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Tiivistelmä valtioneuvoston asetuksesta eräiden maa- ja 

puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 

(ns. nitraattiasetus) 
(Varmista voimassa olevat tiedot varsinaisesta asetustekstistä) 
 

•Asetus tulee voimaan 1.4.2015.  
•Osa vaatimuksista tulee voimaan 1.1.2016 
 

Asetuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lannan sekä asetuksessa tarkoitettujen muiden lannoitteiden 
käytöstä, varastoinnista ja käsittelystä sekä eläintuotannosta aiheutuvia päästöjä pintavesiin, pohjavesiin, 
maaperään ja ilmaan.  
Asetusta sovelletaan maa- ja puutarhatalouden harjoittamiseen. Asetusta sovelletaan lannan ja 
lannoitevalmisteiden käyttöön, varastointiin ja levittämiseen ja lisäksi muihin maatilalla syntyviin 
lannoitteena sellaisenaan tai käsiteltyinä käytettäviin orgaanisiin sivujakeisiin (esim. säilörehun 
puristenesteet). 
 

Rakennelmien sijoittaminen 
 

Uusia lantaloita ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointitiloja, tuotantoeläinten 
jaloittelualueita ja ulkotarhojen ruokinta- ja juottopaikkoja ei saa sijoittaa:  
 

1) pohjavesialueelle (jollei maaperäselvitysten perusteella osoiteta, että tällaiselle alueelle sijoittaminen ei aiheuta 

pohjavesien pilaantumista tai sen vaaraa.) 
2) tulvanalaiselle alueelle (tulva 1 krt/20 v).  
3) alle 50 metrin etäisyydelle vesistöstä, talousvesikäytössä olevasta kaivosta tai lähteestä.  
4) alle 25 metrin etäisyydelle valtaojasta tai norosta (ks. määritelmä s. 5). 
 

Lannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointi  
 

Kotieläintilalla lannan varastointitilan tulee riittää vähintään 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle 
(taulukko 1). Tilavuudessa voidaan huomioida yhteislantalat, kuivikepohjat, laitumelle jäävä lanta ja lannan 
luovutus hyödynnettäväksi tai varastoitavaksi.  
Jos varastoitavaa lantaa kertyy enintään 25 m³/v, varastoksi riittää peitetty tai katettu tiivis siirtolava tai 
vastaava.  
Myös tilalla, joka ottaa vastaan ja varastoi lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita, tulee olla vesitiivis 
varastotila, joka vastaa vuosittain vastaanotettavaa lantamäärää.  
 

Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointi aumassa 
 

Orgaanista lannoitevalmistetta ja vastaanotettua lantaa, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, 
voidaan varastoida myös aumassa. Varastointi aumassa on kuitenkin kielletty 1.11. – 31.1 välisenä aikana ja 
aina pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella sekä jos vesistön pilaantuminen tai sen vaara on olemassa. 
 

Myös tilalla syntyvää kuivalantaa voidaan työteknisen tai hygieenisen (ks. Määritelmät s. 5) syyn vaatiessa 
varastoida aumassa, mikäli lannan kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %,  
 

Kuiva-ainepitoisuudeltaan vähintään 30 %:n kompostin jälkikypsytys voidaan tehdä aumassa. Jälkikypsytys 
on mahdollista ympäri vuoden.  
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ympäristönsuojeluviranomaiselle. Työteknisessä ja hygieenisessä syyssä ilmoituksen tekee eläintila, jolla 
lantaa syntyy. Muussa tapauksessa ilmoituksen tekee vastaanottaja.  
 

Lisäksi:  
• Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan 
levitysaikana säilyttää pellolla neljä viikkoa levitystä odottamassa. Ei ilmoitusvelvollisuutta.  
 

