HAKEMUS
kasvihuonetuesta vuodelle 2018

Lomake 109

Viranomaisen merkinnät
Lomake saapunut, pvm.

Toimita hakemus toimivaltaiselle viranomaiselle
Varsinais-Suomen tai Pohjanmaan ELY-keskukseen
tai Ahvenanmaalla valtionvirastoon viimeistään
2.3.2018.
Tarkista oikea maatilasi sijaintikunnan mukainen
palautuspaikka hakuohjeesta.
Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä
tavalla.

Vastaanottaja

Asiatunnus

1. HAKIJAN TIEDOT
Tuenhakijan nimi

Tilatunnus

Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Pankkiyhteys (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi)

Puhelinnumero

2. HAKIJAN EDELLYTYKSET
Yhteisö täyttää

Yhteisö ei kuulu ikävaatimuksen piiriin.
Yhteisössä vähintään yksi yli 18-vuotias luonnollinen henkilö harjoittaa itse puutarhataloutta.
Yllä olevat ehdot täyttävän henkilön nimi ja henkilötunnus

3. KASVIHUONEIDEN EDELLYTYKSET
2

Yhteenlaskettu kasvihuonepinta-ala on vähintään 300 m

Kasvihuoneet täyttävät kaikki niille asetetut tekniset vaatimukset
Lisätietoja

4. ALLEKIRJOITUS
Vakuutan tässä hakemuksessa ja sitä seuraavissa liitteissä antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika

Maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset tai maatalouden
viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys.

HAKEMUKSEN LIITTEET

karttapiirros
muu selvitys
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5. KASVIHUONEIDEN TIEDOT 2018
Tuenhakijan nimi

Kasvihuoneen
tunniste

Tilatunnus

Kasvihuoneen
2
pinta-ala (m )

Yhteensä (m2)
Lisätietoja huoneista

1

Vuoden 1995 kuntajaon mukaan.
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Tukikelvoton ala (m )

Viljelykausi
L/P

Kasvihuoneen sijaintikunta ja
kuntaosa 1

Kasvihuoneen lähiosoite

Kasvihuoneiden postinumero ja
-toimipaikka

6. HUONEIDEN VILJELYTIEDOT 2018
Tuenhakijan nimi

Kasvihuoneen tunniste

Tilatunnus

Kasvikoodi

Kasvilaji (tarkenna)

Viljelyala
2
(m )

Viljelyjakso
alkaa (pvm.)

loppuu (pvm.)

Viljelykausi
L/P

Yhteensä (m2)
Lisätietoja viljelystä
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Käytän tukihaun
perusteena
kyllä/ei

HAKUOHJE

HAKEMUS KASVIHUONETUESTA 2018
Kasvihuonetukihakemuksia käsitellään kolmessa (3) toimipaikassa: Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa,
Pohjanmaan ELY-keskuksessa ja Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastossa.
Hakeminen sähköisesti
Hae kasvihuonetukea Vipu-palvelun kautta. Sähköinen haku avautuu 5.2.2018 ja sulkeutuu 2.3.2018 klo 23.59.
Tukihakemuksesi ohjautuu automaattisesti oikeaan tukea käsittelevään ELY-keskukseen. Toimita liitteet ja muut
tukeen vaadittavat asiakirjat kuitenkin maatilasi sijaintikunnan mukaiseen käsittelypaikkaan toimivaltaiselle tukea käsittelevälle viranomaiselle.
Hakeminen paperilomakkeella
Toimita kasvihuonetukihakemus (lomake 109) Varsinais-Suomen tai Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastoon 2.3.2018 mennessä. Toimita
hakemus, liitteet ja muut tukeen vaadittavat asiakirjat maatilasi sijaintikunnan mukaiseen käsittelypaikkaan toimivaltaiselle tukea käsittelevälle viranomaiselle.
Toimivaltainen tukea käsittelevä viranomainen:
Varsinais-Suomen ELY-keskus hoitaa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kaakkois-Suomen,
Pirkanmaan, Hämeen ja Etelä-Savon ELY-keskuksille kuuluneet tukikäsittelytehtävät.
Pohjanmaan ELY-keskus hoitaa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen,
Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin ELY-keskuksille kuuluneet tukikäsittelytehtävät.
Ahvenanmaan valtionvirasto hoitaa edelleen Ahvenanmaan valtionvirastolle kuuluneet tehtävät.
Tarkemmat yhteystiedot löydät ohjeen lopusta.
Hakiessasi kasvihuonetukea viimeisen hakuajankohdan jälkeen myöhästyneenä toimita paperilomakkeelle tehty
kasvihuonetukihakemuksesi toimivaltaiseen tukea käsittelevään ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastoon. Myöhässä jätetty hakemus alentaa tuen määrää.

