Määritelmät ja vähimmäisvaatimukset

CAP-suunnitelma-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaiset määritelmät
Maataloustoiminta
Maataloustuotteiden tuottamisella tarkoitetaan kasviperäisen raaka-aineen kasvattamista maatalouden
alkutuotannossa pelto- tai puutarhaviljelyn menetelmin, sekä eläinperäisen raaka-aineen kasvattamista
tuotantoeläimiä pitämällä. Kasvinviljelyssä maataloustuotteiden tuottamisella tarkoitetaan viljelyä, jossa yksitai monivuotinen kasvusto on perustettu kylvämällä tai istuttamalla tavanomaisella siemenmäärällä tai
taimimäärällä, ja viljelyssä pyritään markkinakelpoisen sadon tuottamiseen. Kasvien viljelyssä edellytetään
vuosittaisia viljelytoimenpiteitä. Yksivuotisilla kasveilla edellytetään vuosittaista kylvöä tai istutusta.
Monivuotisten kasvien kasvusto perustetaan ja hoidetaan siten, että kasvilajikohtaisesti markkinakelpoisen
sadon tuottaminen perustamisvuoden jälkeisinä vuosina on mahdollista. Lannoitus, kasvinsuojelu ja muut
tavanomaiset viljelytoimet on tehtävä tukemaan sadontuottotarkoitusta.
Maatalousmaan säilyttäminen hyväksytysti edellyttää maataloustoimintaa, jossa maatalousmaata hoidetaan
vuosittain niittämällä tai laiduntamalla tai muutoin tarkoituksenmukaisesti, jos vuosittainen niitto ei tule
kyseeseen luonnon monimuotoisuusarvojen säilymisen kannalta. Säilytettävän maatalousmaan tulee pysyä
avoimena. Metsittynyt ala ei ole enää maatalousmaata. Lisätieto lausuntopyyntöön: Niitolle määriteltäisiin
jokin vuosittainen aikaraja, esimerkiksi niitettävä viimeistään 30.9., koska pinta-aloja monitoroidaan.
Maatalousmaa
Maatalousmaata ovat pellon, pysyvien kasvien ja pysyvän nurmen alat. Maatalousmaa on maanpeittämää alaa.
Alalla tulee olla tehtynä normaalit maanviljelyn edellyttämät peruskunnostustoimenpiteet, tai sillä on
luonnostaan maataloustuotantoon soveltuvat olosuhteet. Kosteat alat voivat olla maatalousmaata, jos aloilla
pystytään tekemään viljelytoimia. Säätösalaojituksella tai muilla ojitustavoilla vedenpinnan korkeutta voidaan
säätää siten, että maaperä kantaa tavanomaiset maatalouskoneet ainakin niinä aikoina vuodesta, kun aloilla
tehdään viljelytoimia. Pellon Maatalousmaan viljelykunnosta tulee huolehtia aktiivisesti.
Metsä/metsämaa/metsätalousmaa, hakkuuaukeat, metsänpohjan kasveja kasvavat alat, suot, rakennetut
kosteikot, kalliot, turvetuotantoalueet, puistoalueet, virkistys- tai piha-alueet, pihatot ja muut vastaavat alat
eivät ole maatalousmaata. Joitakin aloja, kuten aloja, joilla on aurinkopaneeleja, lentokenttä, rautatie tai niiden
suoja-aloja, käytetään valtaosin muuhun kuin maataloustoimintaan eikä niitä voida ilmoittaa
tukihakemuksessa, vaikka niillä olisikin esimerkiksi nurmikasvustoa. Jos viljelijä kuitenkin hakee tukea
jollekin tämän tyyppiselle alalle, hänen on esitettävä tukihakemuksen yhteydessä todisteet, kuten paikkaan
sidotut valokuvat, jotka osoittavat, että alaa käytetään valtaosin maataloustoimintaan muusta käytöstä
huolimatta. Aloista on myös esitettävä tarvittaessa maatalousviranomaisille hallintaa osoittavat asiakirjat ja
muut tarvittavat todisteet.
Maatalousmaata eivät myöskään ole kiinteärakenteiset ja -pohjaiset kasvihuoneet, metsäpuiden taimitarhat tai
muut metsätaloustarkoitukseen kasvatettavien puiden viljelmät, leikkohavujen tuotantoalat, taimitarhojen
emotaimialat ja joulupuuviljelmät. Kotitarveviljelmät tonttialueiden puutarhoissa tai sisätilaviljelmät ilman
luonnonvaloa eivät ole maatalousmaata.
