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Valtioneuvoston asetus

N:o 240

luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,
muutetaan luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina

2007—2013 4 päivänä huhtikuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 2 §,
4 §:n 3 momentti, 5 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentti, 14 §:n 3 momentti, 15 §:n 2 momentti,
20 §, 21 §:n 1 momentti, 22 §:n 3 momentti, 29 §:n 1 momentti, 31 §:n 3 momentti, 37 §:n 1 ja
3 momentti, 42 §:n 2 momentti, 43 §:n 2 momentti, 44 §:n 1 ja 4 momentti, 45 §:n 3 momentti,
54 a §:n 1 momentti, 54 b, 54 c ja 56 §, 59 §:n 1 momentti, 60 §:n 1 ja 2 momentti, 61 §:n
1 momentti, 62 §:n 3 momentti, 69 §, 70 §:n 2 momentti ja liite 3,
sellaisina kuin niistä ovat 2 § ja liite 3 asetuksessa 155/2008, 6 §:n 1 momentti, 14 §:n
3 momentti, 20 §, 37 §:n 3 momentti, 54 a §:n 1 momentti, 54 b ja 54 c § asetuksessa
335/2008, 21 §:n 1 momentti, 22 §:n 3 momentti ja 56 § asetuksessa 995/2007, seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
A—C4-tukialueilla vuodelta 2007 makset-
tavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa (32/2007) ja vuodelta

2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansalli-
sesta tuesta annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa (27/2007) tarkoitettuja vastaavia
tuen aluejakoja;
digitoinnilla kartalle piirrettyjen perusloh-

kojen siirtämistä digitaalisen ilmakuvakartan
päälle;
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erityistuella tämän asetuksen mukaisen
maatalouden ympäristötuen erityistukea kos-
kevan sopimuksen perusteella maksettavaa
tukea;
hoidetulla viljelemättömällä pellolla sellai-
sia luonnonhoitopeltoja ja kesantopeltoja,
joille maksetaan yhteisen maatalouspolitiikan
suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjes-
telmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005,
(EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007
muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o
1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaista tilatu-
kea ja joilla noudatetaan täydentävien ehtojen
vaatimuksia;
kasvihuoneella puutarhakasvien viljelyyn

tarkoitettua pysyväisluonteista rakennusta,
joka on katettu valoa läpäisevällä materiaa-
lilla ja jossa on lämmityslaitteisto;
kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuulu-

vaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään yhtä
kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, pidetään
hoidettuna viljelemättömänä tai jota käyte-
tään muihin tarkoituksiin;
kesantopellolla hoidettua viljelemätöntä
peltoa, joka on avo- tai sänkikesantoa, taikka
yksi- tai monivuotista nurmipeltoa;
luonnonhoitopellolla hoidettua viljelemä-
töntä peltoa, joka on monivuotista nurmipel-
toa tai riista-, maisema- taikka niittykasveilla
kylvettyä monimuotoisuuspeltoa;
perheenjäsenellä viljelijän puolisoa ja vil-
jelijän alle 18-vuotiasta lasta;
perinnebiotoopilla ketoa, niittyä, lehdes-
niittyä, hakamaata, metsälaidunta tai num-
mea, jossa on nähtävissä selviä merkkejä lai-
dunnuksesta tai alueen käytöstä karjan rehun-
tuotantoon;
peruslohkolla hakijan viljelemää ja hänen
hallinnassaan olevaa maantieteellisesti yhte-
näistä viljelyaluetta tai muuta aluetta, jota
rajoittaa esimerkiksi kunnan raja, omistusoi-
keuden raja, tuki- tai sopimusalueen raja, ve-
sistö, piiri- tai valtaoja, tie tai metsä;
pinta-alatukea koskevalla hakemuksella
yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijär-
jestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja
tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä anne-
tussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen,
tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto-

ja valvontajärjestelmän sekä neuvoston ase-
tuksessa (EY) N:o 479/2008 säädettyjen täy-
dentävien ehtojen soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä annetun komis-
sion asetuksen (EY) N:o 796/2004 2 artiklan
11 alakohdassa tarkoitettua yhtenäishake-
musta;
puutarhatilalla maatilaa, jolla viljellään

vuosittain liitteessä 1 tarkoitettuja puutarha-
kasveja vähintään 0,5 hehtaarin peltoalalla;
sitoumuksella tämän asetuksen mukaista

luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea
koskevaa sitoumusta;
sopimuksella tämän asetuksen mukaista

maatalouden ympäristötuen erityistukea kos-
kevaa sopimusta;
TE-keskuksella työ- ja elinkeinokeskusta;
tilapäisesti viljelemättömällä pellolla sel-
laista peltoa, joka on viljelykiertokesantona
tai joka on lantapatterin tai muun vastaavan
tilapäisen syyn perusteella viljelemättä; ti-
lapäisesti viljelemättömäksi ei hyväksytä
alueita, jotka on pysyvästi poistettu viljelystä
tai jotka ovat muutoin pysyvästi viljelemättö-
miä tai jotka eivät ole vielä olleet viljelykäy-
tössä;
tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspoli-
tiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yh-
teisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tu-
kijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o
1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o
378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY)
N:o 1782/2003 kumoamisesta annettua neu-
voston asetusta (EY) N:o 73/2009;
toimintalinjan 2 lailla luonnonhaittakor-
vauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä
eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan
parantamiseen liittyvistä tuista annettua lakia
(1440/2006);
transaktiokustannuksilla Euroopan maa-

seudun kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehit-
tämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksi-
tyiskohtaisista säännöistä annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1974/2006 27 artiklan 10
kohdan mukaisesti kustannuksia, jotka liitty-
vät itse transaktion toteutumiseen eivätkä
liity suoraan itse sitoumuksen toteuttamiseen;
valtaojalla kaivettua avouomaa, jonka tar-

koituksena on kerätä kuivatusalueen piiri-,
sarka- ja salaojista tulevat vedet sekä yläpuo-
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liselta valuma-alueelta tulevat vedet ja johtaa
ne pois kuivatusalueelta;
vertailualalla pellolla olevien vähintään
yhden aarin suuruisten tukikelpoisten sekä
tukikelpoisiksi haettujen ja sellaisiksi hyväk-
syttyjen peruslohkojen pinta-alojen yhteen-
laskettua alaa; yhteenlaskettu ala todetaan
toimintalinjan 2 lain 5 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla sitouduttaessa kyseiseen tukeen;
vuoden 2000 valtioneuvoston asetuksella
luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden
ympäristötuesta annettua valtioneuvoston
asetusta (644/2000);
vuoden 2003 tilatukiasetuksella yhteisen
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä
viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten
(ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001,
(EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001,
(EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999,
(EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000,
(ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001
muuttamisesta annettua neuvoston asetusta
(EY) N:o 1782/2003;
ympäristötuella maatalouden ympäristö-
tuen perustoimenpiteiden ja mahdollisten li-
sätoimenpiteiden muodostamaa kokonai-
suutta;
ympäristötukipäätöksellä maatalouden ym-

päristötuesta annettua valtioneuvoston pää-
töstä (760/1995).