Muistettavaa
Varmista että antamasi tiedot tilastasi ja asiointioikeuksista ovat kunnossa. Asiointioikeuksia voit vielä päivittää lomakkeella 457. Uusi tuenhakija ilmoittaa vastaavat tiedot kuntaan lomakkeella 456.
Kasvihuoneiden hallinta, tuen edellytykset ja tukikelpoinen pinta-ala määräytyvät 15.5. tilanteen mukaan.
Paperisen hakemuksen liitteeksi on laadittava piirros kasvihuoneiden sijainnista. Jos kasvihuoneiden sijainnissa tai muissa tunnistetiedoissa ei ole tapahtunut muutosta, piirrokseksi voit liittää kopion viime vuoden
vastaavasta piirroksesta. Sähköisessä tukihaussa piirrosta vastaavat karttakoordinaatit eikä erillistä karttaliitettä tarvitse lähettää. Liitä tarvittaessa hakemukseen kuitenkin esim. valtakirja, vuokrasopimus tai kaupparekisteriote.
Tallenna kasvihuone kerrallaan ja kaikki huoneessa kalenterivuonna tapahtuva viljely. Ilmoita pinta-alat ko2
konaisina neliömetreinä (m ) pyöristäen alempaan kokonaislukuun. Voit käyttää kasvihuoneen pinta-alana
kasvihuonetuen valvonnan yhteydessä mitattua pinta-alaa, jos pinta-alaan ei ole valvonnan jälkeen tullut
muutosta.
Tee merkintä poikkeusjärjestelyistä hakemuksen lisätietoja -kohtaan. Ilmoita tukeen ja viljelytietoihin vaikuttavasta muutoksesta erillisellä ilmoituksella. Muutosten ilmoittamatta jättäminen alentaa tukea.
Säilytä sellaiset tuen hakemiseen liittyvät asiakirjat, joita et toimita tukea käsittelevälle viranomaiselle tukivuoden 2018 ja vielä 4 seuraavaa kalenterivuotta (eli vuoden 2022 loppuun).
Ilmoita ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta 15 työpäivän kuluessa siitä, kun muutos
on tullut tietoosi.
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KASVIHUONETUKEEN OIKEUTETUT KASVIT JA
TUEN MÄÄRÄ
Kasvihuonetuki määräytyy tukeen oikeuttavien kasvien viljelypinta-alan, viljelykauden pituuden, kasvihuoneiden teknisen tason sekä tukialueen perusteella. Tuki maksetaan sen pinta-alan mukaan, joka on
tukikelpoisessa viljelykäytössä 15.5.2018. Samalta
pinta-alalta tuki maksetaan vain kerran.
Kasvihuonetukea maksetaan kaikilla tukialueilla. Tukialueilla A ja B kasvihuonetuki maksetaan EteläSuomen kansallisena tukena, jolloin myös tuen kohteena olevan kasvihuoneen on sijaittava alueella A
tai B. Tukialueella C tuki on pohjoista tukea. Pohjoista kasvihuonetukea maksetaan vain niille kasvihuonealoille, jotka sijaitsevat C-alueella.
Kasvihuonetuki maksetaan kahdessa erässä ennakon ollessa 60 % tuesta. Jos ennakon määrä on alle
500 euroa, maksetaan tuki yhdessä erässä. Tukea ei
makseta, jos sen määrä tuen hakijaa kohti on alle
100 euroa.

amman tukitason kasvia peräkkäin, yli 7 kk viljelykauden tuki voidaan maksaa vain, jos korkeamman
tukitason kasvia viljellään yli 7 kuukautta vuoden
2018 aikana. Jos 15.5.2018 viljelyohjelmassa on
tauko tai viljelyssä on alemman tukitason kasvia
(avomaankurkku, kiinankaali, rapealehtinen keräsalaatti), voidaan korkeampi tuki maksaa, jos tukeen
oikeuttavaa viljelyä on ennen 15.5.2018 ollut vähintään 2 kuukautta ja viljely muutoin kokonaisuudessaan täyttää korkeamman tuen maksamisen edellytykset vuoden 2018 aikana.
Kasvihuonetukea alennetaan hakemuksen myöhästyessä yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä
työpäivää kohti. Jos hakemus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, tukea ei myönnetä lainkaan.
VILJELYTAPA JA VILJELYKÄYTTÖ
Jokaisessa tukihakemuksessa mainitussa kasvihuoneessa tulee tehdä ilmoitettuihin viljelytietoihin nähden normaalit viljelytoimenpiteet ja tuottaa normaali
sato paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan mukaisesti.

