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Maatalouden rakennetuen  

rahoitus Suomessa 
  

 

  

 Lypsy- ja nautakarja-, sika-, siipikarja- ja kasvihuonetalouden sekä nuoren viljelijän aloitustuen 
avustukset EU- osarahoitteisia, muut avustukset Makerasta, korkotuet valtion talousarviosta  

 
 Myönnetyt avustukset  Myönnetyt avustukset 
 Pirkanmaalla milj. € Suomessa       milj. € 
 v. 2008  6,8   
        v. 2009  9,4    
 v. 2010    8,6 
 v. 2011   6,0 
 v. 2012   4,9 
 v. 2013   6,4 v. 2013          92,1 
 
   
 Myönnetyt korkotukilainat Myönnetyt korkotukilainat 
 Pirkanmaalla milj. € Suomessa         milj. €    
 v. 2008   12,3   
 v. 2009   21,5 
 v. 2010  21,2 
 v. 2011  16,8 
 v. 2012         10,8 

 v. 2013  12,9 v. 2013          209,2 

 

 v. 2014 kaikki avustukset ja korkotukilainat ovat kansallisia 
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Investointituen hakuajat 

16.12.2013 – 31.1.2014  

       17.2. – 28.3.2014  

          14.4. – 15.8.2014  

            1.9. – 17.10.2014 

16.12.2013 – 28.11.2014          rakennetun maatalouskiinteistön hankinta  

 

Asunto-olojen parantaminen 

   Jatkuva haku  

 

Hakulomakkeet www.suomi.fi 

 

Päätökset tehdään noin 2 kk kuluessa hakuajan päättymisestä 
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http://www.mavi.fi/


Tuensaaja 

 Luonnollinen henkilö tai yksityisoikeudellinen yhteisö, joka 
elinkeinonaan harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatilalla 
maataloutta (Maatalousyrittäjä).  

 

 Yksityisoikeudellinen yhteisö, jonka osakkaista tai jäsenistä 
yli puolet on luonnollisia henkilöitä ja jonka tarkoituksena 
on edistää yhteistoimintaa osakkaiden tai jäsenten 
harjoittamassa maatalouden tuotantotoiminnassa (esim. 
maatalousyrittäjien yhteenliittymä). 
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Tuensaajaa koskevat edellytykset 
Hakijana luonnollinen henkilö 
 Ikä 18 – 62 v. hakemuksen vireille tullessa 

 

 Ammattitaito:  

– Tarkoituksenmukainen vähintään toisen asteen ammatillinen luonnonvara-alan koulutus 

– TAI 3 v. työkokemus ja väh. 10 ov. tai 15 op. koulutus 36 kk aikana tukipäätöksestä 

– Jos tuotantosuunta ei muutu, väh. 3 v. työkokemus maataloudesta.  

 

 Maatalouden yrittäjätulo:   (Laaja ELSU) 

– Maatalouden tuotoista vähennetään muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot ja velkojen korot -> 
väh. 17 000 € viidentenä kalenterivuotena tuen myöntämisestä 

 

 TAI Maatalouden kassajäämä: (Suppea ELSU) 

– Maatalouden kassatuloista vähennetään kassamenot, velkojen korot ja lyhennykset ->  

 väh. 17 000 € tukea myönnettäessä. Tiedot voivat perustua myös verotustietoihin.  

– Haettaessa tukea turkistalouteen, mehiläistalouteen, salaojitukseen, lämpökeskukseen, 
sadonkorjuukoneeseen, työympäristön parantamiseen, ympäristönsuojeluun, eläinten 
hyvinvointiin tai tuotantohygieniaan  

  

 Olennainen tulo:  

– Maatalouden yrittäjätulon osuus hakijan vuosittaisista kokonaistuloista on oltava väh. 25 % 
viidentenä kalenterivuotena tuen myöntämisestä tai tukea myönnettäessä (suppea elsu). 

– Todetaan elinkeinosuunnitelmasta ja/tai verotiedoista  
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Tuensaajaa koskevat edellytykset 
Hakijana puolisot tai maatilan usea luonnollinen henkilö yhdessä 
 Ikä 18 – 62 v. hakemuksen vireille tullessa väh. 1/3 hakijoista 

 

 Ammattitaito:  väh. 1/3 hakijoista 

– Tarkoituksenmukainen vähintään toisen asteen ammatillinen luonnonvara-alan koulutus 

– TAI 3 v. työkokemus ja väh. 10 ov. tai 15 op. koulutus 36 kk aikana tukipäätöksestä 

– Jos tuotantosuunta ei muutu, väh. 3 v. työkokemus maataloudesta.  

 

 Maatalouden yrittäjätulo:   (Laaja ELSU) maatilalla/yhtymällä yhdessä 

– Maatalouden tuotoista vähennetään muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot ja velkojen korot -> 
väh. 17 000 € viidentenä kalenterivuotena tuen myöntämisestä 

 

 TAI Maatalouden kassajäämä: (Suppea ELSU) maatilalla/yhtymällä yhdessä 

– Maatalouden kassatuloista vähennetään kassamenot, velkojen korot ja lyhennykset ->  

 väh. 17 000 € tukea myönnettäessä. Tiedot voivat perustua myös verotustietoihin.  

– Haettaessa tukea turkistalouteen, mehiläistalouteen, salaojitukseen, lämpökeskukseen, 
sadonkorjuukoneeseen, työympäristön parantamiseen, ympäristönsuojeluun, eläinten 
hyvinvointiin tai tuotantohygieniaan  

  

 Olennainen tulo:  väh. 1/3 hakijoista 

– Maatalouden yrittäjätulon osuus hakijan vuosittaisista kokonaistuloista on oltava väh. 25 % 
viidentenä kalenterivuotena tuen myöntämisestä tai tukea myönnettäessä (suppea elsu). 