4 §

Peltoalan harkinnanvarainen tukikelpoisuus

— — — — — — — — — — — — —
Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaitta-
korvauksessa ja ympäristötuessa voidaan si-
toumusta annettaessa hakea ja hyväksyä tuki-
kelvoton peltoala, joka on tullut sitoumuksen
antavan viljelijän hallintaan kiinteistönmuo-
dostamislain (554/1995) 88 §:ssä tarkoite-
tussa uusjakosuunnitelmassa päätettyjen ti-
lusten järjestelyjen kautta edellyttäen, että
uusjakosuunnitelma on saanut lainvoiman ja
tilukset on otettu haltuun uusjakosuunnitel-
man mukaisesti. Mitä edellä säädetään omis-
tajasta, sovelletaan myös vuokramieheen, jos
vuokra-alue on kiinteistönmuodostamislain
86 §:n nojalla uusjakosuunnitelman mukai-
sesti siirretty toiseen paikkaan. Näitä viljeli-

jän hallintaan tulleita tukikelvottomia pelto-
aloja voidaan kuitenkin hyväksyä tukikelpoi-
siksi ja tätä kautta sitoumukseen vain, jos
viljelijän hallinnasta on lainvoimaisen uusja-
kosuunnitelman mukaan poistunut 3 §:n 1
momentissa tarkoitettuja tukikelpoisia pelto-
aloja.

5 §

Tukikelpoisuuden rajoitukset

— — — — — — — — — — — — —
Tukikelpoiseksi peltoalaksi ei hyväksytä

viljelemätöntä alaa, luonnonlaidunta ja -niit-
tyä eikä avointa hakamaata. Viljelemättö-
mäksi alaksi katsotaan ne viljelemättömät
peltolohkot, jotka eivät ole hoidettua viljele-
mätöntä peltoa tai tilapäisesti viljelemättö-
miä. Jos tukikelpoiseksi ilmoitettu lohko il-
moitetaan ensimmäisen sitoumusvuoden jäl-
keen viljelemättömäksi tai se todetaan sellai-
seksi valvonnassa, se katsotaan 8 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuksi poistetuksi pinta-
alaksi.

6 §

Tukikelpoisuuden vaihtaminen

Sitoumuksen antava viljelijä voi hakea tu-
kikelpoisuuden vaihtamista 3 §:ssä tarkoite-
tun tukikelpoisen peltoalan ja tukikelvotto-
man peltoalan välillä. Vaihdettava tukikelpoi-
nen peltoala on tullut ilmoittaa peruslohkona
vuonna 2008. Tukikelpoisuus on vaihdettava
pois koko peruslohkolta. Jos vaihdettava ym-
päristötuessa tukikelpoinen peltoala sijaitsee
C1—C4-tukialueella, tukikelpoisuutta ei voi
vaihtaa A- tai B-tukialueella sijaitsevalle pel-
toalalle. Luonnonhaitta-korvauksessa tukikel-
poista peltoalaa ei voi vaihtaa eri tukialuei-
den välillä, jos maksettava tukimäärä hehtaa-
rilta kasvaisi tukialueen vaihdon vuoksi. Tu-
kikelpoisuutta ei voi vaihtaa, jos vaihdettava
peltoala on tilakohtaisesti alle kaksi hehtaa-
ria. Tukikelpoisuutta ympäristötuessa ei voi
vaihtaa peruslohkolta, jota koskee voimassa
oleva erityistukisopimus. Tukikelpoisuuden
vaihtaminen ei saa johtaa tukikelpoisen pelto-
alan kasvamiseen. Tukikelpoisuuden vaihta-
minen on pysyvä toimenpide. Vaihtamista
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voidaan hakea vain viljelijän omistuksessa
olevien, sitoumuksen antamista edeltävänä
tukivuonna pinta-alatukea koskevalla hake-
muksella ilmoitettujen peltoalojen välillä.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Sopimuskaudet ja -vuodet

— — — — — — — — — — — — —
Jäljempänä 45, 46 ja 52 §:ssä tarkoitetun
sopimuksen sopimuskausi alkaa 1 päivänä
toukokuuta. Jäljempänä 40, 54 ja 54 a—
54 c §:ssä tarkoitetun sopimuksen sopimus-
kausi voi alkaa joko 1 päivänä toukokuuta tai
1 päivänä lokakuuta. Jos sopimukseen haettu
alue sisältyy suojavyöhykkeiden yleissuun-
nittelualueelle ja haetulla alalla on edellisenä
vuonna tai aiemmin perustettu nurmi,
40 §:ssä tarkoitettu sopimus voi alkaa 1 päi-
vänä toukokuuta. Jos kyse on 41, 49 tai
50 §:ssä tarkoitetusta sopimuksesta ja sopi-
musalueella on toteutettu toimintalinjan 2
lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu
ei-tuotannollinen investointi, sopimus voi al-
kaa 1 päivänä toukokuuta. Jos sopimukseen
haetulle alalle kylvetään syksyllä alkuperäis-
kasvi, 54 §:ssä tarkoitettu sopimus voi alkaa
1 päivänä lokakuuta. Muiden sopimusten so-
pimuskausi alkaa 1 päivänä lokakuuta.
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Suunnitelmaan perustuvat sopimukset

— — — — — — — — — — — — —
TE-keskuksen on hankittava lausunto en-
nen suunnitelmaan perustuvan sopimuksen
tekemistä toimialueensa alueelliselta ympä-
ristökeskukselta, jos kyseessä ei ole 40, 43
taikka 54 a §:ssä tarkoitettu sopimus, jos
ensiksi mainittuun sopimukseen haettu alue
kuuluu yleissuunnittelualueeseen, jossa suo-
javyöhykkeen tarve on todettu.

20 §

Toteuttamisaikataulu eräissä sopimuksissa

Jos kyseessä on 40—43, 49, 51, 54 a tai
54 c §:ssä tarkoitettu sopimus, toimenpiteet

on aloitettava jokaisella sopimukseen sisälty-
vällä lohkolla ensimmäisenä sopimusvuo-
tena, jollei hyväksytyssä suunnitelmassa
muuta edellytetä.