Kasvihuonetukea myönnetään enintään seuraavasti:
Tukialueilla A-B
viljelykausi 2-7 kk
viljelykausi yli 7 kk

3,0 euroa/m
2
8,9 euroa/m

Tukialueella C
viljelykausi 2-7 kk
viljelykausi yli 7 kk

3,1 euroa/m
2
9,1 euroa/m

2

2

Tukea voidaan maksaa kasvihuonealasta, jossa viljelykasvina on tomaatti, kasvihuonekurkku, avomaankurkku, salaatti (Lactuca sativa ja Cichoriumlajit), lehtitilli, persilja, paprika, kiinankaali, leikkokukat, leikkovihreä, ryhmäkasvit ja sisätiloihin tarkoitetut ruukussa viljeltävät koristekasvit.
Yrttien ja mausteiden viljely ei pääsääntöisesti oikeuta tukeen. Nämä kasvit ovat tukeen oikeuttavia ainoastaan silloin kun ne ovat sisätiloihin tarkoitettuja
ruukussa viljeltäviä koristekasveja.
Rapealehtinen keräsalaatti (=jäävuorisalaatti) oikeuttaa vain lyhyen (2-7 kk) viljelykauden tukeen, mutta
esim. rapealehtinen lehtisalaatti (=jääsalaatti) oikeuttaa myös pitkän (yli 7 kk) kauden tukeen.
Taimituotannossa tukikelpoista on vain ruukkupersiljan ja ruukkulehtitillin sekä kasvihuoneessa kasvatettavien salaattien taimituotanto omaan kasvihuoneviljelykäyttöön. Tässä käytössä olevan kasvihuoneen ei
tarvitse täyttää tuuletusjärjestelmävaatimusta.
Tuki maksetaan kiinankaalin, avomaankurkun ja rapealehtisen keräsalaatin viljelystä aina lyhyen (2-7
kk) viljelykauden tukena.
Kun koristekasvien ja vihannesten yhdistelmässä viljellään alemman tukitason kasvia avomaankurkkua,
kiinankaalia tai rapealehtistä keräsalaattia) ja korke-

Paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaan kuuluu
korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottaminen
käyttämällä kasvihuoneviljelyyn soveltuvia kasvilajeja
ja -lajikkeita, laadultaan ja määrältään riittävää taimimäärää istutuksessa sekä huolehtimalla kasvien
hoitotoimenpiteistä ja viljelyolosuhteista. Paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaan kuuluu myös valmius kauppakunnostukseen.
Tuen edellytykset ratkaistaan 15.5.2018 tilanteen perusteella. Viljelykauden pituutta arvioitaessa kasvihuoneen katsotaan olevan viljelykäytössä silloin, kun
tukikelpoiset viljelykasvit on sijoitettu kasvihuoneeseen lopulliselle viljelypaikalleen (kuitenkin viimeistään 15.5.2018) ja huoneessa on sekä ajankohtaan
että kasviin nähden normaali viljelylämpötila.
Viljelykäytöksi ei katsota yrityksen ulkopuolelta ostettujen tai itsekasvatettujen, sellaisenaan kuluttajalle
myyntikelpoisten lopputuotteiden varastointia tai esilläpitoa eikä myöskään monivuotisena viljeltävien
ruukku- tai ryhmäkasvien ja viherkasvien säilyttämistä tai varastointia. Viljelyaikaa arvioitaessa ei oteta
myöskään huomioon jaksoja, joina kasvihuoneita
käytetään taimituotantoon tai taimitarhatuotteiden
tuotantoon. Kasvihuoneessa kasvatettavan salaatin,
ruukkupersiljan ja ruukkulehtitillin taimikasvatus
omaan kasvihuoneviljelykäyttöön on kuitenkin tukikelpoista.
MUUTOKSISTA ILMOITTAMINEN
Kasvihuoneen hallinnanmuutokset
Jos hallintaasi tulee tai hallinnastasi siirtyy pois
2.3.2018 jälkeen kasvihuone, ilmoita hallinnansiirrosta välittömästi kirjallisella ilmoituksella tukea käsittelevälle viranomaiselle. Tuki maksetaan aina sille,
jonka hallinnassa kasvihuone on 15.5.2018.
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Muista tukeen vaikuttavista muutoksista on ilmoitettava viipymättä. Ilmoitettavia asioita ovat esimerkiksi
katteen vaihto, koneiden rikkoontuminen, kasvilajin
ja alojen muutokset, viljelyajan lyheneminen, kasvihuonetuotannon siirto ja satovahinko. Kun kyseessä
on ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde,
ilmoita siitä kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa siitä,
kun muutos on tullut tietoosi.