Taulukko 1: Lantavarastojen vähimmäistilavuudet 12 kk:n varastointiaikaa varten  

 eläintä/eläinpaikkaa kohti lantatyypeittäin (lantakertymä m³/eläin/vuosi, ilman sadevesiä) 
 

ELÄIN LIETELANTA KUIVIKELANTA, KUIVIKEPOHJALANTA KUIVALANTA VIRTSA 

Lypsylehmä (keskituotos 8500 kg, korkeatuottoisille karjoille suositellaan 
esitettyä suurempia varastointitilavuuksia ) 

25,5 28,6 15,8 8,7 

Hieho 8,5 13,4 6,6 2,9 

Emolehmä 19,0 20,4 16,9 1,9 

Lihanauta, Sonni 12,1 12,9 10,1 1,7 

Lehmävasikka 6-12 kk 7,2 9,7 6,1 1,7 

Lehmävasikka < 6 kk 3,6 6,1 3,1 1,1 

Sonnivasikka 6-12 kk 9,5 12,1 8,0 2,1 

Sonnivasikka < 6 kk 4,7 7,1 4,0 1,3 

Lihasika (eläinpaikkaa kohti, lihasian keskimääräinen teuraspaino 90 kg) 2,4 3,0 1,0 1,6 

Emakko ja porsaat (normaali emakkosikala, porsaat mukana 11 vkon ikäisiksi) 9,3 10,7 2,2 6,8 

Emakko ja porsaat (satelliittisikala, lantamäärä/emakkopaikka, väh. 8 porsitus- 
kertaa/vuosi. Porsaat huomioidaan 5 viikon vieroitusikään asti) 

12,7 15,5 3,5 10,4 

Joutilas emakko (ja lihasika, jonka teuraspaino on suurempi kuin 90 kg) 3,9 4,9 1,6 2,7 

Vieroitettu porsas ( välikasvatuksessa, ikävaihe 5 – 11 viikkoa) 1,2 1,6 0,6 0,8 

Karju (täysikasvuinen) 4,9 6,1 1,8 3,5 

Broileri (eläinpaikkaa kohti) - 0,015 - - 

Munituskana, Broileriemo - 0,04 - - 

Kalkkuna (eläinpaikkaa kohti) - 0,06 - - 

Ankka, Hanhi (eläinpaikkaa kohti) - 0,04 - - 

Sorsa( eläinpaikkaa kohti) - 0,025 - - 

Lampaat ja karitsat - 1,3 - - 

Vuohet ja kilit - 1,3 - - 

Karitsat ja kilit 3-9 kk (kasvatuksessa, kaksi kasvatuserää/vuosi) - 1,3 - - 

Karitsat ja kilit 6-9 kk (kasvatuksessa, kaksi kasvatuserää/vuosi) - 0,6 - - 

Hevonen > 150 cm - 17,0 - - 

Poni 120-150 cm - 12,0 - - 

Pienponi < 120 cm - 8,0 - - 

Minkki, Hilleri - 0,25 - - 

Kettu, Supi - 0,5 - - 

 

Auman perustaminen 
 

•Kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle yläreunaa.  
•Etäisyys vähintään 100 m vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta (Etäisyys vähintään 5 m muista ojista) 
•Auman pohjalle vähintään 20 cm nestettä sitova kerros (esim. turve).  
•Auma on peitettävä tiiviillä peitteellä.  
•Alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy. 
•Auman paikalta on poistettava lumi. 
•Yhteen aumaan vähintään yhden hehtaarin alalle ja enintään koko lohkolle levitettävä lanta-
/lannoitemäärä.  
•Aumaan varastoitu lannoitevalmiste tai kuivalanta on levitettävä auman perustamisvuonna (viim. 31.10.).  
•Samalle paikalle voidaan sijoittaa uusi auma vasta kahden välivuoden jälkeen. (lukuunottamatta poikkeustilannet 

hygienisen syyn takia.) 
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•Lannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointitilojen, lantakourujen ja muiden 
lannan johtamiseen tarkoitettujen rakenteiden tulee olla vesitiiviitä.  
•Uudet lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointitilat tulee kattaa ammoniakkipäästöjen ja 
hajuhaittojen vähentämiseksi (ks. määritelmät s. 5).  
•Kompostointi on tehtävä tiivispohjaisella alustalla tai rakenteiden tulee olla muutoin vesitiiviitä (1.1.2016). 
• Rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaiset, ettei lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden siirron, 
käsittelyn ja varastointitilan tyhjennyksen aikana ei saa päästä nesteitä ympäristöön. (1.1.2016). 
•Kuormaaminen on tehtävä tiivispohjaisella alustalla (1.1.2016).  
•Muiden kuin eläinsuojan yhteydessä sijaitsevien jaloittelutarhojen ja ulkotarhojen ruokinta- ja 
juottopaikkojen tulee olla tiivispohjaisia ja katettuja sekä niille kertyvä lanta on poistettava riittävän usein 
(1.1.2016).  
•Jaloittelualue on hoidettava siten, ettei pinta- ja pohjavesiin aiheudu ravinnepäästöjä. 
•Säilörehun puristeneste on otettava talteen ja varastoitava tiiviissä säiliössä, ellei sitä käsitellä erillisessä 
puhdistamossa. 
 