– Todetaan elinkeinosuunnitelmasta ja/tai verotiedoista 
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Yritysmuodot 

 Ammatinharjoittaja, yksityisyritys, toiminimi 

– Yrittäjä (ja puoliso) 

 Verotusyhtymä, esim. MTY 

– Yrittäjät (muut kuin puolisot) 

 Kuolinpesä 

– Kuolinpesän osakkaat 

 Elinkeinoyhtymä, avoin yhtiö 

– Vastuualaiset yrittäjät 

 Elinkeinoyhtymä, kommandiittiyhtiö 

– Vastuunalaiset yrittäjät ja äänetön 

yhtiömies 

 Osakeyhtiö 

– Osakkaat 

 Osuuskunta 

– Jäsenet 
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Tuensaajaa koskevat edellytykset 
Hakijana yhtiö (oy, ky, ay) tai osuuskunta 

 

 Osakeyhtiössä määräysvalta on henkilöllä, joka omistaa yli puolet yhtiön 
osakkeista ja yhtiön osakkeiden äänimäärästä. Määräysvalta voi olla myös 
usealla henkilöllä yhdessä. Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä 
määräysvalta on vastuualaisilla yhtiömiehillä yhdessä. Osuuskunnassa 
määräysvalta on jäsenten enemmistöllä.  

 

 Määräysvallan omaavien luonnollisten henkilöiden tulee jokaisen yksinään 
täyttää ikä-, ammattitaito- ja olennaisen tulon vaatimus. Yrittäjätulo- tai 
kassajäämävaatimukseen riittää, että yhtiö/osk täyttää kriteerin.  

 

 Yksityisoikeudellisen yhteisön osakkaista ja jäsenistä yli puolet on oltava 
luonnollisia henkilöitä.   
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Tuensaajaa koskevat edellytykset 
Hakijana yhtiö (oy, ky, ay) tai osuuskunta 

 Ikä 18 – 62 v. hakemuksen vireille tullessa määräysvallan omaavilla henkilöillä tai jäsenten enemmistöllä 

 

 Ammattitaito:   määräysvallan omaavilla henkilöillä tai jäsenten enemmistöllä 

– Tarkoituksenmukainen vähintään toisen asteen ammatillinen luonnonvara-alan koulutus 

– TAI 3 v. työkokemus ja väh. 10 ov. tai 15 op. koulutus 36 kk aikana tukipäätöksestä 

– Jos tuotantosuunta ei muutu, väh. 3 v. työkokemus maataloudesta.  

 

 Maatalouden yrittäjätulo:   (Laaja ELSU) yhtiöllä tai osuuskunnalla 

– Maatalouden tuotoista vähennetään muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot ja velkojen korot ->     
väh. 17 000 € viidentenä kalenterivuotena tuen myöntämisestä 

 

 TAI Maatalouden kassajäämä: (Suppea ELSU) yhtiöllä tai osuuskunnalla 

– Maatalouden kassatuloista vähennetään kassamenot, velkojen korot ja lyhennykset ->  

 väh. 17 000 € tukea myönnettäessä. Tiedot voivat perustua myös verotustietoihin.  

– Haettaessa tukea turkistalouteen, mehiläistalouteen, salaojitukseen, lämpökeskukseen, 
sadonkorjuukoneeseen, työympäristön parantamiseen, ympäristönsuojeluun, eläinten 
hyvinvointiin tai tuotantohygieniaan  

  

 Olennainen tulo:   Yhtiöllä yrittäjätulot; määräysvallan omaavilla henkilöillä tai jäsenten enemmistöllä 

– Maatalouden yrittäjätulon osuus hakijan vuosittaisista kokonaistuloista on oltava väh. 25 % 
viidentenä kalenterivuotena tuen myöntämisestä tai tukea myönnettäessä (suppea elsu).   

– Todetaan elinkeinosuunnitelmasta ja/tai verotiedoista 
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Tuensaajaa koskevat edellytykset 
Hakijana usean maatilan luonnolliset henkilöt yhdessä 

 Ikä 18 – 62 v. hakemuksen vireille tullessa jokaisella maatilalla väh. 1/3 hakijoista 

 

 Ammattitaito:   jokaisella maatilalla väh. 1/3 hakijoista 

– Tarkoituksenmukainen vähintään toisen asteen ammatillinen luonnonvara-alan koulutus 

– TAI 3 v. työkokemus ja väh. 10 ov. tai 15 op. koulutus 36 kk aikana tukipäätöksestä 

– Jos tuotantosuunta ei muutu, väh. 3 v. työkokemus maataloudesta.  

 

 Maatalouden yrittäjätulo: (Laaja ELSU) jokaisella maatilalla 

– Maatalouden tuotoista vähennetään muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot ja velkojen korot ->  

 väh. 17 000 € viidentenä kalenterivuotena tuen myöntämisestä 

 

 TAI Maatalouden kassajäämä: (Suppea ELSU) jokaisella maatilalla 

– Maatalouden kassatuloista vähennetään kassamenot, velkojen korot ja lyhennykset ->  

 väh. 17 000 € tukea myönnettäessä. Tiedot voivat perustua myös verotustietoihin.  

– Haettaessa tukea turkistalouteen, mehiläistalouteen, salaojitukseen, lämpökeskukseen, 
sadonkorjuukoneeseen, työympäristön parantamiseen, ympäristönsuojeluun, eläinten hyvinvointiin tai 
tuotantohygieniaan  

  

 Olennainen tulo:   jokaisella maatilalla väh. 1/3 hakijoista 

– Maatalouden yrittäjätulon osuus hakijan vuosittaisista kokonaistuloista on oltava väh. 25 % viidentenä 
kalenterivuotena tuen myöntämisestä tai tukea myönnettäessä (suppea elsu). 

– Todetaan elinkeinosuunnitelmasta ja/tai verotiedoista  

 10 



Yrittäjätulo 
 Vähintään 17 000 €  

 

 Tarkasteluajankohta on viides kalenterivuosi tuen myöntämisestä 

 

 Maatalouden tuotoista vähentämällä maatalouteen kohdistuvat muuttuvat ja kiinteät 
kulut, poistot ja velkojen korot 

 -> muuttuviin kuluihin ei lueta hakijan omasta työstä aiheutuneita palkkakuluja 

 

 Poistot  

– Rakennukset ja perusparannukset: nykyarvo 

– Uusi rakennus: kustannusarvio 

– Muu omaisuus: käypä arvo 

– Rakennukset 5 %, koneet 12 % ja perusparannukset (mm. salaojat) 3 % 

 

 Yrittäjätulovaatimuksen on täytyttävä myös ilman avustusta 

 

 Todetaan laajasta elinkeinosuunnitelmasta 

11 



Kassajäämä 
 
 Laskelmassa  kolme vuotta: hakua edeltävä, hakuvuosi ja seuraava 

 

 Vähintään 17 000 €  tukea myönnettäessä 

 