Tilatunnus on pakollinen tieto. Jos hakijalla on peltoa, käytetään maatilan tilatunnusta.

Varmista tukea käsittelevältä viranomaiselta ennen
ilmoittamista onko muutos sellainen, joka vaikuttaa
oleellisesti tukeen. Ilmoittamatta jätetty muutos tarkastustilanteessa voi johtaa tuen eväämiseen tai takaisinperintään.

Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista, kun
haet tukea yhteenliittymänä tai juridisena henkilönä
(esim. osakeyhtiö):
 Yhteisö ei kuulu ikävaatimuksen piiriin, jos hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi vankilatila tai koulutila.
 Yhteisössä oli 31.12.2017 ainakin yksi osallinen, joka oli vähintään 18-vuotias. Osallisen tulee itse harjoittaa puutarhataloutta.

ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN
Säilytä sellaiset tuen hakemiseen liittyvät asiakirjat,
joita et toimita tukea käsittelevälle viranomaiselle
tukivuoden 2018 ja vielä 4 seuraavaa kalenterivuotta
(eli vuoden 2022 loppuun saakka).
TUKIHAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN
Voit peruuttaa hakemuksesi ilmoittamalla siitä kirjallisesti tukea käsittelevälle viranomaiselle ennen valvonnasta ilmoittamista.

Pankkiyhteys. Tuenhakijan pankkitilinumero on ilmoitettava kansainvälisessä IBAN-muodossa ja pankin
tunniste BIC-koodina.
2. HAKIJAN EDELLYTYKSET

Ilmoita vaatimukset täyttävän osallisen henkilön
nimi ja hänen henkilötunnuksensa siihen varattuun kohtaan.
3. KASVIHUONEIDEN EDELLYTYKSET

Tuki peritään takaisin, jos se on maksettu virheellisesti tai perusteetta.

Vahvista seuraavien tukivaatimusten täyttyminen:
 Kasvihuoneiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 300 m². Tukikelpoisten kasvien viljelyala
2
voi kuitenkin olla alle 300 m .
 Kasvihuoneet täyttävät kaikki niille asetetut rakenteita ja viljelykautta koskevat tekniset vaatimukset. Vaatimukset alla.

MUUTOKSENHAKU

Rakenteita koskevat vaatimukset

TUEN TAKAISINPERINTÄ

Tukipäätökseen voi vaatia oikaisua tukea käsittelevästä ELY-keskuksesta ja Ahvenanmaalla valtionvirastosta.
KASVIHUONETUEN HAKEMUSLOMAKE 109
1. HAKIJAN TIEDOT
Tuenhakijalla tarkoitetaan luonnollista (yksityistä) tai
juridista henkilöä (esim. osakeyhtiö, avoin- tai kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai yhdistys) tai luonnollisten yksityisten henkilöiden yhteenliittymää (kuolinpesä, verotusyhtymä) tai julkisyhteisöä (valtio, kunta
yms.), joka omistaa maatilan tai hallitsee maatilaa
joko osittain tai kokonaan ja joka harjoittaa maa- tai
puutarhataloutta. Maatilalla voi olla myös useampi
kuin yksi viljelijä, ts. maatilan omistaa tai sitä hallitsee luonnollisten tai juridisten henkilöiden muodostama yhteenliittymä (yhteisö), joka toimii maatilayrittäjänä. Yhteenliittymä (yhteisö) merkitään hakijaksi,
kun maatilaa hallitsee luonnollisten tai juridisten henkilöiden muodostama kuolinpesä, yhtymä, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta.
Toiminimi rinnastetaan luonnolliseksi henkilöksi. Yritysmuodon tulee ilmetä tuen hakijan nimestä (esim.
avoin yhtiö Meikäläinen & Meikäläinen, M. Meikäläisen kuolinpesä).

