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Hiilimarkkinat

• Viime vuoden sopimuksissa oli mahdollisuus luovuttaa hiilensidonta 
myytäväksi

• Lähes kaikki rastittivat kohdan

• Teimme selvitystä MMM hiilestä kiinni –rahoituksella hiilimarkkinan
mahdollisuuksista

• Lopputulos oli että kumina kyllä sitoo hiiltä, mutta sen todentaminen niin 
että olisi jotain myytävää vaatii lisätutkimuksia

• → Tälle vuodelle hiilensidontarasti jätettiin pois sopimuksesta
• Seuraamme tilannetta, jatkossa ehkä mahdollinen mutta tälle vuodelle ei 

realistista myyntimahdollisuutta



HAMPUN TUET 2023



EKOJÄRJESTELMÄ – talviaikainen kasvipeite

• 1-vuotinen sitoumus, valittavissa 4 eri vaihtoehtoa

• Käytännössä hampulle sopii talviaikainen kasvipeite 50 €/ha

• Ehdollisuuden vähimmäismaanpeite: 

33 % peltojen ja pysyvien kasvien yhteenlasketusta alasta 

on oltava kasvipeitteistä 31.10.–15.3.

• Tukea voidaan myöntää pellon ja pysyvien kasvien aloista, 

jotka säilytetään muokkaamattomana 31.10.2023–15.4.2024 

ja pysyvien nurmien alasta, joka säilytetään muokkaamattomana 31.10.2023–16.5.2024

• Alaa ei saa kyntää eikä muutoin muokata, ja alalla oleva sänki- tai kasvipeite on säilytettävä

• Kasvipeitteisyyteen hyväksytään mm. KUMINA sekä viljojen, tattarin, kvinoan, ÖLJYKASVIEN, 

kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden seoskasvustojen korjaamattomat 

kasvustot ja sänki. 



Erikoiskasvipalkkio

• 110 €/ha

• Palkkiokelpoiset kasvit
• Tärkkelysperuna, sokerijuurikas, tattari (uusi), linssi (uusi)

• Pelto- ja tarhaherne, härkäpapu, makea lupiini

• Kevät- ja syysrapsi, kevät- ja syysrypsi, auringonkukka, öljypellava,

• ÖLJYHAMPPU ja ruistankio (camelina)

• Ihmisravinnoksi käytettävät avomaanvihannekset (AB-tukialueella)

• Ruis ei ole palkkiokelpoinen

• Tärkkelysperunan viljelysopimus ja sokerijuurikkaan 
viljelysopimus palkkioiden ehtona



Ympäristösitoumuksen korvaustasot



Ympäristösitoumuksen toimenpiteet

• A: Yleiset tilakohtaiset toimenpiteet
• Viljavuustutkimus

• Lohkokirjanpito

• Ilmasto- ja ympäristösuunnitelma

• Sisältyy tilakohtaisen toimenpiteen korvaukseen (45 €/ha)



Ympäristösitoumuksen toimenpiteet

• B: Tilakohtaiset valinnaiset toimenpiteet
• 7 vaihtoehtoa joista valittava 2, voi vaihtaa vuosittain

• Sisältyy tilakohtaisen toimenpiteen korvaukseen (45 €/ha)

• ”Pölyttäjien ravintokasvit” soveltuu hampulle

• Tilalla on oltava kasvukaudella vähintään kahdella eri peruslohkolla viljelyssä 
sadontuotantotarkoituksessa pölyttäjille ravintoa tarjoavia yksi- tai monivuotisia 
tuotantokasveja (=kumina, hamppu, öljykasvit).

• Viljelijän on toteutettava toimenpidettä koko peruslohkolla.

• Lohkon alan on oltava vähintään 0,5 hehtaaria.



Ympäristösitoumuksen toimenpiteet

• C: Lohkokohtaiset toimenpiteet

• Lohkokohtaisia, erillinen korvaus

• Kerääjäkasvit 97 €/ha soveltuu hyvin hampulle
• Hamppu yksinään ei saa tukea, mutta hyvä mahdollisuus kylvää 

kerääjäkasvia

• Ei torjunta-ainerajoituksia

• Enintään 30% sitoumusalasta

• Noudatettava viljelykiertovaatimusta jo 2023



HAMPUN TUET 2023 -

• Lopputulos 
• kokonaistuki tulee laskemaan kaikilla kasveilla

• Tuissa ei ole inflaatiokorjausta, hintojen merkitys korostuu edelleen

• Hampun tuet samat kuin rypsillä, lisänä helppo kerääjäkasvin 
perustaminen



Kiitos mielenkiinnosta!

Lisätiedot:

www.transfarm.fi

@j_leppala
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