 Maatalouden kassatuloista vähentämällä maatalouden kassamenot, 
velkojen korot ja lyhennykset 

 -> muuttuviin kuluihin ei lueta hakijan omasta työstä aiheutuneita 
palkkakuluja 

 

 Haettaessa tukea turkistalouteen, mehiläistalouteen, salaojitukseen, 
lämpökeskukseen, sadonkorjuukoneeseen, työympäristön parantamiseen, 
ympäristönsuojeluun, eläinten hyvinvointiin tai tuotantohygieniaan 

 

 Todetaan suppeasta elinkeinosuunnitelmasta (ja/tai verotiedoista) 
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Olennainen tulo 
 Hakijan saaman maatalouden 

yrittäjätulon on oltava väh. 25 % 
hakijan kaikkien niiden tulojen 
yhteismäärästä, jotka muodostuvat 
yrittäjä-, metsätalous-, palkka-, 
pääoma- ja muista hakijan 
säännöllisesti saamista tuloista 

 

 Tarkasteluajankohta viides 
kalenterivuosi tuen myöntämisestä 
tai tuen myöntöhetki (suppea elsu) 

 

 Todetaan elinkeinosuunnitelmasta 
tai verotiedoista (suppea elsu) 

 

 Olennaisen tulon on täytyttävä 
myös ilman avustusta 
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Elinkeinosuunnitelma 

 Yritystoimintaa koskeva kehittämissuunnitelma  

 Tietoja hakijasta, maatilasta ja tuen kohteena 
olevasta toimenpiteestä sekä näihin liittyvien 
tukiehtojen täyttymisestä.  

 Tilan kehittämistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti.  

 Laaditaan Maaseutuviraston vahvistamalle 
lomakkeelle (Lnrot 430 tai 431) tai vastaavat tiedot 
muulla tavoin esitettynä. 

 Laajan suunnitelman teettämiseen voi hakea tukea. 
Tuki on enintään 90 % ja 540 €.  
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Maatilan hallintaa koskevat edellytykset 

 Hakijan tulee hallita tuen kohteena olevaa maatilaa 

omistuksen tai vuokrasopimuksen perusteella.  

  

 Vuokrasopimus on kirjattava, jos tukea haetaan 

rakentamisinvestointiin vuokramaalle tai jos 

vuokramaalla on olennaista merkitystä tuen kohteena 

olevan yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta. 

 

 Vuokraoikeuden tulee olla siirrettävissä kolmannelle 

kiinteistön omistajaa kuulematta, ja sen voimassaolon 

tulee jatkua vähintään 10 vuotta.  
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Maatilan tuotanto-olosuhteet 

 Maatilalla tulee noudattaa 
tuotannonalaa koskevia pakollisia 
vaatimuksia, jotka perustuvat 
ympäristöä, hygieniaa ja eläinten 
hyvinvointia koskevaan Euroopan 
yhteisön ja kansalliseen 
lainsäädäntöön.  

 

 Vaatimusten täyttyminen voidaan 
todeta tarkastusten, viranomaisten 
päätösten, tietojärjestelmien, 
hakijan esittämän selvityksen tai 
maatilakäynnin perusteella.  
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Valintamenettely 
       Tukea myönnetään ensisijaisesti toimenpiteisiin, 

jotka merkittävästi edistävät lain tavoitteita ja 
ohjelmassa määriteltyjä tavoitteita.  

 

     Tuettavia toimenpiteitä valittaessa voidaan ottaa 
huomioon seuraavat seikat:  

 

 1) tuen kohteena olevan yritystoiminnan 
taloudellisiin edellytyksiin vaikuttavat tekijät; 

 

 2) toimenpiteen vaikutukset tuen kohteena 
olevan yritystoiminnan talouteen;  

 

 3) toimenpiteen vaikutukset tuen kohteena 
olevan maatilan tuotanto-olosuhteisiin 
työympäristön, luonnonvarojen kestävän käytön 
tai eläinten hyvinvoinnin kannalta; sekä 

 

        4) rakennus- ja konekanta, tilusrakenne ja 
peltojen kasvukunto.  
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Päätöksenteko 

 Tuen harkinnanvaraisuus -> myönnetään, jos ehdot täyttyvät ja 
käytettävissä oleva valtuus tai määrärahat riittävät 

 

 Päätöksen edellytyksenä on myönnetyt rakennus- ja ympäristöluvat, 
mutta lainvoimaisuus voidaan odottaa päätöksenteon jälkeen. Jos 
lainvoimaista lupaa ei ole esitetty hakuvaiheessa, tukipäätös 
raukeaa, ellei lainvoimasta lupaa esitetä määräajassa. 
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Tukimuodot 
Avustus 

Korkotukilaina 

– Korkotuki enint. 3 %,  

 lainansaajan korko väh. 1 % 

– Laina-aika enintään 30 v. 

– Erääntyminen: 6 kk tai 3 kk 

– Muutokset laina-aikana 

• Pankki voi myöntää lyhennyksen lykkäyksen 

5 vuoteen saakka 

• Muita muutoksia pankin toimesta, jos valtion 

kustannukset eivät lisäänny 

 Valtiontakaus   

– Lypsy- ja nautakarja-, sika-, lammas- ja 

vuohi-, hevos- ja osin 

siipikarjatalousinvestoinnit, kasvihuone- 

ja turkistarhausinvestoinnit 

– Erillinen hakemus 
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Tuen määrä 

 Rakentamiseen väh. 5 000 € ja muihin väh. 2 000 € 

 Jos investoinnin hyväksyttävät kok.kust. ovat alle 7 000 €   

 -> EI korkotukilainaa 

 Tukea enintään 500 000 € maatilaa kohden kolmen 
verovuoden jaksolla 

 Kahden tai useamman maatilan tai osakkaan 
korkeammat tuen enimmäismäärät yhteisinvestoinneissa 
ovat poistuneet toistaiseksi.  
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Tuetun maatilarakentamisen edellytyksiä 

 Luvat kunnossa 

– rakennuslupa, suunnittelutarveratkaisu, toimenpidelupa, ilmoitusmenettely, 

poikkeuslupa, (lupaleimatut rakennuspiirustukset), ympäristölupa 

 Rakennussuunnitelma 

– Pääpiirustukset (asema, pohja, leikkaus, julkisivut), rakennusselostus, kustannusarvio, 

erikoissuunnitelmat, yksikkökustannusasetuksen volyymit = pinta-alat, tilavuudet, 

eläinmäärät, jm. ym. 