21 §

Sopimuksen kohteena olevan alueen pinta-
alan väheneminen

Sopimuksen kohteena olevan alueen pinta-
alaa voidaan vähentää sopimuskauden aikana
15 §:ssä sekä 45 ja 46 §:ssä tarkoitetun sopi-
muksen osalta enintään 20 prosenttia edellyt-
täen, että sopimuksen tekijä palauttaa sopi-
muksesta poistetulle alalle maksetut erityis-
tuet. Kuitenkin 15 §:ssä tarkoitetun sopimuk-
sen mukaista pinta-alaa voidaan vähentää
vain, jos sopimukselle asetetut tavoitteet ei-
vät vaarannu. Edellä säädetystä poiketen 45
ja 46 §:ssä tarkoitetun sopimuksen kohteena
olevan alueen pinta-ala saa vähentyä, jos so-
pimuksesta poistuva ala sisällytetään toiseen
45 tai 46 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen.
Jäljempänä 54 b §:ssä tarkoitetun sopimuk-
sen kohteena oleva pinta-ala saa koko sopi-
muskauden aikana vähentyä yhteensä enin-
tään 20 prosenttia. Maksettuja erityistukia ei
tarvitse palauttaa.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Sopimusalan kasvaminen eräissä sopimuk-
sissa

— — — — — — — — — — — — —
Uusilla peltoaloilla ei tarkoiteta lohkoja,

jotka ovat tulleet 45, 46 ja 54 §:ssä tarkoite-
tun sopimuksen tehneen viljelijän hallintaan
kiinteistönmuodostamislain 88 §:ssä tarkoite-
tussa uusjakosuunnitelmassa päätettyjen ti-
lusten järjestelyjen kautta edellyttäen, että
uusjakosuunnitelma on saanut lainvoiman ja
tilukset on otettu haltuun uusjakosuunnitel-
man mukaisesti edellä mainitun sopimuksen
sopimuskauden alkamisen jälkeen. Mitä
edellä on säädetty omistajasta, sovelletaan
myös vuokramieheen, milloin vuokra-alue on
kiinteistönmuodostamislain 86 §:n nojalla
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uusjakosuunnitelman mukaisesti siirretty toi-
seen paikkaan. Näitä viljelijän hallintaan tul-
leita uusia peltoaloja voidaan kuitenkin hy-
väksyä tukikelpoiseksi ja tätä kautta 45, 46 ja
54 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen vain, jos
viljelijän hallinnasta on lainvoimaisen uusja-
kosuunnitelman mukaan poistunut 3 §:n
1 momentissa tarkoitettuja tukikelpoisia pel-
toaloja.

29 §

Maatalouden ympäristötuen perustoimen-
piteet

Viljelijän, joka sitoutuu noudattamaan pe-
rustoimenpiteitä, on noudatettava kokonai-
suutta, joka muodostuu seuraavista toimista:
viljelyn ympäristönsuojelun suunnittelu ja
seuranta, peltokasvien lannoitus, puutarha-
kasvien lannoitus, pientareet ja suojakaistat
sekä luonnon monimuotoisuuden ja maise-
man ylläpito. Viljelijä voi perustoimenpitei-
den osana perustaa luonnonhoitopellon.
— — — — — — — — — — — — —

31 §

Perustoimenpiteen sisällön muuttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos maatilalla aloitetaan kotieläintuotanto
tai sitä lisätään siten, että tuotantoeläinten
määrä täyttää 30 §:n 1 momentissa säädetyn
vähimmäismäärän jäljellä olevan sitoumus-
kauden ajan, voidaan viljelijälle maksaa pe-
rustoimenpiteiden tuki peltokasveista koti-
eläintilan mukaisena jäljellä olevan sitoumus-
kauden ajan. Tämä muutos voidaan tehdä
myös, jos kesken sitoumuskauden tehdään
sukupolvenvaihdos tai muu koko maatilan
hallinnansiirto ja sitoumus siirretään. Tuotan-
tosuunnan muutos voidaan tehdä enintään
kaksi kertaa sitoumusaikana. Annetun si-
toumuksen ja tukihakemuksella annettuihin
tietoihin perustuvan tuen maksamista voidaan
muuttaa edellyttäen, että viljelijä ilmoittaa
muutoksen kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle kyseisen vuoden kesäkuun loppuun
mennessä. Myöhemmin ilmoitettavien muu-

tosten osalta tuki maksetaan seuraavan sitou-
musvuoden alusta alkaen muutoksen mukai-
sena.

37 §

Lisätoimenpiteen muuttaminen ja siitä luopu-
minen

Lisätoimenpide voidaan muuttaa, jos:
1) viljelijä lopettaa puutarhakasvien vilje-

lyn tai aloittaa tai lisää niiden vuosittaisen
viljelyn vähintään 0,5 hehtaarin tasolle; aloit-
taessaan tai lisätessään puutarhakasvien vilje-
lyalan viljelijä voi valita puutarhatilan lisätoi-
menpiteen;
2) viljelijä lopettaa kotieläintuotannon tai

vähentää eläinmäärää siten, että 30 §:n 1
momentissa säädetyt, eläinmäärää koskevat
edellytykset eivät enää täyty; tällöin viljelijä
voi valita muun kuin kotieläintilalle tarkoite-
tun lisätoimenpiteen;
3) viljelijä aloittaa maatilalla kotieläintuo-

tannon tai lisää sitä siten, että 30 §:n 1 mo-
mentissa säädetyt eläinmäärää koskevat edel-
lytykset täyttyvät jäljellä olevan sitoumus-
kauden ajan; tällöin viljelijä voi valita koti-
eläintilalle tarkoitetun lisätoimenpiteen;
4) kesken sitoumuskauden tapahtuu suku-

polvenvaihdos tai muu koko maatilan hallin-
nansiirto ja sitoumus siirretään 11 §:n mukai-
sesti;
5) maatilalla harjoitettu kasvinviljely

muuttuu pääasiallisesti peltoenergiatuotan-
toon suuntautuvaksi ja lisätoimenpiteen
muuttamiseen on erityisen perusteltuja syitä;
6) viljelijä aloittaa 45 tai 46 §:ssä tarkoite-

tun tuotannon harjoittamisen ja tekee sitä
koskevan sopimuksen tai lopettaa kyseisen
tuotannon harjoittamisen;
7) viljelijällä on ollut tukihaun viimeisenä

hakupäivänä vuonna 2007 tai 2008 vuoden
2003 tilatukiasetuksen 53 artiklan mukaisia
kesannointioikeuksia ja hän on valinnut jon-
kin 32 §:n 3—6 kohdassa tarkoitetun lisätoi-
menpiteen vuonna 2007 tai 2008.
— — — — — — — — — — — — —
Lisätoimenpiteestä on luovuttava, jos maa-