KATE
Kasvihuoneiden runko ja kate ovat viljelykauden
edellyttämässä kunnossa ja paikoillaan ympäri vuoden lukuun ottamatta poikkeusjärjestelyistä, kuten
kasvihuoneiden kunnostuksesta johtuvaa taukoa.
Katossa katteena voi olla lasi, kaksinkertainen muovikalvo tai kasvihuonekäyttöön tarkoitettu kerroslevy.
Seinissä katteena voi olla edellä lueteltujen materiaalien lisäksi myös vastaavalla tavalla lämpöä eristävä valoa läpäisemätön materiaali.
TUULETUS
Kasvihuoneiden tulee olla varustettu jollain alla mainitusta tuuletusjärjestelmistä:
- harjatuuletusluukuilla
- kasvihuoneen kaarien avaaminen
- sivukatteen nostaminen (esim. rullaamalla tai suurilla tuuletusluukuilla)
- koneellisella jäähdytysjärjestelmällä tai
- ulkoilmaan johtavalla koneellisella tuuletuksella,
2
jonka puhallinteho on väh. 4 l/s/m .
Tuuletusjärjestelmän tulee olla esteettömässä yhteydessä koko viljelytilaan. Lisäksi tuuletusjärjestelmän
tulee olla mitoitukseltaan riittävä, toimintakuntoinen
ja asennettuna paikalleen koko tukeen oikeuttavan
viljelykauden ajan.
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Viljelykautta koskevat vaatimukset
LYHYT VILJELYKAUSI
Lyhyen viljelykauden mukaisen tuen saamiseksi kasvihuoneiden tulee olla varustettu vesikeskuslämmityksellä tai lämminilmakehittimillä, joiden teho on vähintään 75 kW (65 Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä
kohti.
PITKÄ VILJELYKAUSI
Pitkän viljelykauden mukaisen tuen saamiseksi kasvihuoneiden tulee olla varustettu vesikeskuslämmityksellä tai lämminilmakehittimillä, joiden teho on vähintään 200 kW (165 Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä kohti sekä lämmityksen- ja tuuletuksensäätöautomatiikalla. Jos kasvihuoneissa viljellään tuen saantiin vaadittavalla viljelykaudella vihanneksia lokakuun
31 päivän jälkeen, kasvihuoneissa tulee olla keinova2
laistus teholtaan vähintään 60 W/m .
Esim. Viljelijä on aloittanut vihannesten viljelyn 20.3.,
jolloin yli 7 kk tukeen vaadittava viljelykausi on tullut
täyteen 21.10. Hän pitää kuitenkin kasvustot huoneessa ja lämmityksen päällä vielä 15.11. saakka.
Tässä tapauksessa kyseiseen kasvihuoneeseen ei
vaadita keinovalaistusta.
4. ALLEKIRJOITUS
Kaikkien maatilan omistajien ja koko tilan vuokraajien on allekirjoitettava lomake. Kaikkien omistajien allekirjoitus voidaan korvata viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla tai yhtiömuodoissa nimenkirjoitusoikeudella.
Jos hakemus koostuu erillisistä sivuista (esimerkiksi
atk–tulosteista), jokainen sivu on allekirjoitettava ja
päivättävä.
5. KASVIHUONEIDEN TIEDOT 2018
Ilmoita tässä vain niiden kasvihuoneiden tiedot, joille
haet kasvihuonetukea. Huom. Sähköisessä tukihaussa aikaisemmin viljelyssä ollutta huonetta ei tarvitse poistaa, jos siinä ei tänä vuonna ole viljelyä; ilmoita huone kasvikoodilla viljelemätön.
Kasvihuoneen tunniste
Merkitse kasvihuoneen tunnisteeksi yrityksessä käytettävä kasvihuoneen tunniste (esim. huonenumero
tai -nimi).
Kasvihuoneen pinta-ala
Merkitse kohtaan kyseessä olevan kasvihuoneen
kokonaispinta-ala neliömetreinä. Pinta-ala lasketaan
kasvihuoneen ulkomittojen perusteella. Tehdasvalmisteisissa rungoissa leveydeksi lasketaan kasvihuoneen tyyppileveys. Voit käyttää kasvihuoneen
pinta-alana kasvihuonetuen valvonnan yhteydessä
mitattua pinta-alaa, jos pinta-alaan ei ole valvonnan
jälkeen tullut muutosta. Ilmoita pinta-alat kokonaisina
2
neliömetreinä (m ) pyöristäen desimaalit alempaan
kokonaislukuun.