– Palomääräykset (mm. palo-osastointi, savunpoisto, hätäpoistuminen, palovaroittaminen) 

– Eläinsuojelusäädökset (mm. tilantarve, suojaavuus, valoisuus, puhtaus, ilmanvaihto, 

turvallisuus) 

 Yksikkökokovaatimus 

 Yksikkökustannukset (tilojen mitoitusperusteet = tukikelpoisen pinta-alan enimmäismäärät, 

tilojen hinnat, laitehinnat) 

 Pelastussuunnitelma 

 

www.mavi.fi -> maaseudun rahoitus -> tuettu rakentaminen   
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Aloittaminen 
Investointia ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä 

– ei myöskään hankkia tarvikkeita – > jos hankitaan, ne jäävät tuen 

ulkopuolelle tai investointia ei voida rahoittaa lainkaan 

 

 Aloittamiseksi katsotaan 

– rakennuksen rakentaminen tai laajennus  

 Kun valutyöt on aloitettu 

 Tai perustuksista on tehty urakkasopimus 

– rakennuksen peruskorjaus 

 Työ on aloitettu tai sopimus työn tekemisestä on allekirjoitettu 

 Purkamista ei tulkita aloittamiseksi (ei ole pysyvää) 

– irtaimen hankinta 

 Tilaus on tehty tai kone on maksettu 
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Investoinnin toteutus 

 Investointi on toteutettava 

kahden vuoden kuluessa 

tukipäätöksestä 

 

 ELY-keskus voi myöntää 

jatkoaikaa kaksi kertaa enintään 

vuosi kerrallaan  

  

 Jatkoaikaa on haettava ennen 

tukipäätöksen toteutusajan 

päättymistä (Lnro 501) 

 
23 



 

Kilpailuttaminen   31.12.2011 mennessä tehdyt päätökset 

  Hankintalain (348/2007) mukaan, jos 

– Tuki on yli 50 % ennakoidusta arvosta eli haetusta 
kustannusarviosta ja kynnysarvot ylittyvät tai saattavat ylittyä 

– Kynnysarvot:  

Tavara- ja palveluhankinnat (konehankinnat) 30 000 € tai yli 

Rakentamisurakat 150 000 € tai yli 

– Menettelyt: avoin, rajoitettu, neuvottelu, suorahankinta ym. 
Hankintailmoitus www.hilma.fi  

– Vertailu ja hankintapäätös 

Halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin 

 Maksuhakemuksen liitteeksi hankintailmoitus ja perusteltu 
hankintapäätös 
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Kilpailuttaminen   1.1.2012 alkaen tehdyt päätökset 

 Hankintalain (348/2007) mukaan, jos 

– Tuki on yli 50 % ennakoidusta arvosta eli haetusta 
kustannusarviosta ja kynnysarvot ylittyvät tai saattavat ylittyä 

– Kynnysarvot:  

Tavara- ja palveluhankinnat 193 000 € tai yli 

Rakentamisurakat 4 845 000 € tai yli 

– Menettelyt: avoin, rajoitettu, neuvottelu, suorahankinta ym. 
Hankintailmoitus EU-laajuinen 

– Vertailu ja hankintapäätös 

Halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin 

 Maksuhakemuksen liitteeksi hankintailmoitus ja perusteltu 
hankintapäätös 

 Käytännössä tuki enintään 1 milj. € -> EI EU-kilpailutusta 
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Kilpailuttaminen   1.1.2012 alkaen tehdyt päätökset 

 Maatalouden rakennetukilain (1476/2007) mukaan, jos 

– Tuki on yli 50 % ennakoidusta arvosta eli haetusta 
kustannusarviosta ja kynnysarvot ylittyvät tai saattavat ylittyä 

– Kynnysarvot:  

Tavara- ja palveluhankinnat 30 000 € tai yli 

Rakentamisurakat 150 000 € tai yli 

– Menettelyt ja tarjouspyyntö:  

Avoin ja hankintailmoitus www.hankintailmoitukset.fi  

Suorahankinta vain poikkeustapauksissa 

– Vertailu ja hankintapäätös 

Halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin 

– Kirjallinen hankintasopimus 

 Maksuhakemuksen liitteeksi hankintailmoitus ja perusteltu 
hankintapäätös 
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Kilpailuttaminen (Vna 299/2008 35 §) 

 Jos tuki on yli 50 % ennakoidusta eli haetusta arvosta ja yksikkökustannus on 

määritelty ja hankinnan arvo on alle 30 000 € 

– Väh. kolme tarkoituksenmukaista tarjousta 

 

 Jos tuki on alle 50 % ennakoidusta arvosta eli haetusta kustannusarviosta ja 

yksikkökustannus on määritetty 

– Ei erillistä kilpailutusta 

 

 Jos tuki on alle 50 % ennakoidusta arvosta eli haetusta kustannusarviosta eikä 

yksikkökustannusta ole määritelty ja hankinnan arvo yli 10 000 € 

– Väh. kolme tarkoituksenmukaista tarjousta 

 

 Jos tuki on alle 50 % ennakoidusta arvosta eli haetusta kustannusarviosta eikä 

yksikkökustannusta ole määritelty ja hankinnan arvo alle 10 000 € 

– Kust.arvion mukaan -> esitettävä tarjous tai hintatason selvitys 
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Avustuksen maksaminen ja 

korkotukilainan nostolupa Lnrot 2330 ja 2332  

 
 1. erä (väh. 20 %) on haettava 2 v. kuluessa tuen myöntämisestä 

 Kansalliset: koontilistat, jotka on myös oltava verrattavissa 
kirjanpidon tositteisiin. 

 Investoinneissa enintään viidessä erässä. 

 Viimeinen erä (väh. 20 %) on haettava viim. 2 kk työn 
valmistumisesta  
– Rakentamisinvestointi on kokonaisuudessaan toteutunut 

tukipäätöksen mukaisesti ja loppukatselmus (pöytäkirja) on suoritettu.  

– Lainan viim. erä on nostettava viim. 5 kk työn valmistumisesta.   