Maatalousmaaksi luetaan viljelylohkojen piiri-, niska- ja sarkaojat, pellonreunat (hyväksyttyyn leveyteen asti),
suojakaistat tms. apualueet sekä tilapäiset kulkuväylät, joita ei ole erikseen rakennettu ja pinnoitettu.
Maataloustoimintaan liittyvät tilapäiset, pienet tuotantoon käyttämättömät alat, kuten säilörehupaalien tai aumojen alat, kuuluvat maatalousmaahan, jos ne muutoin täyttävät maatalousmaan edellytykset. Vastaavasti
maatalousmaalla voidaan tilapäisesti varastoida maatalouden rakentamisen tarvikkeita, lannoitteita tai muuta
vastaavaa tavaraa lyhytaikaisesti. Alaa ei näiden tilapäisten toimien vuoksi hylätä maatalousmaasta.
Maatalousmaalla voi olla pieniä, tilapäisiä, kevytrakenteisia rakennelmia, ellei niitä voida pitää muuna
1

maatalouden rakennettuna maana. Tilapäisiä rakennelmia maatalousmaalla voivat olla esimerkiksi
kevytrakenteiset suojakatokset laiduntaville tuotantoeläimille.
Maatalousmaan viljelykuntoa parantavat kunnostustoimenpiteet tai muut vastaavat toimenpiteet,
yhdyskuntatekniset työt, matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvä toiminta sekä muu vastaava toiminta ovat
maatalousmaalla sallittuja ennen kylvöä, mahdollisen sadonkorjuun jälkeen ja talvikaudella. Kasvukauden
aikana ala saa lyhytaikaisesti olla muussa kuin maatalouskäytössä, jos toiminta ei vahingoita kasvustoa, joka
on perustettu sadontuottotarkoituksessa. Myös maatalousmaalla, jota käytetään muuhun kuin
maataloustoimintaan, on noudatettava ehdollisuuden vaatimuksia. Käyttö muuhun kuin maataloustoimintaan
ei saa vaarantaa alan maatalouskäyttöä seuraavana kasvukautena.
Pelto
Pelto on maatalousmaata, jolla normaaleissa olosuhteissa viljellään jatkuvasti, erotuksena pysyvistä kasveista,
joko kylvettyjä tai istutettuja pelto- tai puutarhakasveja. Peltoalaan kuuluvat myös pellot, jotka tuottavat
luonnon ylläpitopalveluita ekosysteemipalveluna (kuten luonnonhoitonurmet). Pelloksi luetaan myös
lyhytaikaiset, enintään 5 vuoden ikäiset kesannot sekä enintään 5 vuoden ikäiset nurmet, jotka ovat
viljelykierron piirissä. Kesanto on tuotantoon käyttämätöntä peltoa, joka on viher-, sänki- tai avokesantoa.
Lisätieto lausuntopyyntöön:
- viherkesannolla tarkoitetaan yksi- tai monivuotisilla riista-, maisema-, mesi-, niitty- tai nurmikasveilla tai
näiden kasvien siemenseoksilla, ei kuitenkaan yksinomaan viljalla, muilla valkuaiskasveilla kuin apilalla ja
mesikällä tai öljykasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla, kylvettyä peltoa;
- avokesannolla tarkoitetaan peltoa, joka on kasvukaudella ilman kylvettyä kasvipeitettä tai sänkeä;
- sänkikesannolla tarkoitetaan peltoa, joka on edellisen tai sitä vanhemman kasvukauden viljan, öljykasvien,
kuitukasvien, palkokasvien tai siemenmausteiden sängen peittämää ja muokkaamatonta;
Pellon alaan kuuluvat vakinaisessa viljelykäytössä olevat sekä tilapäisesti viljelemättömät, kuten kesannot,
mutta viljelykierron piirissä olevat alueet. Puutarhakasveilla tarkoitetaan tässä yhteydessä juureksia ja muita
avomaan vihanneksia, melonia, mansikkaa ja mesimarjaa. Vähintään viisi vuotta samalla paikalla kasvatettavat
vihannekset, kuten parsa ja raparperi, kuuluvat pysyvien kasvien alaan.
Peltoalalla ei kasva lähtökohtaisesti puita muuten kuin hyväksytyt maisemapiirrepuut.
Pysyvä nurmi ja pysyvä laidun (pysyvä nurmi)
Pysyvällä nurmella tarkoitetaan maata, jota käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien
kasvattamiseen joko luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole kuulunut
tilan viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen.
