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ILMOITUS LANNAN LEVITYKSESTÄ 
POIKKEUSTILANTEESSA 

(Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta pe-
räisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 
1250/2014) 10 § 2 momentti sekä ympäristönsuojelulaki 
(527/2014) 

Ilmoitus on jätettävä mahdollisimman aikaisin, mutta viimeistään 
lokakuun loppuun (31.10.) mennessä 

(Viranomainen täyttää) Viranomaisen yhteystiedot 
Diaarimerkintä 

Ilmoitus on tullut vireille 

1. ILMOITUS ON OSOITETTU

kunnan/kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

2. ILMOITUSVELVOLLISEN YHTEYSTIEDOT
Ilmoittajan nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite Y-tunnus Tilatunnus 

3. ELÄINSUOJAN TIEDOT
Eläinsuojan/tilan nimi Käyntiosoite 

4. TOIMINNAN NYKYINEN YMPÄRISTÖLUPA
Myöntämispäivämäärä Viranomainen 

5. SELVITYS POIKKEUKSELLISEN SÄÄOLOSUHTEEN TOTEUTUMISESTA SEKÄ PERUSTEET LANNAN LEVITTÄMISELLE
TILATASOLLA

tiedot on esitetty liitteessä nro

6. TIEDOT PELLOISTA, JOILLE LANTAA AIOTAAN MARRASKUUSSA LEVITTÄÄ (TARVITTAESSA KARTTALIITTEITÄ)

Peruslohkotunnus Kasvulohko-tun-
nus 

Kasvulohkon 
pinta-ala (ha) 

Levitettävä lantamäärä 
(m3) 

Levitettävä lantamäärä hehtaaria kohden 
(m3/ha) 

Yhteensä 

Joutsan kunta, ympäristötarkastaja
PL 20, Länsitie 5
19650 Joutsa
kirjaamo@joutsa.fi
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7. LEVITETTÄVÄ LANTA JA LEVITYKSEN TOTEUTUS 
Minkä eläinlajin lannasta on kyse? Jos kyse on useamman eläinlajin lannasta, valitse määrällisesti pääasiallinen  
 

 nauta 
 sika 
 siipikarja 
 hevoset 
 lampaat ja vuohet 
 turkiseläimet 
 muu, mikä?       

 
Lantalaji 

 kuivikelanta 
 kuivalanta 
 turpeeseen imeytetty lietelanta 
 kuivikepohjalanta 

 
Suunniteltu ajankohta (pvm) 
      
 
Levitys- ja multaustekniikka 
      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro        
 
 
8. ALLEKIRJOITUS 
Paikka ja päivämäärä 
      

 
 
 
Allekirjoitus (tarvittaessa) 
 
 
 
      
Nimen selvennys 

 
Taustaa 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella tai sen määräämällä viranhaltijalla on oikeus saada viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä valvontaa varten tarpeellisia tie-
toja viranomaisilta ja toiminnanharjoittajilta. 
 
Poikkeaminen ei ole mahdollista maatilan kaupallisille valmisteille eikä muille orgaanisille lannoitevalmisteille. 
 
Ilmoituksen tekee se toiminnanharjoittaja, jonka kotieläintilalla lanta syntyy. 
 
Takaraja lannan levitykselle poikkeustilanteessa on marraskuun viimeinen päivä (30.11.). 
 
Lannan levityksen kieltoajasta poikkeaminen on mahdollista, jos termisen kasvukauden aikana alueella on satanut 
merkittävästi enemmän kuin normaalivuosina ja haihdunta on ollut niin vähäistä, että pellot eivät märkyyden vuoksi 
kanna koneita. Esimerkkeinä tällaisista poikkeuksellisista vuosista voidaan pitää vuosia 2006 ja 2012, jotka olivat 
erittäin sateisia joissain osissa Suomea ja lannan levitys niillä kasvukautena oli paikoin mahdotonta. Myös haih-
dunta oli vähäistä ja maan kosteus suurta. Poikkeamismenettely on siis tarkoitettu ainoastaan tämän tyyppisille ti-
lanteille ja vain erityisten poikkeavien olosuhteiden vallitessa. 
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