tilan kotieläintuotannosta luovutaan tai eläin-
määrä vähenee muutoin kuin tilapäisesti si-
ten, että 30 §:n 1 momentissa säädetyt, eläin-
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määrää koskevat edellytykset eivät täyty, ja
lisätoimenpiteeksi on valittu 32 §:n 7 tai 8
kohdassa tarkoitettu lisätoimenpide. Valitusta
32 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta lisätoimen-
piteestä on luovuttava, jos viljelijä hakee 45
tai 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta. Edellä
32 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetusta lisätoi-
menpiteestä on luovuttava, jos kotieläintilan
ehtoihin sitoutuneella maatilalla nautojen, he-
vosten, lampaiden tai vuohien määrä ylittää 2
eläinyksikköä. Puutarhatilan lisätoimenpi-
teestä voi luopua silloin, jos puutarhakasvien
viljelyala vähenee alle 0,5 hehtaarin. A- ja
B-tukialueille kohdistuvista 32 §:n 4—7 ja 10
kohdassa tarkoitetusta lisätoimenpiteestä on
luovuttava, jos viljelijä luopuu kaikista kysei-
sillä alueilla sijaitsevista peltoaloistaan. Vil-
jelijä voi luopua yhdestä vuonna 2007 tai
2008 valitsemastaan 32 §:n 3—6 kohdassa
tarkoitetusta lisätoimenpiteestä, jos hänellä
on ollut vuoden 2003 tilatukiasetuksen 53
artiklan mukaisia kesannointioikeuksia ja hän
on valinnut A- tai B-tukialueella kolme tai
neljä lisätoimenpidettä tai C-tukialueella
kaksi lisätoimenpidettä. Luopuessaan edellä
mainitusta lisätoimenpiteestä viljelijän on pa-
lautettava siitä maksettu tuki. Valitusta 32 §:n
8 kohdassa tarkoitetusta lisätoimenpiteestä on
luovuttava, jos viljelijä tekee 54 b §:ssä tar-
koitetun sopimuksen. Tästä lisätoimenpi-
teestä luopuminen ei kuitenkaan ole mahdol-
lista, jos se on viljelijän valitsema ainoa lisä-
toimenpide A- tai B-tukialueella.
— — — — — — — — — — — — —

42 §

Pohjavesialueiden peltoviljely

— — — — — — — — — — — — —
Sopimukseen sisältyvät toimenpiteet tai ra-
joitukset voivat koskea:
1) pellon muokkauksen vähentämistä tai
lopettamista;
2) lannoituksen tai karjanlannan käytön
vähentämistä tai lopettamista;
3) kasvinsuojeluaineiden käytön vähentä-
mistä tai lopettamista;
4) luonnonhoitopeltojen perustamista ja si-
joittamista vesiensuojelu huomioon ottaen;

5) laiduntamisen lopettamista tai vähentä-
mistä; tai
6) heinäkasvien viljelyä aluskasveina.

— — — — — — — — — — — — —

43 §

Valumavesien käsittelymenetelmät

— — — — — — — — — — — — —
Säätösalaojitus voidaan tehdä hyvin vettä

läpäisevillä hiekka- ja hietapitoisilla pelto-
mailla sekä liejusavimailla, joiden pellon pin-
nan kaltevuus on enintään 2 prosenttia. Sää-
tökastelussa ja kuivatusvesien kierrätyksessä
maalajin on oltava hyvin vettä läpäisevää hie-
noa tai karkeaa hietaa, hienoa tai karkeaa
hiekkaa taikka liejusavea ja pellon pinnan
kaltevuuden on oltava alle 1 prosentti.
— — — — — — — — — — — — —

44 §

Luonnonmukainen tuotantotapa ja viljelijää
koskevat edellytykset

Jäljempänä 45 ja 46 §:ssä tarkoitetun so-
pimuksen tekemisen edellytyksenä on, että
viljelijä on hyväksytty luonnonmukaisesta
tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden
merkinnöistä ja valvonnasta annetussa maa-
ja metsätalousministeriön asetuksessa
(846/2008) tarkoitettuun valvontajärjestel-
mään. Hakemus valvontajärjestelmään liitty-
misestä on sopimuksen hakuvuonna tehtävä
pinta-alatukien viimeiseen hakupäivään men-
nessä. Viljelijän maatilalla on tullut tehdä
valvontajärjestelmän mukainen TE-keskuk-
sen toimeenpanema alkutarkastus ja viljeli-
jällä on oltava valvontajärjestelmään kuulu-
misesta hyväksyntä ensimmäisenä sopimus-
vuonna viimeistään 15 päivänä syyskuuta.
Viljelijän on kuuluttava valvontajärjestel-
mään peltokasvi- ja kasvihuonetuotannon
osalta. Jos kysymys on 46 §:ssä tarkoitetusta
sopimuksesta, sopimuksen tekemisen edelly-
tyksenä on lisäksi, että viljelijä on hyväksytty
valvontajärjestelmään 46 §:n 5 momentissa
tarkoitetun eläinlajin osalta. Tuotantosuunnan
voi vaihtaa sopimuskaudella eläintuotanto-
suunnasta toiseen tai eläintuotantosuunnasta
kasvinviljelytuotantoon siten kuin 47 §:ssä
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säädetään. Myös tuotantosuunnan vaihtamis-
tilanteissa valvontajärjestelmän on koskettava
toteutettavaa tuotantosuuntaa. Viljelijän on
kuuluttava valvontajärjestelmään koko sopi-
muskauden ajan.
— — — — — — — — — — — — —
Koko sopimusala voi olla nurmea vain
maatilalla, jolla sato käytetään pääosin oman
karjan rehuksi. Viherlannoitusalana ja hoidet-
tuna viljelemättömänä peltoalana ilmoitettuja
lohkoja voidaan hyväksyä pinta-alaltaan vuo-
sittain yhteensä enintään puolet sopimus-
alasta. Viherlannoitusalan perustamisesta ja
hoidosta säädetään 59 §:n 2 momentissa.