Heinäkasveihin ja muihin nurmirehukasveihin kuuluvat sellaiset heinä- ja nurmirehukasvilajit, joita Suomessa
esiintyy perinteisesti luonnonlaitumilla tai nurmi-, laidun- tai niittysiemenseoksissa.
Edellyttäen, että yli 50 % kasvulohkon maatalousmaan alasta on heinäkasveilla tai muilla nurmirehukasveilla,
pysyvän nurmen kasvulohkolla voi olla
- muita laidunnettavia tai eläinten rehuksi soveltuvia kasveja kuin heinä- ja nurmirehukasveja ja/tai
- puita ja lehtipensaita enintään 50 kappaletta hehtaaria kohti, jos ne ovat kasvulohkolla hajanaisesti tai
pieninä ryhminä.
Aloja, joilla heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja ei ole lainkaan tai ei ole yli 50 % kasvulohkon
maatalousmaan alasta, ei hyväksytä pysyvän nurmen alaan.
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Lisätieto lausuntopyyntöön:
Nykyisin vastaavan tapainen 50 puun rajoitus koskee vain puita. Nyt tässä rajoituksessa on mukana myös
lehtipensaat, ja niiden edellytetään sijaitsevan hajanaisesti tai pieninä ryhminä kasvulohkolla.
EU-asetus mahdollistaa/saattaa mahdollista sen, että jäsenmaa voi päättää, että alaa, joka on ilman välivuotta
kylvetty uudelleen nurmelle, mutta se on nurmen uusimisen välissä kynnetty tai muokattu tai uudelleen
kylvetty eri nurmilajilla, ei lasketa pysyvän nurmen alaan. Tämän kohdan soveltamismahdollisuutta selvitetään
myöhemmin.
Pysyvät kasvit
Pysyvien kasvien alat ovat viljelykiertoon kuulumattomia muita kuin pysyviä nurmia maatalousmaalla.
Pysyvien kasvien aloja ovat hedelmätarhat, marjapensasalat ja monivuotisten marjakasvien alat, koristekasvien
taimitarhat, juurakkotaimitarhat ja muut vähintään viisivuotisten puutarhakasvien alat, punonta- tai
lääkepajualat sekä lyhytkiertoisen energiapuun alat.
Taimitarhat ovat alueita, joissa kasvatetaan avomaalla tai kasvutunneleissa kaupallisiin tarkoituksiin
puutarhakasvien, hedelmäpuiden, marjakasvien, koristepuiden ja –pensaiden tai perennakasvien taimia.
Taimitarhojen emokasvialat eivät ole pysyvien kasvien alaa. Taimitarha-alaksi ei lueta joulupuiden viljelyaloja
tai metsänkasvatusta varten viljeltäviä taimia.
Lyhytkiertoisella energiapuulla tarkoitetaan aloja, joille on istutettu CN-koodiin 0602 90 41 kuuluvia
puulajeja, joita ovat puuvartiset monivuotiset kasvit, perusrungot tai korjuun jälkeen maahan jääneet kannot,
joihin tulee seuraavalla kasvukaudella uusia versoja. Lyhytkiertoisia energiapuita ovat haapa, hybridihaapa,
poppeli ja paju, jos niiden sadonkorjuun enimmäiskiertoaika on korkeintaan seitsemän vuotta.
Tukikelpoinen hehtaari
Määritelmä koskee suorien tukien maatalousmaa-aloja. Vuonna 2023 tai sen jälkeen maataloustoimintaan
ilmoitetut uusraiviot eivät olisi tukikelpoisia suorissa tuissa, vaikka ne täyttäisivät maatalousmaan ja
maataloustoiminnan määritelmät. (Mahdollisuus tähän sulkuun on epävarmaa.)
Tukikelpoinen hehtaari tarkoittaa maatalousmaata, jota käytetään maataloustuotteiden tuottamiseen tai joka
säilytetään laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa kunnossa, sinä vuonna, kun tukea haetaan. Tukikelpoisuuden
edellytys on, että viljelykasvien juurilla on mahdollisuus kasvaa maatalousmaan maaperään. Tukikelpoisuus
edellyttää, että maatalousmaalle on kylvetty tai istutettu kasvulohkolle ilmoitettu kasvi tukihallinnon
julkaiseman koodiston mukaisesti viimeistään 30.6. tukihakuvuonna, ellei tähän säädetä poikkeuksia tai ellei
viljelylohko jo ole ilmoitusta vastaavassa käytössä, kuten pysyvillä kasveilla tai maatalousmaana, jota
hoidetaan sen säilyttämiseksi. Tukikelpoisten hehtaarien tulee olla tuenhakijan hallinnassa tukihaun
viimeisenä päivänä sinä vuonna, kun tukea haetaan. Pienin lohkokoko, joka on tukikelpoinen, on 0,05
hehtaaria.
