljavarastojen, muiden

rehuvarastojen ja 

rehunkäsittelytilojen, 

lantaloiden ja 

lämpökeskusten 

rakentaminen 

55 (n) 

70 (m) 

45 (n) 

30 (m) 

60 (n) 

50 (m) 

Salaojitus

Maatalouden

sadonkorjuukoneiden 

hankkiminen

yhteiskäyttöön 

Maaseutuyrityksiin 

rinnastettavien yritysten 

maatalouden sadonkorjuu-

koneiden hankinta 

Perunan ja sokerijuurik-

kaan nostokoneiden hank-

kiminen yhteiskäyttöön 

Jalostusnautojen ja 

-lampaiden hankinta 

Puutarhatalous 

70

70

70

55

70

20

45 (n) 

30 (m) 

60 (n) 

50 (m) 

   

40

20

20

60 (n) 

50 (m) 

60 (n) 

50 (m) 

- kasvihuonetuotannon 

investoinnit mukaan 

lukien lämpökeskukset 

55 (n) 

70 (m) 

45 (n) 

30 (m) 

  60 (n) 

50 (m) 
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Tukikohde Korkotuki-

lainan enim-

mäismäärä, 

prosenttia

Avustuksen enimmäis-

määrä ilman lisätukea, 

prosenttia

Lisätukena

myönnettävä

avustus, joka 

maksetaan 5 

vuoden aikana 

investoinnin

valmistumisen

jälkeen

Enimmäis-

tukitaso, prosent-

tia (avustus ja lai-

naan liittyvä tuki 

yhteensä)

     

- sellaisten lämpöeristet-

tyjen tuotevarastojen 

rakentaminen, joiden 

pääasiallinen käyttötar-

koitus on lain 1559/ 

2001 pykälässä 12 

määriteltyä avomaan 

puutarhatuotannon va-

rastointitukea saavien 

tuotteiden varastointi 

55 (n) 

70 (m) 

45 (n) 

30 (m) 

  60 (n) 

50 (m) 

- avomaan 

puutarhakasvien 

sadonkorjuukoneiden 

hankkiminen

55 (n) 

70 (m) 

45 (n) 

30 (m) 

    

60 (n) 

50 (m) 

- muut avomaan puutar-

hatalouden investoinnit 

mukaan lukien  taimi-

tarhayritysten kasvatus-

tilat

- taimitarhayritysten 

kasteluvesi- ja veden-

puhdistusinvestoinnit 

70 20 (n) 

15 (m) 

25

   

40 (n)

35 (m) 

25

     

Hevostalouden investoinnit 55 (n) 

70 (m) 

45 (n) 

30 (m) 

 60 (n) 

50 (m) 

Investoinnit kuolleitten 

eläinten varastointiin ja 

polttolaitoksiin  

- raatokylmiöt

- polttolaitokset 55 (n) 

70 (m) 

60 (n) 

50 (m) 

45 (n) 

30 (m) 

   

60 (n) 

50 (m) 

60 (n) 

50 (m) 
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Tukikohde Korkotuki-

lainan enim-

mäismäärä, 

prosenttia

Enimmäisavus-

tusmäärä, pro-

senttia

Enimmäistukitaso,

prosenttia (avustus 

ja lainaan liittyvä 

tuki yhteensä) 

    

Turkistarhaus       

- eläinhallien, varjo-

talojen, rehunsäilytys-

tilojen, lantaloiden ja 

ympärysaitojen 

rakentamiskustannuk-

set

70 — 17 

- rakentamiskustan-

nukset, jotka johtuvat 

turkistarhauksen siir-

rosta pois veden-

hankinta-alueelta

 45 45 

 - minkkien ja 

kettujen häkkien 

korvaaminen

eläinsuojelulaissa ja 

-asetuksessa sekä 

eläinsuojelulain nojal-

la annetuissa sään-

nöksissä ja määräyk-

sissä asetetut edelly-

tykset täyttävillä 

suuremmilla häkeillä  

 _  20  20 

- turkistarhojen 

ympärivuotiset 

juottojärjestelmät ja 

yhteislantalat ja 

olemassa olevien 

varjotalojen

varustaminen 

vesitiiviillä alustalla

 25 25 

Mehiläistalouden

investoinnit

80 — 20 
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Tukikohde

Lämpökeskukset 

- pelkästään tai pääosin 

asuinrakennusta 

palveleva maatilan 

lämpökeskus 

- asuin- ja 

tuotantorakennusta 

palveleva maatilan 

lämpökeskus, jonka 

tuottamasta lämmöstä 

olennainen osa tarvitaan 

maatalouden 

tuotantorakennuksessa 

Korkotuki-

lainan enim-

mäismäärä, 

prosenttia

70

70

Enimmäisavus-

tusmäärä, pro-

senttia

-

20

Enimmäistukitaso,

prosenttia (avustus 

ja lainaan liittyvä 

tuki yhteensä) 

20

40

   

Maatilojen

sähköaggregaatit ja

-generaattorit

60 (n) 

50 (m) 

60 (n) 

50 (m) 

Työympäristön paranta-

minen 

55 (n) 

70 (m) 

45 (n) 

30 (m) 

60 (n) 

50 (m) 

Maan hankinta 50 _  5 

Vaiheittainen maan han-

kinta, jos aloitustukea on 

haettu 31.12.2003 men-

nessä vireille tulleella 

hakemuksella ja aloitus-

tuki on myönnetty

70 _
15

Perinneympäristön

vaalimiseen liittyvät 

investoinnit

 — 20 20

Kulttuurihistoriallisesti 

tai rakennustaiteellisesti 

arvokkaan rakennuksen 

peruskorjaaminen 

yksittäisen maatilan 

hankkeena

80 — 20 

Asuinrakennuksen

rakentaminen, 

laajentaminen tai 

peruskorjaaminen 

70 — 20 
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Tukikohde

Tuki maksuvalmius- ja 

kannattavuuslaskelman 

ja kehittämissuunnitel-

man hankintaan sekä 

laskelman toteutumisen 

seurantaa koskevaan 

neuvontaan

Korkotuki-

lainan enim-

mäismäärä, 

prosenttia

-

Enimmäisavus-

tusmäärä, pro-

senttia

90

Enimmäistukitaso,

prosenttia (avustus 

ja lainaan liittyvä 

tuki yhteensä) 

90