 Nuoren viljelijän korotus maksetaan ilman erillistä hakemusta. 
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Uudisrakentaminen 

 Rakennetaan uusi erillinen 

rakennus 

 Myös käytetyt rakennus-

materiaalit hyväksytään, jos 

laatuvaatimukset ja 

asianmukaisuus täyttyvät 

– Huom. käytetyt koneet ja 

laitteet eivät ole tukikelpoisia 

 Yksikkökokovaatimus 

eläinrakennuksessa 
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Korvaava investointi 

 Tukea ei myönnetä investointiin, joka 

korvaa olemassa olevan rakennuksen 

tai koneen tai sen osia uudella 

ajanmukaisella rakennuksella tai 

koneella.  

 Ei ole korvaava investointi jos: 
– Tuotantokapasiteetti lisääntyy väh. 25 % TAI 

– Tuotannon tai teknologian luonne muuttuu 

kokonaan TAI 

– Investointi on yli 50 % uuden vast. arvosta TAI 

– Kohteen ikä on yli 30 v. ja se puretaan  

 

30 



Peruskorjaus 

 Peruskorjaus on olemassa 

olevien rakennusten 

perusparantamista. Pinta-ala 

tai tilavuus eivät kasva.  

 Tuettavan peruskorjauksen 

kustannukset ovat 50-75 % 

uuden rakennuksen arvosta tai 

yli 30 v. ikäinen rakennus 

puretaan kokonaan ja 

rakennetaan vastaava uusi.  

 EI yksikkökokovaatimusta  
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Laajennus 

 Rakennusteknisessä 

laajennuksessa rakennuksen 

pinta-ala tai tilavuus kasvavat.  

 Tuotannon laajennuksessa 

tuotantokapasiteetti, esim. 

lehmäpaikkojen määrä tai 

kuivaamon kuivausteho (kennon 

koko tai uunin teho) kasvaa.  

 Yksikkökokovaatimus 

eläinrakennuksessa ja 

kasvihuoneissa 
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Peruskorjaus ja laajennus 

 Jos peruskorjauksen 

kustannukset eivät ole yli 50 % 

uuden arvosta, mutta 

tuotantokapasiteetti kasvaa 

väh. 25 % tai teknologian 

luonne muuttuu kokonaan, tuki 

voidaan myöntää sekä 

peruskorjaus- että 

laajennusosalle jos 

yksikkökokovaatimus täyttyy. 

Jos yksikkökokovaatimus ei 

täyty, tukea ei voida myöntää 

lainkaan.  
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Yksikkökokovaatimus 
uudisrakentamisessa ja laajennuksessa 

Lypsylehmä          30 kpl 

Emolehmä           60 kpl 

Nautaeläin, alle 12 kk  0,375      160 kpl 

Nautaeläin, yli 12 kk  0,5      120 kpl 

Emakko ja karju  1      160 kpl 

Lihasika   0,178      900 kpl 

Muniva kana   12 000 kpl 

Broileri    45 000 kpl 

Kalkkuna    11 000 kpl 

Kasvihuone     2 500 m² 

 
Koskee vain tuotantorakennusta,  

EI esim. lantaloita tai rehuvarastoja 

 

Täytyttävä ainakin yhden 
tuotantosuunnan osalta 
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Lypsy- ja nautakarjatalous  

 
 

  KTL  A nuoret viljelijät 

A – ja B –tukialue 60 % (10 %) 40 % + 10 % 

C –tukialue  75 % (15 %) 25 % + 10 % 
 

 Uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaukseen 
(tuotantorakennukset jaloittelutarhoineen, kaasutiiviit ja muut 
rehuvarastot, rehunkäsittelytilat ja lantalat) 

 

 Jos ruokinta ei perustu kiinteästi asennettavaan ruokinta-
järjestelmään, tukea voidaan rakentamisen yhteydessä myöntää 
rehunjakolaitteen tai apevaunun hankintaan ruokintajärjestelmien 
yksikkökustannusten rajoissa. Tukea ei myönnetä pienkuormaimen 
tai –traktorin hankintaan.  
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Lammas- ja vuohitalous 
KTL A nuoret 

  viljelijät 

A – ja B –tukialue 60 % (10 %) 40 % + 10 %
  

C –tukialue  75 % (15 %) 25 % + 10 %
  

 
 Uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja 

peruskorjaukseen (tuotantorakennukset 
jaloittelutarhoineen, kaasutiiviit ja muut 
rehuvarastot, rehunkäsittelytilat ja lantalat) 

 

 Jos ruokinta ei perustu kiinteästi 
asennettavaan ruokinta-järjestelmään, tukea 
voidaan rakentamisen yhteydessä myöntää 
rehunjakolaitteen tai apevaunun hankintaan 
ruokintajärjestelmien yksikkökustannusten 
rajoissa. Tukea ei myönnetä 
pienkuormaimen tai –traktorin hankintaan.  
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Sikatalous 
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  KTL  A nuoret viljelijät 

A-, B- ja C-tukialue 70 %  (15 %) 15 % + 10 %  

  
 

 Tukea voidaan myöntää sikatalouden uudisrakentamiseen, 

laajentamiseen ja peruskorjaamiseen (tuotantorakennukset 

jaloittelutarhoineen, kaasutiiviit ja muut rehuvarastot, 

rehunkäsittelytilat ja lantalat) 

 

 Sika-, broileri- ja kalkkuna-alan tuotantorakennusten 
uudisrakentamista ja laajentamista koskenut lisäeläinpaikkarajoite ei 
ole käytössä v. 2014 

 

 



Siipikarjatalous 
  KTL  A nuoret viljelijät 

A-, B- ja C-tukialue  70 %    (15 %) 15 % + 10 % 

  

 

 Siipikarjanlihantuotannon rakennusten uudisrakentamiseen, 
laajentamiseen ja peruskorjaamiseen (tuotantorakennukset, 
kaasutiiviit ja muut rehuvarastot, rehunkäsittelytilat ja lantalat) 

 

 Sika-, broileri- ja kalkkuna-alan tuotantorakennusten 
uudisrakentamista ja laajentamista koskenut lisäeläinpaikkarajoite ei 
ole käytössä v. 2014 

 

 Kananmunantuotannon investointeja ei ole tuettu v. 2012 alkaen 
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Hevostalous 

  KTL  A nuoret viljelijät 

A – ja B –tukialue 65 %  (15 %) 35 % + 10 % 

C –tukialue  75 %  (15 %) 25 % + 10 % 

 

 Uudis-, laajennus- ja peruskorjausinvestoinnit hevosten kasvatus- tai 

jalostustoimintaan 

 