45 §

Luonnonmukainen tuotanto

— — — — — — — — — — — — —
Maatilan peltoalan viljeleminen luonnon-
mukaisesti on aloitettava ensimmäisen sopi-
musvuoden alusta vähintään kolmen hehtaa-
rin alalla tai, jos on kyse luonnonmukaisesta
puutarhaviljelystä, vähintään 0,5 hehtaarin
alalla siten, että kaikkien lohkojen on oltava
luonnonmukaisesti viljeltyjä viimeistään toi-
sesta sopimusvuodesta alkaen. Nautakarja-,
hevos-, lammas- ja vuohitiloilla kaikkien loh-
kojen on oltava luonnonmukaisesti viljeltyjä
viimeistään kolmannesta sopimusvuodesta al-
kaen. Siirtyminen luonnonmukaiseen tuotan-
toon voi tapahtua myös kasvulohkoittain.
Nautakarja-, hevos-, lammas- ja vuohitiloilla
tarkoitetaan sellaisia maatiloja, joilla kasvate-
taan kyseisiä eläimiä vähintään yhtä eläinyk-
sikköä vastaava määrä.
— — — — — — — — — — — — —

54 a §

Ravinnekuormituksen tehostettu vähentä-
minen

Sopimus voidaan tehdä viljelyksessä ole-
valle lohkolle, jonka fosforin viljavuusluokka
on korkea tai arveluttavan korkea. Sopimus
voidaan tehdä myös viljelyksessä olevalle
lohkolle, jonka fosforin viljavuusluokka on
vähintään hyvä, jos lohko sijaitsee valtaojan
tai sitä suuremman vesiuoman varrella tai

lammen, järven tai meren rannalla ja on ky-
seisiin vesialueisiin päin kalteva. Sopimus
voidaan tehdä lohkolle, joka sijaitsee A- tai
B-tukialueella. Sopimus voidaan tehdä kos-
kemaan koko peruslohkoa tai osaa siitä.
— — — — — — — — — — — — —

54 b §

Lietelannan sijoittaminen peltoon

Tuki maksetaan peruslohkolle tai sen
osalle, jolle on tilalla voimassa olevan ympä-
ristötukisitoumuksen sekä mahdollisten mui-
den 39 §:ssä tarkoitettujen sopimusten ehto-
jen mukaisesti levitetty lietelantaa tai virtsaa
vähintään 20 m3 hehtaarille vuodessa. Liete-
lanta tai virtsa on levitettävä lohkolle sijoitta-
villa tai multaavilla laitteilla, jotka sijoittavat
lannan suoraan maahan levittämisen yhtey-
dessä. Jos sopimuslohkolle on kyseisenä
vuonna levitetty naudan tai sian lietelantaa,
lohkolle ei saa tämän lisäksi levittää fosfori-
lannoitteita pintalevityksenä.

54 c §

Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely

Sopimus voidaan tehdä peruslohkolle tai
sen osalle, jonka maalaji on turvetta tai mul-
tamaata. Maalaji todetaan voimassa olevan
viljavuustutkimuksen perusteella. Sopimus
voidaan tehdä koskemaan koko peruslohkoa
tai osaa siitä.
Sopimuksen voi tehdä myös viljelijä, joka

on valinnut 32 §:n 6 kohdan mukaisen lisä-
toimenpiteen. Sopimuslohkolla voi täyttää
peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden eh-
toja, mutta lohkolle ei makseta 32 §:n 3—5
kohdan mukaista lisätoimenpiteen tukea. Jos
viljelijä aloittaa maatilalla nautojen, hevos-
ten, lampaiden tai vuohien kasvatuksen
taikka lisää kyseisten tuotantoeläinten määrää
siten, että eläinten määrä ylittää kaksi
eläinyksikköä, tuki maksetaan jäljellä olevan
sopimuskauden ajan kotieläintilan tukena. Jos
sopimuksen tehneellä maatilalla luovutaan
nautojen, hevosten, lampaiden tai vuohien
kasvatuksesta taikka kyseisten tuotantoeläin-
ten määrä ei täytä vähimmäismäärää, tuki
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maksetaan jäljellä olevan sopimuskauden
ajan kasvinviljelytilan tukena.
Sopimusta ei voida tehdä, jos sitä on haettu
alkavaksi 1 päivänä toukokuuta ja sopimuk-
seen haetulla alalla on viljelty ruokohelpiä
vuonna 2007. Jos sopimusta on haettu alka-
vaksi 1 päivänä lokakuuta, sitä ei voida
tehdä, jos sopimukseen haetulla alalla on vil-
jelty ruokohelpiä vuonna 2008.

56 §

Pinta-alojen, eläinyksikköjen ja eläinten vä-
himmäismäärät

Sopimus voidaan tehdä silloin, kun sopi-
muksen pinta-ala, eläinyksikkömäärä tai
eläinmäärä on vähintään:

Sopimus Vähimmäismäärät
Pinta-ala(ha)/eläinyksikkö(ey)- tai
eläinmäärä (kpl)

Pohjavesialueiden peltoviljely 1,00 (ha)
Valumavesien käsittelymenetelmät
- säätösalaojitus 1,00 (ha)
- säätökastelu 1,00 (ha)
- kuivatusvesien kierrätys 1,00 (ha)
Luonnonmukainen tuotanto 3,00 (ha)
Luonnonmukainen kotieläintuotanto, peltoala 3,00 (ha)
Luonnonmukainen puutarhaviljely 0,80 (ha)
Alkuperäisrotujen kasvattaminen
- lampaat/vuohet 0,45 (ey)
- naudat 0,6 (ey)
- hevoset 1 (ey)
- maatiaiskanat ja -kukot 20 (kpl)
Alkuperäiskasvien viljely 1,00 (ha)
Lietelannan sijoittaminen peltoon 2,00 (ha)
Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely 1,50 (ha)

59 §

Hoidetut peltoalat

Hoidettuja peltoaloja, joista luonnonhaitta-
korvauksia ja ympäristötukea voidaan mak-
saa, ovat viherlannoitusalat, hunajantuotan-
toon käytettävät alat, satovahinko- ja talvitu-
hoalat, suojakaistat, pientareet, luonnonhoito-
pellot sekä viljelytekniset päistealat. Luon-
nonhaittakorvauksia voidaan lisäksi maksaa
60 §:ssä tarkoitetuista peltoaloista ja ympäris-
tötukea 61 §:ssä tarkoitetuista peltoaloista.
— — — — — — — — — — — — —