Peltometsäviljelyn aloilla voi olla puita tuulensuojaistutuksina pellolla. Tällöin puut on istutettava yhden
taimirivin suoriin riveihin. Kasvulohkolla voi olla korkeintaan yksi rivi tuulensuojapuita. Puiden tulee olla
lehtipuita. Muuten puita ei lähtökohtaisesti ole alalla, joka on tukikelpoista peltona, pois lukien poikkeukset,
kuten maisemapiirrepuut.
Seuraavat alat ovat tukikelpoisia suorissa tuissa, jos tukikelpoisuuden muut ehdot täyttyvät:
- Koeviljely- tai tutkimustoimintaan käytettävät kenttäkoeruudut yhdessä, jos kasveja viljellään maaperässä.
Tällaisia voivat olla esimerkiksi sekaviljelmät tai alat, joissa pohjaveden pinta on nostettu normaalia
korkeammalle tasolle.
- Enintään (3 / x) metriä leveä viljelytoimien varmistamiseksi tarvittava päiste puutarhakasvien tai muiden
erikoiskasvien kasvulohkolla
- Kasvulohkoon voi sisältyä enintään 3 metriä leveä kasvipeitteinen muokkaamaton suojakaista vesistöjen
varrella (ehdollisuuden GAEC 4) tai jos suojakaista on tarpeen muun vesiensuojelun vuoksi
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-

Ehdollisuuden ei-tuottavan alan (GAEC 9) mukaiset suojellut puut ja luonnonmuistomerkit erikseen
digitoituina
Monimuotoisuuskaistat tai tuulensuojaistutukset kasvulohkojen reunoilla

Aktiiviviljelijä (tosiasiallinen viljelijä)
Aktiiviviljelijän määritelmä koskee EU-asetuksen mukaan tiettyjä tulotukia, joita ovat perustulotuki,
ekojärjestelmät, nuorten viljelijöiden EU-tulotuki, tuotantosidonnainen tulotuki ja luonnonhaittakorvaus.
Määritelmää sovellettaisiin myös maaseudun kehittämisen ympäristökorvaukseen, luomukorvaukseen ja
eläinten hyvinvointikorvaukseen.
Määrittelyn tarkoituksena on kohdentaa viljelijätuet aktiiviseen maataloustuotantoon. Tässä ei kuitenkaan ole
tarkoituksena sulkea pois niitä monimuotoista toimintaa harjoittavia viljelijöitä, joilla on muuta tuloa
maatalouden ohella. Aktiiviviljelijän tarkastelun ulkopuolelle voidaan jättää ne tuenhakijat, jotka ovat
edellisenä vuotena saaneet suoria tukia enintään tietyn summan, joka voi olla korkeintaan 5 000 euroa.
Näkemyksemme mukaan sekä viljelijän että hallinnon toiminnan näkökulmista olisi yksinkertaisempaa, jos
aktiiviviljelijän määritelmää ei otettaisi käyttöön. Tavoitteemme on aktiivisen maataloustuotannon tukeminen
ja tarkastelu sen perusteella, millaista viljelijän toiminta on, sen sijaan, että tarkasteltaisiin itse viljelijää.
Aktiiviviljelijän määritelmä perustuisi rekistereihin. Aktiiviviljelijällä tulisi olla pakollinen MYEL-vakuutus.
Jos hän ei olisi pakollisen MYEL-vakuutuksen piirissä, hänellä tulisi olla jokin muu vastaava vakuutus, kuten
YEL-vakuutus. Lisäksi hänen tulisi osoittaa harjoittavansa maataloustoimintaa. Tällaisena lisäosoituksena
toimisi yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saatava tieto, että tuenhakijan päätoimiala on maatalouden
toimiala. Aktiiviviljelijän tulisi olla arvonlisäverovelvollinen. Maatalouden tulotarkastelua voitaisiin
mahdollisesti käyttää määritelmän täyttämisen osoittamiseksi.