 Ei maneesi-investointiin 

 

 Ei investointiin, joka liittyy hevosilla toteutettavaan palvelutoimintaan 

-> yritystuet 
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Kasvihuonetuotanto 
 KTL A         nuoret viljelijät 

A – ja B –tukialue 65 % (15 %) 35 % + 10 % 

C –tukialue  70 % (15 %)  30 % + 10 % 

 

 Uudis-, laajennus- ja peruskorjausinvestoinnit 

 

 Kasvihuone on tukikelpoinen, jos: 

– Betonisokkeli- tai betonipilariperustus tai 
muu vastaava perustus 

– Lämmitys- ja tuuletus- tai 
jäähdytysjärjestelmä 

– Katteena kasvihuonekäyttöön tarkoitettu 
lasi, kerroslevy tai kaksinkertainen muovi 

 

 Yksikkökokovaatimus (väh. 2500 m²) 
uudisrakentamisessa ja laajennuksissa 

 

 Tuotevarastot tuotteille, jotka saavat 
puutarhatuotteiden varastointitukea 
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Tuotevarastot 

 KTL                    A 

A – ja B –tukialue     70 % (15 %) 20 % 

C –tukialue      70 % (15 %) 10 %
  

 Uudis-, laajennus- ja 

peruskorjausinvestoinnit 

 Jos puutarhatalouteen kuuluva 

tuotevarasto, ko. rakentamisen tuki  

  Viljavarasto vai kuivaamon varastotila 

-> sama tukitaso 

  EI tueta lannoitevarastoja 
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Konevarastot 

   KTL    

A-, B- ja C-tukialue  70 % (15 %)   

  

 Uudis-, laajennus- ja peruskorjausinvestoinnit 

 Eristämätön, julkisivut pääosin ja kantavat rakenteet 

soveltuvin osin puuta 

 Konevarastoon voi sisältyä myös lämpöeristetty omien 

maatalouskoneiden korjaamiseen tarkoitettu korjaamo 
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Kuivaamot 
 KTL          A             yhteiskäyttö 

A – ja B –tukialue     70 %   (15 %)  20 %    + 5 % 

C –tukialue      70 %   (15 %)  10 %    + 5 % 

 
 Uudis-, laajennus- ja peruskorjausinvestoinnit 

 Viljan ja heinän lämmin- ja kylmäilmakuivaamot 

 Viljan vaunukuivureiden hankinta 

– Tarjoukset 

 Vain uusiutuvan energian lämmöntuotanto-
järjestelmä on tukikelpoinen 

 Avustusta voidaan korottaa 5 %-yks., jos kuivaamo 
on kahden tai useamman maatilan käytössä 

– Olennainen osa (väh. 25%) oltava muiden kuin 
hakijan käytössä 

– Yhteiskäyttö/rahtikuivaus on osoitettava 
tarkoituksenmukaisella tavalla (hehtaarit), 
kuivaussopimus 
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Yksikkökustannushintoja  alv. 0 %  

 Kuivaamorakennus  

– 300 €/hum2 

– Sis. perustukset, rungon, vesikaton ja uunihuoneen, ei 

kuivainlaitteita  

 

 Moduulisiilo lämminilmakuivaimen yhteydessä  

– 100 €/ m3    m3 =varastointitilavuus 

– Sisältää siilorakennelman, ei kuivainlaitteita 

 

 Viljasiilo  

– 105 €/m3    m3 =varastointitilavuus 

– Sisältää siilorakennelman  
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Yksikkökustannushintoja alv. 0 % 

 Viljasiilo, kuivauslaittein < 600 m3  

– 130 €/m3    m3 =varastointitilavuus 

– Sisältää siilorakennelman ja täyttö- ja kuivauslaitteet  

 

 Viljasiilo, kuivauslaittein ≥ 600 m3  

– 110 €/m3    m3 =varastointitilavuus 

– Sisältää siilorakennelman ja täyttö- ja kuivauslaitteet  

 

 Tuoreviljasiilo  

– 120 €/m3    m3 =varastointitilavuus 

– Sisältää siilorakennelman ja laitteet 
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Laitehinnasto  alv. 0 % 
 Kiinteä kuivaamo, kylmäilma  

– 210 €/m3    m3 =kuivaustilavuus 

– Sis. kuivurikoneiston ja kanavat  

 

 Kiinteä kuivaamo, lämminilma  

– 1 500 €/m3  m3 =kuivaustilavuus 

– Sis. siilokuivurikoneiston, esipuhdistimen, elevaattorin, ilmaputket ja 

lämmityslaitteiston, ei rakenteita eikä uunihuonetta  

 

 Vaunukuivuri  

– 1 600 €/m3  m3 =kuivaustilavuus 

– Sis. kuivurikoneiston ja ilmaputket, ei uusiutumattoman energian käyttöön 

tarvittavaa tekniikkaa 

 

 Lämpökontti tai lisälämpölaitteisto kuivuriin, uusiutuva kiinteä polttoaine 

– 170 €/kW Teho enintään kuivurin teho 

– Sis. rakenteet ja tekniikan 
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Salaojitus 

   KTL        A  

A-, B- ja C-tukialue  70 % (15 %)       25 %  

 
 Hyv. kust. enint. 3,20 €/m (1,70 €/m) ja 3200 €/ha (2800 €/ha) 

 

 Happamilla sulfaattimailla säätökaivoihin enint. 800 €/ha 

 

 Ei valtaojien putkitukseen eikä pienpumppaamoihin 

 

 Laatuvaatimukset ja tukikelpoiset enimmäiskustannukset Vna 333/2008 
mukaan 
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Turkistarhaus 

 Turkistarhan siirto pois pohjavesialueelta  
– A -,B - ja C -alueet avustus 45 % 

 

 Varjotalot, eristämättömät eläinhallit, 
rehunsäilytystilat, lantalat sekä aitaus tarhan 
ympärille 
– A -,B - ja C -alueet KTL 70 % (10 %) ja avustus 10 % 

 

 Ympärivuotinen juottojärjestelmä, yhteislantala sekä 
olemassa olevien varjotalojen vesitiiviit alustat 
– A -,B - ja C -alueet avustus 20 % 
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Ympäristönsuojelu, eläinten 

hyvinvointi ja hygienia 

   A  

A-, B- ja C-tukialue  50 %   
 

 Kiinteästi asennettavat nautaeläinten parsipedit ja parsimatot (125/100 €/paikka) 
IRTAIMISTOA 