Myyntikasvihuoneen pinta-aloista voidaan laskea tukikelpoiseksi vain ne alat ja viljelyajat, jolloin kasvihuone on viljelykäytössä.
Tukikelvoton pinta-ala
Ilmoita kohdassa sellainen kyseisen kasvihuoneen
pinta-ala, joka on poissa viljelykäytöstä vuosittain.
Tällaisia aloja ovat esimerkiksi myymälätilat, kasvihuonerakenteiset puutarhakeskukset, varsinaisten
kasvihuoneiden yhdyskäytävät tai pakkaamo-, varasto- yms. käytössä olevat tilat. Ilmoita pinta-ala koko2
naisina neliömetreinä (m ) pyöristäen desimaalit
alempaan kokonaislukuun. Voit kertoa alan käytöstä
lisätietoja –kohdassa.
Viljelykausi
Ilmoita kumman viljelykauden vaatimukset kyseessä
oleva kasvihuone täyttää: lyhyt (L) vai pitkä (P). Vaatimukset on selostettu kohdassa 3. Voit kertoa poikkeavuuksista lisätietoja –kohdassa.
Kasvihuoneen sijaintitiedot
Ilmoita kasvihuoneittain kasvihuoneiden sijaintikuntaja kuntaosa, lähiosoite sekä postinumero ja postitoimipaikka. Sijaintikunta ja kuntaosa määräytyvät vuoden 1995 kuntajaon mukaan (katso kuntaluettelo liitteenä). Sijaintikunta määrää tukialueen (A, B, C) ja
alueen mukaisesti laskettavan tuen.
6. HUONEIDEN VILJELYTIEDOT 2018
Ilmoita huoneessa suunniteltu viljely kasvihuoneittain
kalenteripäivämäärien/viikkojen avulla. Ilmoita myös
viljeltävä pinta-ala. Käytä samaa kasvihuoneen tunnistetta, jonka ilmoitit kohdassa 5.
Kasvikoodi
Merkitse kasvihuoneessa viljelyssä olevat tuotteet
kasvikoodeilla huoneittain. Ilmoita yli 2 viikkoa kestävät tauot kasvikoodilla viljelytauko ja kasvit, jotka eivät oikeuta tukeen ei-tukikelpoinen -kasvikoodilla.
Kasvikoodiluettelo
5104 Kiinankaali
5115 Avomaankurkku
5118 Pehmeäkerä- ja erikoissalaatti
5146 Rapeakeräsalaatti
5149 Tilli (vain lehtitilli)
5150 Persilja
5170 Tomaatti
5171 Kasvihuonekurkku
5172 Paprika
5180 Ruukkusalaatti, -tilli ja –persilja (lehtitilli)
5498 Ruukku-, ryhmä- ja leikkokukat
9710 Viljelemätön
9798 Viljelytauko
9799 Ei-tukikelpoinen kasvi
Kasvilaji
Anna tarkennuksena pääkasvi/pääkasvit ainakin
ruukku-, ryhmä- ja leikkokukista, ruukkusalaatti, -tilli
ja –persilja -koodista sekä ei-tukikelpoisesta ja viljelemättömästä alasta.
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Viljelyala
Ilmoita kasvikoodikohtaiset viljelypinta-alat kokonaisina neliömetreinä. Jos kasveja kasvatetaan useassa kerroksessa, ainoastaan yksi kerros lasketaan tukikelpoiseksi alaksi.
Viljelyjakso
Ilmoita kasvin viljelyn aloittamis- ja päättymispäivämäärä. Ilmoita myös viljelyjen välissä oleva viljelytauko omalla kasvikoodilla.
Viljelykausi
Merkitse kertyykö kasvin/kasviyhdistelmän viljelyajaksi viljelykauden määritelmän mukaisesti 2-7 kk
(L) vai yli 7 kk (P). Huomaa että huoneeseen, jonka
tekninen tukikelpoisuus oikeuttaa vain 2-7 kk viljelykauden tukeen, ei voi merkitä kasvien viljelykaudeksi
yli 7 kk viljelykautta (vaikka viljelyä itsessään kertyisikin yli 7 kk).