Aktiiviviljelijän tarkastelu tehtäisiin vain yli 5 000 euroa suoria tukia edellisenä vuonna saaneille
tuenhakijoille. Raja päätetään kansallisesti, mutta se saa olla korkeintaan 5 000 euroa.
Nuori viljelijä
Nuorella viljelijällä tarkoitetaan viljelijää, joka on enintään 40-vuotias ja jolla on määräysvalta maatilalla. Jos
artiklan 27 ja/tai artiklan 69 mukaisen tuen hakijana on yhteisö, määräysvalta yhteisössä tulee olla yhdellä tai
useammalla nuorella viljelijällä. Jos tuen hakijana on luonnollisten henkilöiden ryhmä, määräysvallan
katsotaan olevan nuorella viljelijällä, jos kaikki ryhmän jäsenet täyttävät nuoren viljelijän määritelmän.
Tuensaajalla on oltava riittävä ammattitaito. Riittävänä ammattitaitona pidetään vähintään toisen asteen
luonnonvara-alan tutkintoa tai kolmen vuoden käytännön kokemuksen lisäksi hankittua vähintään 20
opintoviikon, 30 opintopisteen tai niitä vastaavan osaamispistemäärän laajuista koulutusta, josta vähintään 10
opintoviikkoa, 15 opintopistettä tai niitä vastaavan osaamispistemäärän verran on talousopintoja.
Jos artiklan 27 mukaisen tuen hakijana on yhteisö tai luonnollisten henkilöiden ryhmä, ammattitaitoa koskevan
edellytyksen katsotaan täyttyvän, jos jokaisella yhteisön jäsenellä, jolla on määräysvalta yhteisössä, tai
jokaisella luonnollisten henkilöiden ryhmän jäsenellä on vähintään kolmen vuoden työkokemus ja vähintään
puolella heistä riittävä koulutus.
Jos artiklan 69 mukaista aloitustukea hakee kaksi tai useampi luonnollinen henkilö yhdessä, ammattitaitoa
koskevan edellytyksen katsotaan täyttyvän, jos jokaisella hakijalla on vähintään kolmen vuoden työkokemus
ja vähintään puolella hakijoista on riittävä koulutus.
Nuoren viljelijän on täytettävä koulutus- tai taitovaatimus artiklan 27 mukaista tukea haettaessa ensimmäisenä
tuen hakuvuonna viimeistään 31.8. Jos koulutusvaatimus ei täyty tilanpidon aloittamishetkellä, koulutus on
hankittava artiklan 69 mukaista tukea haettaessa viimeistään 36 kuukauden kuluessa aloitustuen
myöntämisestä.
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Muut määritelmät
Viljelylohko
Kasvulohkolla
(viljelylohkolla)
tarkoitetaan
horisontaaliasetuksen
65
artiklassa
säädetyssä
peltolohkorekisterissä sijainniltaan ja tukikelpoiselta enimmäisalaltaan rajattuun yhteen peruslohkoon
kuuluvaa yhtenäistä maatalousmaahan kuuluvaa aluetta, jossa viljellään yhtä kasvilajia, useamman kasvilajin
seosta tai jota kesannoidaan tai joka on erityiskäytössä maataloustoiminnalle asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Yhdellä peruslohkolla voi olla yksi tai useampia kasvulohkoja. Kasvulohko voi kuulua vain yhteen
peruslohkoon. Kasvulohkojen rajat ja samalla niiden pinta-alat voivat vaihdella peruslohkon sisällä vuosittain.
Kasvulohko on geospatiaalisen (paikkatiedon sisältävän) tukihakemuksen hakukelpoinen yksikkö. Pintaalamonitoroinnissa tehtävää tarkastelua varten useampaa kasvulohkoa tai niiden osia voidaan tarkastella
yhdessä tuloksen saamiseksi.
Turvemaa
Turvemaalla tarkoitetaan maata, jonka muokkauskerroksen orgaanisen aineksen pitoisuus on vähintään 40 %.
Kivennäismaa
Kivennäismaalla tarkoitetaan maata, jonka muokkauskerroksen orgaanisen aineksen pitoisuus on alle 40 %.
Kosteikko
Kosteikolla tarkoitetaan pysyvästi veden osittain peittämää aluetta, joka toimii kiintoaineksen ja ravinteiden
pidättäjänä, eliöstön elinympäristönä tai viljelymaiseman monipuolistajana.