– EI uudisrakentamisessa eikä laajennuksissa 

 

 Kuolleiden nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten 
raatojen varastointiin tai polttamiseen tarkoitetut rakennukset, rakennelmat, 
rakenteet ja laitteet  
– Laitteet tarjousten mukaan IRTAIMISTOA 
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Ympäristönsuojelu, eläinten 

hyvinvointi ja hygienia    2 
   A  

A-, B- ja C-tukialue  50 %  

  
 Sikalan kiinteät eläinkohtaiset viilennyslaitteet ja järjestelmät lukuun ottamatta 

ilmanvaihtolaitteiston kustannuksia (10 €/sika) IRTAIMISTOA 

 Porsitushäkin poistaminen ja porsituskarsinan muutokset siirryttäessä vapaaseen 
porsitukseen (300 €/karsina) RAKENTAMISTA 

 Sikakarsinan kokorakolattian korvaaminen lattialla, jossa väh. 2/3 osaa on 
kiinteäpohjaista (200 €/m2) RAKENTAMISTA 

 Joutilaiden emakoiden ruokintahäkkien leventäminen siten, että ruokintahäkin leveys 
on väh. 650 mm (100 €/häkki) RAKENTAMISTA 

 Sikalaan kiinteästi asennettava kuivikkeen tai tonkimisaineen koneellinen 
jakojärjestelmä (25/100 €/eläin) IRTAIMISTOA  

 Sikalan lantakouruun kiinteästi asennettavat laitteet tai järjestelmät, jotka on 
tarkoitettu lannan viilentämiseen lantakaasujen vähentämiseksi (45 €/m2) RAKENTAMISTA 

 50 



Työympäristön parantaminen 

   KTL         A  

A-, B- ja C-tukialue  70 % (15 %)       15 %  

 
 Lypsyjärjestelmän, lannanpoistolaitteiston, nautojen käsittelyhäkin, 

säilörehuleikkurin, rehunjakolaitteen tai apevaunun hankintaan, jos 
tavoitteena työolojen parantaminen 

– EI jos tukea myönnetty samaan tarkoitukseen jo aiemmin 

– EI uudisrakentamisessa eikä peruskorjaamisessa 

– Ei pienkuormaajan eikä –traktorin hankintaan 

– EI lypsyrobotin hankintaan 
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Lämpökeskus  
     A 

A-, B- ja C-tukialue 35 % 

 
 Uudisrakentamiseen, peruskorjaamiseen ja laajentamiseen 

 

 Hyödyntää jätelämpöä, vesistön, ilman, maaperän, auringon tai 
muuta uusiutuvaa energiaa. Jos hyödyntää turvetta, on oltava 
esim. myös mahdollisuus puun polttoon. 

 

 Tuetaan lämmön tuottamista tuotantotoiminnan rakennuksiin ja 
konehalliin tai –korjaamoon.  

– Lämpökeskus voi lämmittää myös yksityistalouden kohdetta, mutta 
se osuus on tukikelvotonta.  
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Biokaasulaitos 
    A  

A-, B- ja C-tukialue  35 %  

 
 Uudisrakentamiseen 

 Biomassasta tuotetaan kaasua maatilan tuotantorakennusten 
lämmittämiseen ja muuksi energiaksi  

 Biomassaa: maatilan bioenergian raaka-aineet ja sivutuotteet, 
elintarvikevalmistuksen ja kaupan eloperäinen jäte, 
puhdistamoliete ja haja-asutusalueen jätevesiliete 

 Yli puolet biomassasta hakijan tilalta 

 Hyväksyttävät kust.: 
– Rakennus, kaasu- tai lietesäiliöt, reaktori ja muut laitteet 
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Mehiläistalous 

  KTL    A 

A-, B- ja C-tukialue  70 %  (15 %) 15 %
  

 

 Hunajan käsittelytilojen ja varastojen  

 uudis-, laajennus- ja peruskorjaus-

investoinnit 

 Pesäkalustojen ja hunajalinkojen hankinta 
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Eräät muut tuotantosuunnat 

   KTL      A  

A-, B- ja C-tukialue  70 % (15 %)    15 %  

 

 Uudis-, laajennus- ja peruskorjausinvestoinnit 

 Sienten kasvatus 

 Riistatarhaus (esim. sorsat, fasaanit) 

 Luonnonmarjojen ja -sienten kerääminen 

 EI villisikojen, strutsien, emujen ja biisonien tarhausta tai 
lihantuotantoa edistäviin investointeihin 

 Ankat ja hanhet siipikarjatalouden tukitasoilla 
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Maataloustuotteiden kauppakunnostus 
      KTL  A 

A-, B- ja C-tukialue   70 % (15 %)   15 %
  

 

 Uudis-, laajennus- ja 
peruskorjausinvestoinnit sekä koneiden ja 
laitteiden hankinta 

 Hyödynnetään pääosin ko. maatilan 
raaka-aineita 

 Tuote on oltava kunnostuksen jälkeenkin 
maataloustuote, joka myydään 
jälleenmyyjälle tai jatkojalostajalle 

– Jos tuotetta myydään suoraan 
kuluttajalle tilamyymälästä, EI 
maataloutta, vaan muuta 
yritystoimintaa -> yritystuet 

 Myös kasvihuonetuotteiden ja avomaan 
puutarhatuotteiden kauppakunnostukseen 

 EI poronlihan eikä 
kananmunapakkaamojen investointeihin 
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Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön 

   KTL   

A-, B- ja C-tukialue  70 % (15 %)  

 

 Avomaan puutarhatalouden tai muun maatalouden kone 

 Yhteiskäyttöä on yhteisomistus (väh. 25 %) tai 

olennainen osa (väh. 25%) koneen käyttöajasta on 

rahtikäyttöä 

 Yhteiskäyttö on osoitettava asianmukaisella tavalla 

(hehtaarit)  
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Rakennetun maatalouskiinteistön 

hankinta  
   KTL  

  A-, B- ja C-tukialue  70 % (15 %)  

  
1.  Osituksesta ja perinnönjaosta johtuvan lunastusosuuden maksaminen 

2.  Osituksesta johtuva tasingon maksaminen 

3.  Testamentista johtuvan lakiosan täydennyksen suorittaminen 

4. Aloitustuen kohteena olevan maatilan tai sen osan hankinta (Aloitustuki haettu viim. 
31.12.2007 ja myönnetty) 

5. Tuotantorakennuksen hankinta maapohjineen 

 

 Kassajäämälaskelma  

 Tukea myös muun maatalousmaan hankintaan siltä osin kuin, sen arvo ei ylitä 10 
% koko inv. tukikelp. kust. 