60 §

Luonnonhaittakorvaukset ja hoidetut pelto-
alat

Luonnonhaittakorvauksia voidaan maksaa
sellaisesta hoidetusta viljelemättömästä pelto-
alasta, josta maksetaan tilatukiasetuksen mu-
kaista tilatukea ja jota on hoidettu täydentä-
vien ehtojen mukaisesti. Pinta-alaltaan hoi-
dettu viljelemätön peltoala voi olla enintään
50 prosenttia koko maatilan luonnonhaitta-
korvauksessa vuosittain tukikelpoisesta
alasta. Tämä ala ei kuitenkaan voi olla suu-
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rempi kuin ala, joka on pelto- ja puutarhakas-
vien viljelyksessä tai hoidettuna 59 §:ssä tai
tämän pykälän 2 tai 3 momentissa säädetyllä
tavalla.
Luonnonhaittakorvauksia voidaan maksaa
peltoalasta, joka on vuoden 2000 valtioneu-
voston asetuksen 16 §:ssä tarkoitettu maatilan
monimuotoisuuskohteita koskeva lisätoimen-
pidekohde. Tässä tarkoitettuja monimuotoi-
suuspeltoja, joiden sato käytetään riistan ruo-
kintaan tai joiden satoa ei korjata, voi kuiten-
kin olla enintään viisi prosenttia ensimmäi-
senä ympäristötuen sitoumusvuonna tukikel-
poiseksi hyväksyttyjen peruslohkojen pinta-
alasta, jotta niistä voidaan maksaa luonnon-
haittakorvaus.
— — — — — — — — — — — — —

61 §

Ympäristötuki ja hoidetut peltoalat

Luonnonhoitopellolle, joka on perustettu
hoidetulle viljelemättömälle peltoalalle, mak-
setaan ympäristötuen perustoimenpiteen tuki
69 §:n mukaisesti. Tukea maksetaan enintään
15 prosentille tilan tukikelpoisen peltoalan
vuosittaisesta kokonaismäärästä. Luonnon-
hoitopeltojen tukea ei makseta tavanomai-
sessa nurmi-, heinä- tai energiakasvien vilje-
lyssä olevalle pellolle taikka pysyvälle laitu-
melle. Tukea ei makseta myöskään muulle
erityistukisopimusalalle kuin 45 ja 46 §:ssä
tarkoitetulle peltoalalle.
— — — — — — — — — — — — —

62 §

Peltoalat, joista luonnonhaittakorvauksia ja
ympäristötukea ei makseta

— — — — — — — — — — — — —
Metsäpuiden taimiaineiston tuottamisesta,
puuvartisten energiakasvien alasta, joulupui-
den kasvatuksesta ja muun hampun kuin
EU:n kokonaan rahoittamaan tilatukeen oi-
keuttavan hampun alasta ei makseta luonnon-
haittakorvauksia eikä ympäristötukea. Tuki-
kelpoisista hamppulajikkeista säädetään tila-
tukiasetuksen 39 artiklassa ja yhteisen maata-
louspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-

jöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen
täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän
sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o
479/2008 säädettyjen täydentävien ehtojen
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetun komission asetuksen (EY)
N:o 796/2004 33 artiklan 1 kohdassa.

69 §

Perustoimenpiteiden tukimäärät

Perustoimenpiteiden tukea maksetaan vuo-
sittain ympäristötukea koskevan sitoumuksen
tehneelle viljelijälle tukikelpoista peltoheh-
taaria kohden seuraavasti:

Euroa
Peltokasvit
- kasvinviljelytilat 93
- kotieläintilat 107
Luonnonhoitopelto
-monivuotiset nurmipellot 170
-monimuotoisuuspellot 300
Puutarhakasvit
- ryhmä 1 450
- ryhmä 2 438
- eräät siemenmaustekasvit 181

70 §

Lisätoimenpiteiden tukimäärät

— — — — — — — — — — — — —
Lisätoimenpiteen tukea maksetaan niistä

tukikelpoisista peltoaloista, joista maksetaan
perustoimenpiteen tukea. Niistä peltoaloista,
joista maksetaan luonnonhoitopellon tukea, ei
lisätoimenpiteen tukea kuitenkaan makseta.
Lisätoimenpiteen tuki maksetaan pelto-alan
sijainnin perusteella. Edellä 32 §:n 1, 2, 7 ja 9
kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen tukea
ei makseta liitteen 1 mukaisista puutarhakas-
vialoista. Liitteessä 1 määritellyistä ryhmän 2
puutarhakasvialoista ei makseta 32 §:n 3—5
kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen tukea.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä
huhtikuuta 2009.
Vuodesta 2009 alkaen tehtävien sitoumus-
ten perusteella maksettava 69 §:n mukainen
luonnonhoitopeltojen tuki voidaan maksaa
vain, jos viljelijän ympäristötuessa tukikel-

poisesta peltoalasta joka vuosi vähintään 0,5
hehtaaria ja 5 prosenttia on luonnonhoitopel-
toa.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Liite 3

Erityistuen maksaminen pinta-alatukea koskevalla hakemuksella ilmoitettavien
kasvien/kasvikoodien perusteella

Viljelijälle voidaan maksaa erityistuki edellyttäen, että pinta-alatukea koskevalla hakemuksella
ilmoitetaan seuraavat kasvit/kasvikoodit sopimuksittain:

Suojavyöhyke (5v ja 10v)
Suojavyöhykenurmi
Suojakaista
Erityistukisopimus, pysyvä laidun
Erityistukisopimus, muu ala

Kosteikko (5v ja 10v)
Suojakaista
Erityistukisopimus, muu ala

Säätösalaojitus, säätökastelu, kuivatusvesien kierrätys (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoi-
tuksissa
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Monimuotoisuuskohde
Viljelyyn liittyvä kesanto
Tilapäisesti viljelemätön ala
Kasvimaa
Hoidettu viljelemätön pelto
Suojakaista

Luonnon ja maiseman monimuotoisuus (5v ja 10v)
Yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuotto tarkoituksissa
(kuitenkin vain sopimuksen sallimat kasvit)
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet (kuitenkin vain sopimuksen salli-
mat kasvit)
Käytössä oleva luonnonlaidun ja -niitty
Luonnonlaidun ja -niitty, puustoinen
Metsälaidun
Hakamaa, avoin
Hakamaa, puustoinen
Erityistukisopimusala, pysyvä laidun
Erityistukisopimusala, muu ala
Erityistukisopimusala, pelto
Suojakaista

Perinnebiotooppi (5v)
Käytössä oleva luonnonlaidun ja -niitty
Luonnonlaidun ja -niitty, puustoinen
Metsälaidun
Hakamaa, avoin
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Hakamaa, puustoinen
Erityistukisopimusala, pysyvä laidun
Erityistukisopimusala, muu ala

Luonnonmukainen tuotanto, Luonnonmukainen kotieläintuotanto (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoi-
tuksissa
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Kasvimaa
Hoidettu viljelemätön pelto
Suojakaista

Pohjavesialueiden peltoviljely (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoi-
tuksissa
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Monimuotoisuuskohde
Viljelyyn liittyvä kesanto
Kasvimaa
Hoidettu viljelemätön pelto
Suojakaista

