
Maatalousmaa koostuu Peltoalasta ( normaalit peltoviljelykasvit), 

Pysyvistä kasveista (Esimerkiksi hedelmäpuut, marjapensaat) 

sekä pysyvistä nurmista (yli 5 vuotiset nurmet)

Maatalousmaan määritelmä 
viherryttämistuessa



Pysyvien nurmien määritelmä 
viherryttämistuessa

• Pysyvät nurmet ovat maatalousmaata, jota käytetään heinäkasvien tai 
muiden nurmirehukasvien kasvattamiseen ja joka ei ole kuulunut tilan 
viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen.  
• Huom. Jos kasvikoodina on ollut pysyvää nurmea kerryttävä kasvi esim. 

monivuotinen laidunnurmi, ala muuttuu kuudentena vuonna pysyväksi 
nurmeksi vaikka nurmi olisi välissä uusittu. 

• Lisätietoa pysyvien nurmien muodostumisesta löydät täältä 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-
rahoitus/viherryttamistuki/pysyva-nurmi/



Viherryttämistuen vaatimukset



Hyvä muistaa viherryttämistuen viljelyn 
monipuolistamisvaatimuksista

• Viljelyn monipuolistaminen AB alueella

Peltoala yli 30 ha, viljeltävä vähintään 3 kasvia
– Pääkasvin osuus enintään 75 %

– Kahden pääkasvin osuus enintään 95 %

Peltoala 10 – 30 ha vähintään kaksi kasvia
– Pääkasvin osuus enintään 75 %

Peltoala alle 10 ha

– Vapautuu viljelyn monipuolistamisen vaatimuksesta

HUOM! PROSENTIT LASKETAAN PELTOALASTA johon ei huomioida pysyviä 
kasveja tai pysyviä nurmia!



Esimerkki viherryttämistuen 
monipuolistamisesta

• Tilalla maatalousmaata 100 ha, kasvit 2022

• Monivuotinen kuivaheinänurmi 30 ha
• Suojavyöhykenurmi 10 ha
• Luonnonhoitopeltonurmi 20 ha
• Kaura 10 ha 
• Rehuohra 10 ha 
• Viherkesanto ekologinen ala 6 ha 
• 10 ha härkäpapua
• 4 ha viherlannoitusnurmea

• Tilan prosentit
• Nurmea 64% ( mv. Heinä, suojavyöhyke, luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi)
• Viherkesanto 6 %
• Härkäpapu 10%
• Viljaa 20 %

Nurmea,  kesantoa ja  palkokasveja yhteensä 80 % tilan peltoalasta. 



Mitä tästä seuraa?

• Koska tilalla on vuonna 2022 yli 75% nurmikasveja, kesantoa ja 
palkokasveja yhteensä saa tila vapautuksen viherryttämistuen 
monipuolistamisvaatimuksesta nurmipoikkeuksen perusteella. 

• Kun tila saa vapautuksen monipuolistamisen vaatimuksesta  
nurmipoikkeuksen perusteella ei tilalle makseta korvausta seuraavista  
ympäristökorvauksen toimenpiteistä;  Peltojen talviaikainen 
kasvipeitteisyys ( 4-54 e/ha), Luonnonhoitopeltonurmi (120 e/ha) ja 
Suojavyöhykenurmet ( 500 e/ha). 

• Tässä esimerkkitapauksessa on tilalla 10 ha suojavyöhykenurmia joista ei 
makseta korvausta joten niiden menetys on 5000 euroa, lisäksi 
luonnonhoitopeltonurmista ei makseta ( 2400 e), myös 
kasvipeitteisyyskorvaus jää saamatta. 



Esimerkki 2 viherryttämistuen 
viljelyn monipuolistamisesta

Vuonna 2021:
• 20 ha monivuotinen kuivaheinänurmi
(ollut nurmella v. 2017-2021, 5 nurmivuosi)
• 10 ha monivuotista kuivaheinänurmea 
(ollut nurmella v.  2018-2021, 4 nurmivuosi)
• 64 ha kauraa
• 6 ha sänkikesantoa

Peltoala 100ha 

Viljelyn monipuolistamisen prosentit peltoalasta: 

Nurmea 30%+ kesantoa 6%= 36% 
Kauraa 64 %

• Prosentit ok, Viherryttämistuki maksetaan 
täysimääräisenä. 

Vuonna 2022
• 20 ha laidunnurmea 
( 6 nurmivuosi-> muuttuu pysyväksi nurmeksi eli 
ei lasketa peltoalaan mukaan) 
• 10 ha monivuotista kuivaheinänurmea 
(5 nurmivuosi)
• 64 ha kauraa
• 6 ha kesantoa

• Peltoala 80 ha, pysyvä nurmi 20 ha

Viljelyn monipuolistamisen prosentit peltoalasta

• Nurmea 12,5% ja kesantoa7,5 %= 20%
• Kaura 80%

Pääkasvia yli 75% joten viherryttämistukea vähennetään. 
Tukimenetys n. 500 euroa. 



Ympäristökorvauksen toimenpide 
peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

• Ympäristökorvauksen toimenpiteeseen tulee vuosittain ilmoittaa vähintään 20 % 
ympäristösitoumusalasta. 

• Korvausta ei makseta, toimenpide päätetään ja aiempien sitoumusvuosien korvaus peritään 
takaisin, jos kasvipeitteisyyden vähimmäisala ei täyty.

• Huomioitavaa kasvipeitteisyyden ilmoittamisessa

• Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa enää vuodesta 2016 lähtien täyttämään suojavyöhyke, monivuotinen 
ympäristönurmi, luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot tai alue, 
jolla on toteutettu orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla –
toimenpidettä. 

• Kasvipeitteisyyteen kelpaa viherlannoitusnurmen tai orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja 
siemenperunalla -alalle kylvetty syyskasvi.

• Kasvipeitteisyyteen kelpaa luonnonhoitopeltonurmen ja monimuotoisuuspeltojen niittykasvuston jälkeen 
kylvetty syyskylvöinen kasvi, jos luonnonhoitopellon tai niittykasvuston säilyttämisaika on täyttynyt (toinen 
ilmoitusvuosi)

• Lisätietoja ympäristökorvauksen sitoumusehdot: 



Talviaikainen kasvipeitteisyys

• Vuonna 2021 tilalla 20 ha on ollut 
• 10 ha kauraa
• 2 ha viherkesantoa
• 8 ha kevätvehnää +seuraavalle vuodelle nurmi+apila

Tilalle on maksettu ympäristökorvauksen toimenpiteestä peltojen talviaikainen 
kasvipeitteisyys korvausta v. 2015-2021 ja kasvipeitteisyys prosentti 20% on täyttynyt. 

Vuonna 2022 tila ilmoittaa kevätvehnän alalle viherlannoitusnurmea 8 ha.
Tila kyntää kokonaan kaura-alan 10 ha. 
Kasvipeitteisyyskorvaukseen kelpaa siis ainoastaan viherkesanto 2 ha ( 10 %) 
ympäristösitoumusalasta. 
Tilan kasvipeite prosentti jää siis alle 20% jonka vuoksi peltojen kasvipeitteisyys 
korvausta ei makseta vuonna 2022, lisäksi toimenpide joudutaan hylkäämään ja 
perimään korvaus takaisin vuosilta 2015-2021!