Vesistö
Vesistöllä tarkoitetaan vesilain (587/2011) 1 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaista vesistöä ja
Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakunnan vesilaissa (1996:61) 3 §:n 1 momentin 30 kohdan mukaista
vesistöä. Tukijärjestelmissä vesistöllä voidaan tarkoittaa myös Ruokaviraston järjestelmissä Vesistötkarttatasossa olevaa uomaverkostomallia (Vipu-vesistöt). Malli on hieman laajempi kuin vesilaeissa määritelty
vesistö. Viljelijä pääsee näkemään karttatason Vipu-palvelussa.
Metsä/metsämaa/metsätalousmaa
Metsässä kasvaa yleensä puita tai jos puusto on hakattu (hakkuuaukea), jäljellä on metsänpohja ja mahdollisesti
puiden kannot.
Metsällä tarkoitetaan suomalaisen luokittelun mukaista metsä- ja kitumaata. Metsään kuuluvat seuraavat
puuntuotoskykyyn (kasvu puuston kiertoaikana) perustuvat luokat:
• Metsämaalla puusto kasvaa vähintään yhden kuutiometrin hehtaaria kohden vuodessa
• Kitumaa on yleensä kivistä tai suoperäistä maata, jolla puuston keskikasvu on alle yksi kuutiometriä mutta
vähintään 0,1 kuutiometriä hehtaaria kohden vuodessa.
• Joutomaa on luontaisesti lähes tai täysin puuton alue ja sen puuntuotoskyky on alle 0,1 kuutiometriä hehtaaria
kohden vuodessa.
• Metsätalousmaahan luetaan edellä mainittujen lisäksi myös metsäautotiet, metsätalouden pysyvät varasto- ja
tonttialueet jne.
(Lähde: Suomen metsät 2011)
Määritelmä voisi perustua myös laissa metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (1114/2020) säädettyyn
määritelmään:
Metsämaalla tarkoitetaan aluetta, joka on Tilastokeskuksen käyttämän kansallisen maankäyttöluokituksen
määritelmän mukaista metsämaata (F11) sekä aluetta, jonka osalta ei metsälain (1093/1996) 5 a §:n 2
momentin nojalla tarvitse täyttää uudistamisvelvoitetta alueen puuntuotannollisen vähätuottoisuuden vuoksi.
Metsämaa tarkoittaa tässä luokittelussa puun tuottamiseen käytettävää tai käytettävissä olevaa aluetta, jolla
puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu on 1,00 m3/ha kuorineen. Metsämaaksi luetaan myös sellainen
muuhun maankäyttöluokkaan aiemmin kuulunut alue, jolle on saatu aikaan elinkelpoinen taimikko. Myös
5

tilapäisesti puuton tai vähäpuustoinen alue kuten uudistamisala tai taimikko katsottaisiin metsämaaksi.
Viimeksi mainittuja alueita koskee metsälain (1093/1996) mukainen metsän uudistamisvelvoite. Myös
tuhoalue tai vastaava, jolla edellä mainittu tuottovaatimus täyttyy ja joka ei kuulu muuhun
maankäyttöluokkaan, olisi metsämaata. Myös entinen maatalousmaa katsotaan metsämaaksi silloin, jos se on
jo istutettu taikka se on metsittynyt tai vesoittunut siten, että viljellen toteutettava metsittäminen on estynyt
(Pääluokat, Maankäyttöluokitus 2000, Metsämaa).

Vähimmäisvaatimukset (15a artikla)
Suorien tukien saamisen vähimmäisrajaksi voidaan asettaa pinta-alaraja tai euromääräinen raja. Pinta-alaraja
voisi olla yhdenmukaisuuden vuoksi sama kuin ympäristökorvauksessa. Suoriin tukiin ei voida kuitenkaan
asettaa poikkeuksia pinta-alavaatimuksesta, kuten puutarhakasvien viljelylle alempaa rajaa. Suorien tukien
saamiseksi tuenhakijan hallinnassa olevan tukikelpoisen alan, jolle suoria tukia haetaan, tulee olla vähintään
viisi hehtaaria.
Tuotantosidonnaisissa eläinpalkkioissa tulee asettaa euromääräinen alaraja, jos tilan tukikelpoinen pinta-ala
alittaa asetetun hehtaarialarajan. Jos tuotantosidonnaisia eläinpalkkioita hakeneen tuenhakijan hallinnassa
oleva tukikelpoinen ala alittaa viisi hehtaaria, tuenhakijaan sovelletaan eläinpalkkioiden saamisen
vähimmäismäärää. Tämä eläinpalkkioiden vähimmäismäärä on 1 000 euroa tukivuodelle myönnettyä tukea.
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