 EI asuinrakennuksen tai metsän hankintaan 

 Hyväksyttävät kust.; ns. maatilalaina, valtion myyntihintasaaminen tai muu luotto, 
jonka hakija on luovutuskirjassa ottanut vastattavakseen; rahana maksettava 
kauppahinta tai sen osa 

 EI Varainsiirtoverovapautta 
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Maatilan asunto-olojen 

parantaminen      Vna 302/2009 
   KTL   

  A-, B- ja C-tukialue  70 % (15 %)  

  

 Maatilan asuinrakennuksen uudis-, laajennus- ja 
peruskorjausinvestoinnit (sis. alv.) 

 Hakijan, tämän perheenjäsenten, maatilalla työskentelevien tai 
spv:ssa luopujien vakituinen asunto 

 Huomioidaan hakijan tulot (38/54 000 €/v. + 2 000 €/lapsi), 

ruokakunnan koko ja ikärakenne, asunto-olot ja kiireellisyys 

 Maatilan taloudellinen elinkelpoisuus osoitetaan verotietojen 
(maatalous, metsätalous ja muu yritystoiminta) perusteella 

 Jatkuva haku 
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Tuetun maatilarakentamisen edellytyksiä 

 
 Tarvittavat luvat kunnossa 

– Rakennuslupa, suunnittelutarveratkaisu, toimenpidelupa, ilmoitusmenettely, 

poikkeuslupa, (lupaleimatut rakennuspiirustukset) 

 Rakennussuunnitelma 

– Pääpiirustukset (asema, pohja, leikkaus, julkisivut), rakennusselostus, kustannusarvio, 

erikoissuunnitelmat, yksikkökustannusasetuksen volyymit = pinta-alat, tilavuudet, jm. ym. 

– Palomääräykset (mm. palo-osastointi) 

 Yksikkökustannukset (tilojen mitoitusperusteet = tukikelpoisen pinta-alan enimmäismäärät, 

tilojen hinnat, laitehinnat) 

 

www.mavi.fi -> maaseudun rahoitus -> tuettu rakentaminen   

 

 

60 

http://www.mavi.fi/
http://www.mavi.fi/


Rakennussuunnitelma 

Kahtena kappaleena 

1. Pääpiirustukset 

2. Rakennusselostus  

3. Kustannusarvio tai –laskelma (MMM lnro 577600) 

4. Mahdollisesti 

– Rakenne-, lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähkösuunnitelmat sekä muut 

erikoissuunnitelmat 

5. Selvitys toiminnan laajentamismahdollisuuksista 

6. Selvitys korvattavan rakennuksen jatkokäytöstä 

7. Jäljennökset viranomaisluvista; rakennus- ja ympäristölupa 

8. Tarvittaessa valokuvia kohteesta 
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Hakemuksen liitteet 

Hakemuslomake nro 2314 

1. Elinkeinosuunnitelma, lomake nro 430 tai 431 

2. Jäljennös hakijoiden verotuspäätöksestä 

3. Jäljennös maatalouden veroilmoituslomakkeesta 2 

4. Jäljennös vuokrasopimusten kirjauttamisesta 

5. Velkaluettelo, lomake nro 500 

6. Asiantuntijan laatima suunnitelma ja kustannusarvio 

7. Irtaimistosta tarjoukset (väh. 3 kpl) jos ei yks.kust. 

8. Jäljennökset rakennus- ja ympäristöluvista 

     Luottolupaus hakulomakkeella 
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Tuen ulkopuolelle jääviä kohteita 

 Lannoitevarastot 

 Aggregaatit, jos ne eivät ole kiinteästi asennettavia ja muun 
rakentamisen yhteydessä 

 Käytetyt koneet (poikkeus aloitustuki) 

 Koneet, jos hankinta ei liity rakentamisinv. tai sadonkorjuun 
yhteiskäyttöön 

 Tuotantopihan perustamis- ja pinnoitusinvestoinnit (jaloittelutarha ja 
rehunkäsittelyalue kuitenkin tuettavaa kotieläinrakentamista) 

 Kananmunantalouden investoinnit 

 Tukioikeudet ja maitokiintiöt 

 Eläimet (poikkeus aloitustuki) 

 Kasvit 

 Lisämaat ja metsät (poikkeus aloitustuki) 

 
63 



Lainan siirto vastuulliselta toiselle 

 Haetaan kauppakirjan tai muun saantokirjan luonnoksella 

 Liitteeksi maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma tms., kuvaus tilan 

toiminnasta, verotustiedot, velkaluettelo, mahd. vuokrasopimukset 

 Hakemus jätetään pankkiin -> pankin lausunto 

 ELY-keskus antaa suostumuksensa sen lainsäädännön perusteella, 

jonka mukaisesti ao. laina on myönnetty 

 Jos laina-aika on alle vuosi ja jäljellä oleva pääoma on alle 1 700 € -> 

EI siirtoa 

 ELY-keskuksen suostumuksen jälkeen merkintä alkuperäiseen 

velkakirjaan vastuun siirtymisestä -> muutospäätös 

 Aviero ym. tapauksissa, joissa vain toinen vastuullinen jää pois ns. 

kevennetty menettely 
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Peruskuivatustoiminnan tukeminen 

 Jatkuva haku 

 Vapaamuotoinen hakemus, johon liitetään: 

– Suunnitelma kustannusarvioineen 

– Ojitustoimituksen päätös 

– Ojitusyhtiön perustamisasiakirja ja säännöt, jos ei ole 

ojitusyhtiötä niin osallisten keskinäinen sopimus ja 

ilmoitus hankkeen toimitsijoista 

– Rahoitussuunnitelma 
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Peruskuivatustoiminnan tukeminen 

 Ojituksen hyödyn pitää kohdistua vähintään kahdelle 

osalliselle 

 Hyödyn tulee kohdistua pääasiassa viljelysmaahan 

 Tukimuotona avustus; avustus enintään 50 % 

hyväksyttävistä kustannuksista, erityisistä syistä 

enimmäisosuutta voidaan korottaa 20 

prosenttiyksikköä 
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