Alkuperäiskasvien viljely (5v)
Vehnät, rukiit, ohrat ja kaura, yksi- ja monivuotiset siemennurmet sekä puna-apilan siementuo-
tantonurmet sekä herne ja härkäpapu

Ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen (5v)
Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet sekä laidun- ja siemennurmet
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
Ruokohelpi
Monivuotisten nurmikasvien valvottu siementuotanto

Lietelannan sijoittaminen peltoon (5v)
Kaikki yksi- ja monivuotiset peltoviljely- ja puutarhakasvit, joita viljellään sadontuottotarkoi-
tuksiin
Viherlannoitusnurmi
Pysyvät kuivaheinä- säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmet
Monimuotoisuuskohde
Kasvimaa
Monivuotinen viherkesanto, viljelyyn liittyvä kesanto ja luonnonhoitopelto joko kasvustoa
perustettaessa tai syksyllä viljelykasvin kylvön yhteydessä
Tilapäisesti viljelemätön ala syksyllä viljelykasvin kylvön yhteydessä

Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely (10v)
Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet sekä laidun- ja siemennurmet
Pysyvät kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
Ruokohelpi
Monivuotisten nurmikasvien valvottu siementuotanto
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Valtioneuvoston asetus

N:o 241

tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien
vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,
lisätään tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuk-

sien vahvistamisesta 12 päivänä lokakuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (887/2006)
5 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 212/2007 ja 95/2008, uusi 4 momentti seuraavasti:

5 §

Sokerijuurikkaan lisäosan arvo

— — — — — — — — — — — — —
Tukivuonna 2009 sokerijuurikkaan lisä-
osan arvo saadaan kertomalla 1 momentissa
tarkoitetun sokerijuurikkaan lisäosan tuki-
vuoden 2006 arvo luvulla 1,551.

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä
huhtikuuta 2009.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Suvi Ruuska

2993



Valtioneuvoston asetus

N:o 242

vuodelta 2008 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,
muutetaan vuodelta 2008 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
13 päivänä joulukuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (1235/2007) 7 §:n 1 momentti
seuraavasti:

7 §

Tuotantopalkkion määrä

Emolehmien tuotantopalkkiota voidaan
myöntää emolehmille ja hiehoille enintään
104,50 euroa tukikelpoista eläintä kohden
vuodessa. Urospuolisten teurasnautojen ja
teurashiehojen tuotantopalkkiota voidaan

myöntää enintään 31,80 euroa teurastettua
eläintä kohden.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä
huhtikuuta 2009.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Valtioneuvoston asetus

N:o 243

eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,
muutetaan eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 28 päivänä helmikuuta 2008

annetun valtioneuvoston asetuksen (130/2008) 6, 7 ja 10 §, 16 §:n 3 momentti sekä 18 §:n
2 momentti seuraavasti:

6 §

Terveydenhuoltokäynnit

Perusehtoihin sitoutuneella nautatilalla
eläinlääkärin on tehtävä vähintään yksi ter-
veydenhuoltokäynti jokaisen sitoumusvuoden
aikana. Sikatilalla eläinlääkärin on tehtävä
terveydenhuoltokäyntejä vähintään seuraa-
vasti:
1) porsastuotantotiloilla, yhdistelmätiloilla
ja jatkuvatäyttöisissä lihasikaloissa vähintään
neljä käyntiä vuodessa; ja
2) kertatäyttöisessä lihasikalassa yksi
käynti kasvatuserää kohden.
Yhdistelmätilalla tarkoitetaan maatilaa,
jolla harjoitetaan sekä porsas- että lihasika-
tuotantoa.
Terveydenhuoltokäynnistä on tehtävä kir-
jallinen asiakirja, josta ilmenevät eläinlääkä-
rin terveydenhuoltokäynnin yhteydessä teke-
mät havainnot.

7 §

Terveydenhuoltosuunnitelma

Terveydenhuoltokäynnin tai -käyntien pe-
rusteella on laadittava kirjallinen terveyden-
huoltosuunnitelma, josta ilmenevät tarvittavat
korjaus- ja kehitystoimet. Terveydenhuolto-
suunnitelmassa on oltava selvitys siitä, miten

8 §:ssä asetetut vaatimukset on otettu tilalla
huomioon. Suunnitelma on päivitettävä vuo-
sittain terveydenhuoltokäynnin tai -käyntien
yhteydessä. Eläinlääkäri laatii suunnitelman
ja seuraa sen toteutumista. Eläinlääkärin on
terveydenhuoltokäynnin yhteydessä kirjat-
tava havaintonsa suunnitelman toteutumi-
sesta.

10 §

Varautuminen toimintahäiriöihin tilalla

Jos pitopaikassa on koneellinen ilman-
vaihto-, ruokinta-, juotto- tai muu vastaava
järjestelmä, josta eläinten hyvinvointi on riip-
puvainen, nautatilalla on oltava kirjallinen
suunnitelma toimenpiteistä laitteiston toimin-
tahäiriöiden varalta. Tällaisella nautatilalla on
sähkökatkosten varalta oltava käytettävissä
sähköntuotannon varajärjestelmä, jonka tuot-
tamalla sähköllä saadaan koneellinen ilman-
vaihto ja tarvittaessa lypsy, juotto, ruokinta ja
lannanpoisto toimimaan.
Sikatilalla tuotantorakennuksissa on oltava

hälytys- ja valvontajärjestelmä, joka antaa
hälytyksen lämpötilan noustessa tai laskiessa
liikaa sekä sähkökatkosten, ilmanvaihtojär-
jestelmän toimintahäiriöiden tai muiden vas-
taavien eläinten hyvinvointiin vaikuttavien
häiriöiden aikana. Jos pitopaikassa on ko-
neellinen ilmanvaihto-, ruokinta-, juotto- tai
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muu vastaava järjestelmä, josta eläinten hy-
vinvointi on riippuvainen, sikatilalla on ol-
tava kirjallinen suunnitelma toimenpiteistä
laitteiston toimintahäiriöiden varalta. Sähkö-
katkosten varalta tällaisella sikatilalla on ol-
tava sähköntuotannon varajärjestelmä, jonka
tuottamalla sähköllä saadaan koneellinen il-
manvaihto ja tarvittaessa juotto, ruokinta ja
lannanpoisto toimimaan.