Viljelyyn merkityt tauot otetaan viljelyn pituutta arvioitaessa vähennyksenä huomioon. Kuitenkaan korkeintaan kaksi viikkoa kestävä viljelytauko, joka johtuu kasvustojen vaihdosta tai kasvihuoneissa tehtävistä järjestelyistä, ei vähennä viljelykauden pituutta.
Käytän tukihaun perusteena
Merkitse mille kasvikoodille ja viljelyalalle haet tukea
(kyllä). Yhdistelmät ilmoitetaan sen kasvin riville, jota
viljellään pidemmän aikaa.
Sarakkeessa kyllä-merkityt viljelyalat muodostavat
kasvihuonetukihakemuksen haetun pinta-alan. Kasvihuoneessa kyllä-merkittyjen viljelyalojen summa ei
saa ylittää kyseisen kasvihuoneen tukikelpoista kokonaispinta-alaa. Tukikelpoinen pinta-ala saadaan,
kun kasvihuoneen kokonaispinta-alasta vähennetään
kasvihuoneen tukikelvoton pinta-ala.

Tukialueittainen kuntaluettelo 2018
Tukialue AB
Akaa, Asikkala, Askola, Aura, Brändö, Eckerö, Espoo, Eura, Eurajoki, Finström, Forssa,
Föglö, Geta, Hamina, Hammarland, Hanko, Harjavalta, Hartola, Hattula, Hausjärvi,
Heinola, Helsinki, Hollola, Huittinen, Humppila, Hyvinkää, Hämeenkyrö, Hämeenlinna,
Iitti, Ikaalinen, Imatra, Inkoo, Janakkala, Jokioinen, Jomala, Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä
¹), Järvenpää, Kaarina, Kangasala, Kankaanpää, Karkkila, Kauniainen, Kemiönsaari,
Kerava, Kirkkonummi, Kokemäki, Koski, Kotka, Kouvola, Kuhmoinen, Kumlinge, Kustavi,
Kärkölä, Kökar, Lahti, Laitila, Lapinjärvi, Lappeenranta, Lemi, Lemland, Lempäälä,
Lieto, Lohja, Loimaa, Loppi, Loviisa, Lumparland, Luumäki, Maarianhamina, Marttila,
Masku, Miehikkälä, Mynämäki, Myrskylä, Mäntsälä, Mäntyharju, Naantali, Nakkila, Nokia,
Nousiainen, Nurmijärvi, Orimattila, Oripää, Orivesi, Padasjoki, Paimio, Parainen,
Pirkkala, Pomarkku, Pori, Pornainen, Porvoo, Punkalaidun, Pukkila, Pyhtää, Pyhäranta,
Pälkäne, Pöytyä, Raasepori, Raisio, Rauma, Riihimäki, Rusko, Salo, Saltvik, Sastamala,
Sauvo, Sipoo, Siuntio, Somero, Sottunga, Sund, Sysmä, Säkylä, Taivassalo, Tammela,
Tampere, Turku, Tuusula, Ulvila, Urjala, Uusikaupunki, Valkeakoski, Vantaa, Vehmaa,
Vesilahti, Vihti, Virolahti, Vårdö, Ylöjärvi²), Ypäjä.
Tukialueet C
Alue C1
Enonkoski, Hankasalmi, Heinävesi, Ilmajoki, Isokyrö, Joensuu³), Joroinen, Juva, Jyväskylä,
Jämsä4), Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava5), Kitee, Korsnäs, Kristiinankaupunki,
Kuopio6), Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Laukaa, Leppävirta, Liperi, Maalahti, Mikkeli,
Mustasaari7), Muurame, Mänttä-Vilppula, Närpiö, Outokumpu, Parikkala, Pieksämäki,
Puumala, Rantasalmi, Rautjärvi, Ruokolahti, Ruovesi, Rääkkylä, Savitaipale, Savonlinna,
Seinäjoki8), Siilinjärvi, Sulkava, Suonenjoki, Taipalsaari, Teuva, Tuusniemi,
Uusikaarlepyy, Vaasa, Varkaus ja Vöyri9).
Alue C2
Alajärvi, Alavieska, Alavus, Evijärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Halsua, Hirvensalmi,
Honkajoki, Iisalmi, Isojoki, Joutsa, Kaavi, Kalajoki, Kangasniemi, Kannonkoski, Kannus,
Karijoki, Karstula, Karvia, Kaustinen, Keitele, Kempele, Keuruu, Kihniö, Kinnula, Kiuruvesi,
Kivijärvi, Kokkola, Konnevesi, Kontiolahti, Kruunupyy, Kyyjärvi, Kärsämäki,
Lapinlahti, Lappajärvi, Lestijärvi, Liminka, Luhanka, Lumijoki, Luoto, Merijärvi, Merikarvia,
Muhos, Multia, Nivala, Oulainen, Parkano, Pedersören kunta, Perho, Pertunmaa,
Petäjävesi, Pielavesi, Pietarsaari, Pihtipudas, Polvijärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä,