16 §

Lisäehdon vaihtaminen ja siitä luopuminen

— — — — — — — — — — — — —
Lisäehdosta on luovuttava, jos siitä tilan
kotieläintuotannosta luovutaan, jota koskien
lisäehto on valittu tai tilalla harjoitetun eläin-
tuotannon olosuhteissa tapahtuu sellainen
muutos, ettei valitun lisäehdon mukaisia toi-
menpiteitä enää voida toteuttaa taikka eläin-
määrä vähenee muutoin kuin tilapäisesti si-
ten, että toimintalinjan 2 lain 6 §:n 4 momen-
tissa säädetty vähimmäiseläinmäärä ei enää
täyty. Jos viljelijä on valinnut tuotantosuun-
taansa sopimattoman lisäehdon, lisäehdosta
on mahdollista luopua. Luopuessaan valitse-
mastaan sopimattomasta lisäehdosta vapaaeh-
toisesti viljelijän on palautettava siitä mak-
settu tuki.
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Tuen maksamisen edellytyksenä olevan eläin-
määrän laskeminen

— — — — — — — — — — — — —
Sikojen eläinyksikkömäärä lasketaan siko-

jen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä anne-
tun maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sessa tarkoitetun sikarekisterin tietojen perus-
teella. Tuen maksamisen perusteena oleva
eläinyksikkömäärä on sitoumuksen alkamis-
vuonna touko-, kesä-, heinä- ja elokuun
1 päivän eläinyksikkömäärien keskiarvo.
Seuraavina vuosina eläinyksikkömäärä on
edellisen vuoden syyskuun 1 päivän ja kulu-
van vuoden elokuun 1 päivän välisen ajan
kunkin kuukauden ensimmäisen päivän
eläinyksikkömäärien keskiarvo. Viljelijän
esittämän selvityksen perusteella voidaan
keskiarvoa laskettaessa jättää ottamatta huo-
mioon 19 §:ssä tarkoitettujen tilanteiden ai-
kainen eläinmäärä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä
huhtikuuta 2009.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Suvi Ruuska

2996 N:o 243



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 244

vuoden 2008 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien
aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983)
4 §:n 2 momentin ja 5 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti laissa 92/1995 ja
5 § laissa 433/2007:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poikkeuksel-
listen tulvien aiheuttamien vahinkojen kor-
vaamisesta annetun lain (284/1983), jäljem-
pänä tulvavahinkolaki, nojalla korvattavien
vahinkojen tietyistä arviointiperusteista vuo-
den 2008 poikkeuksellisista tulvista aiheutu-
neista vahingoista.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) vähämerkityksisellä tuella Euroopan yh-

teisönperustamissopimuksen 87 ja 88 artik-
lansoveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen
maataloustuotteiden tuotannon alalla annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1535/2007 ar-
tiklassa 3 tarkoitettua tukea;
2) viitekaudella verovuotta, jolloin vähä-

merkityksinen tuki myönnetään, sekä tätä
edeltävää kahta verovuotta.

3 §

Korvauksen myöntäminen ja maksaminen

Korvaus myönnetään vähämerkityksisenä
tukena. Korvauksen myöntämisen edellytyk-
senä on, että korvauksen hakijalle vähämerki-
tyksisenä tukena maataloustuotteiden tuotan-
non alalla myönnettyjen tukien yhteismäärä
ei ylitä viitekaudella 7 500 euroa. Kaikkien
korvauksen hakijalle viitekaudella myönnet-
tyjen vähämerkityksisten tukien yhteismäärä
ei saa ylittää perustamissopimuksen 87 ja 88
artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen
tukeen annetun komission asetuksen (EY)
N:o 1998/2006 2 artiklan 2 kohdan mukaista
enimmäismäärää. Tulvavahinkokorvausta
voidaan myöntää enintään edellä mainittujen
enimmäismäärien rajoissa.
Tulvavahinkokorvaus katsotaan myönne-

tyksi 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun komission
asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyllä ta-
valla, kun tuen maksamisesta on annettu
maksulupa.
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4 §

Arviointiperusteista

Saamatta jäänyt mansikkasato korvataan
käyttäen normisatoa 3 340 kiloa hehtaarilta ja
hintaa 3,90 euroa kilo. Säilörehulle aiheutu-
neet vahingot korvataan käyttäen säilörehu-
nurmen yksikköhintaa 3,9 senttiä kilo.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä
huhtikuuta 2009.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 245

maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläin-
ten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2009 annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muutta-

misesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä

kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2009 annetun asetuksen 12 päivänä
helmikuuta 2009 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (76/2009) 1 § ja 2 §:n 1
momentti, sekä
lisätään 2 §:ään uusi 6 ja 7 momentti, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneu-
voston asetuksissa säädettyjen maa- ja puu-
tarhatalouden kansallisten tukien hakemusten
ja ilmoitusten toimittamista sekä kotieläinten
laskentapäiviä ja -ajankohtia:
1) vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suo-
men kansallisesta tuesta annettu valtioneu-
voston asetus (40/2009), jäljempänä Etelä-
Suomen kansallinen tukiasetus;
2) vuodelta 2009 maksettavasta pohjoi-
sesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus
(41/2009), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;
3) vuodelta 2009 maksettavasta ympäristö-
tuen kansallisesta lisäosasta annettu valtio-
neuvoston asetus (42/2009)
4) vuodelta 2009 maksettavasta luonnon-
haittakorvauksen kansallisesta lisäosasta an-
nettu valtioneuvoston asetus (43/2009)
5) vuodelta 2009 maksettavasta perunan-
tuotannon kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (44/2009);
6) vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuu-

rikkaan kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (45/2009);
7) vuodelta 2009 maksettavasta mehiläista-

louden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
annettu valtioneuvoston asetus (166/2009);
8) vuodelta 2008 maksettavasta sokerijuu-

rikkaan kuljetustuesta annettu valtioneuvos-
ton asetus (182/2009).

2 §

Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien, ympäristötuen
kansallisen lisäosan, luonnonhaittakorvauk-
sen kansallisen lisäosan, kotieläintalouden tu-
kien sekä sokerijuurikkaan kuljetustuen hake-
mukset, osallistumisilmoitukset ja kotieläin-
tukien ennakkoa koskevat hakemukset toimi-
tetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle, jonka alueella maatilan talouskes-
kus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole
talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka
alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.
— — — — — — — — — — — — —
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Jos hakemuksessa ilmoitettujen mehiläis-
yhteiskuntien lukumäärä alenee tuotantokau-
den aikana, hakijan tulee ilmoittaa tästä kir-
jallisesti kymmenen päivän kuluessa alene-
misesta.
Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen hake-
mus ja 6 momentissa tarkoitettu ilmoitus toi-

mitetaan sille työ- ja elinkeinokeskukselle,
jonka toimialueella sijaitsevasta toimintapis-
teestä mehiläistaloutta harjoitetaan.

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä
huhtikuuta 2009.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka
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