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Raahe, Rautalampi, Reisjärvi, Saarijärvi, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Siikalatva, Soini,
Sonkajärvi, Tervo, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Tyrnävä, Uurainen, Vesanto, Veteli,
Vieremä, Viitasaari, Vimpeli, Virrat, Ylivieska, Ylöjärvi11), Ähtäri ja Äänekoski.
Alue C2 pohjoinen
Ilomantsi, Juuka, Kajaani, Lieksa, Nurmes, Paltamo, Rautavaara, Ristijärvi, Sotkamo,
Vaala ja Valtimo.
Alue C3
P1 Oulu10) ja Utajärvi.
P2 Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kemi, Keminmaa, Kuhmo, Simo, Tervola ja Tornio.
P3 Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Rovaniemi, Suomussalmi, Taivalkoski
ja Ylitornio.
P4 Kuusamo ja Posio.
Alue C4
P4 Kittilä12), Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski ja Sodankylä13).
P5 Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki.
1)Lukuun ottamatta entisten Jämsänkosken ja Kuoreveden kuntien alueita, jotka kuuluvat osa-alueeseen C1.
2)Lukuun ottamatta entisen Kurun kunnan aluetta, joka kuuluu osa-alueeseen C2.
3)Lukuun ottamatta entisen Pyhäselän kunnan aluetta, joka kuuluu osa-alueeseen C2 ja entisten Enon,
Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran kuntien alueita, jotka kuuluvat osa-alueeseen C2 pohjoinen.
4) Ainoastaan entisten Jämsänkosken ja Kuoreveden kuntien alueet.
5) Lukuun ottamatta entisen Kortesjärven kunnan aluetta, joka kuuluu osa-alueeseen C2.
6) Lukuun ottamatta entisten Juankosken, Karttulan ja Nilsiän kunnan alueita, jotka kuuluvat osa-alueeseen C2.
7) Lukuun ottamatta Björköbytä ja Raippaluotoa, jotka kuuluvat osa-alueeseen C2 pohjoinen.
8) Lukuun ottamatta entisen Peräseinäjoen kunnan aluetta, joka kuuluu osa-alueeseen C2.
9) Lukuun ottamatta mantereen ulkopuolisia alueita, jotka kuuluvat osa-alueeseen C2 pohjoinen lukuun ottamatta
entisen Oravaisten kunnan aluetta.
10) Lukuun ottamatta entisen Oulunsalon kunnan aluetta, joka kuuluu osa-alueeseen C2 ja entisen Yli-Iin
kunnan aluetta, joka kuuluu osa-alueeseen C3 P2.
11) Ainoastaan entisen Kurun kunnan alue.
12) Lukuun ottamatta Keimiötunturilta Tepastoon, teiden 956 ja 9562 risteykseen ja siitä edelleen Hukkakeron
kautta Kittilän ja Sodankylän kuntien rajaan kulkevan rajaviivan pohjoispuoleista aluetta, joka kuuluu
osa-alueeseen C4 P5. Rajaviivalla sijaitsevien yhden tai useamman rekisteriyksikön, joka kuuluu samaan toiminnallisesti
ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetun valtioneuvoston asetuksen
(213/2007) tarkoittamaan toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäiseen maatilaan sekä Tepaston kylässä Alatalo
1:44 nimisen kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön talouskeskukset ja peltoalueiden peruslohkot
kuuluvat kokonaan P5-alueeseen.
13) Lukuun ottamatta Savukosken rajalta Pihtijoelta, Siltaharjun valtatie E75 sillan kautta Kittilän kunnan
rajalle kulkevan rajaviivan pohjoispuolista aluetta, joka kuuluu osa-alueeseen C4 P5. Rajaviivalla sijaitsevan
yhden tai useamman kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön, joka kuuluu samaan toiminnallisesti ja taloudellisesti
itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetun valtioneuvoston asetuksen tarkoittamaan toiminnallisesti
ja taloudellisesti itsenäiseen maatilaan, talouskeskukset ja peltoalueiden peruslohkot kuuluvat kokonaan
P5-alueeseen.
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