Lannoitteiden käyttö  
 

•Lannoitteet levitettävä pellolle siten, että valumia vesiin ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole.  
•Säännöt koskevat myös puristenesteiden ja jaloittelualueiden valumavesien lannoituskäyttöä.  
•Lannoituksessa otetaan huomioon: keskimääräinen satotaso, viljelyvyöhyke, kasvinvuorotus, maalaji (vrt. 
ympäristökorvauksen multavuus).  
•Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.  
•Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty 1.11. - 31.3 välisenä aikana.  
•Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokauden sisällä 
levityksestä, lukuun ottamatta kasvukauden aikaista pintalevitystä kasvustoon. 
  
1) Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä.  
2) Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys 
on kielletty, ellei peltoa muokata 24 tunnin kuluessa levityksestä.  
3) Sellaisilla peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on 15 % tai enemmän, lannan ja orgaanisten  
    lannoitevalmisteiden (ks. määritelmä s. 5) levitys on aina kielletty.  
4) Talousvesikaivojen ja –lähteiden ympärille on jätettävä 30 – 100 m vyöhyke, jota ei lannoiteta lannalla ja 

orgaanisilla lannoitevalmisteilla. 
 

Typpilannoitemäärät  (taulukko 2) 
 

•Tuotantoeläinten lannassa, eläinten laiduntaessa syntyvä lanta mukaan lukien ja orgaanisissa 
lannoitevalmisteissa vuosittain levitettävä kokonaistypen määrä saa olla enintään 170 kg/ha.  
•Pelto- ja puutarhakasvien viljelyä koskevat lisäksi liukoisen typen enimmäislannoitusmäärät (epäorgaaniset 

lannoitteet, eläinten lanta, myös laiduntaessa syntyvä ja orgaaniset lannoitevalmisteet).  

•Laitumelle jäävän lannan sisältämä typpi on otettu huomioon liukoisen N:n enimmäismäärissä  
•Mikäli liukoisen typen lannoitusmäärä ylittää vuodessa 150 kg/ha, on määrä jaettava vähintään kahteen 
levityskertaan, siten että levityskertojen välillä on oltava yli kaksi viikkoa.  
•Syksyllä 1.9. jälkeen levitetyn lannan ja orgaanisen lannoitevalmisteen liukoisen typen määrä saa olla 
enintään 35 kg/ha. Syksyllä levitetyn liukoisen typen määrä huomioidaan kokonaisuudessaan osana 
seuraavan viljelykasvin lannoitusta. (1.1.2016) 
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Kasvi Kivennäismaat Eloperäiset maat 

Ohra, kaura ja seosviljat 160 120 

Kevätvehnä 170 130 

Syysruis   

- syksyllä   30 30 

- keväällä 150 120 

Kevätruis 160 120 

Syysvehnä, ruisvehnä ja spelttivehnä     

- syksyllä   30 30 

- keväällä 170 140 

Muut viljat, niiden seokset ja muut peltokasvit 160 120 

Nurmet 250 210 

Laitumet 210 170 

Syysrypsi ja syysrapsi * 200 160 

Kevätrypsi ja kevätrapsi 170 130 

Pellavat, maissi, öljyhamppu ja auringonkukka 150 110 

Palkokasvit 60 40 

Sokerijuurikas 170 130 

Varhaisperuna 100 80 

Tärkkelysperuna 130 90 

Muu peruna 120 80 

Kaalikasvit ja purjo 250 210 

Muut sipulikasvit 160 120 

Juurekset 200 170 

Mauste- ja yrttikasvit 120 80 

Muut vihannesja puutarhakasvit 210 170 

Marja- ja hedelmäkasvit 140 100 

Taimitarhatuotanto 200 160 

* lannoitusta ennen syyskuun alkua ei katsota syyslannoitukseksi, mutta se vähennetään enimmäismääristä 
 

Ravinnepitoisuuksien määrittäminen  
 

•Toiminnanharjoittajan on teetettävä viiden vuoden välein lanta-analyysi, jossa määritetään lannan 
sisältämä liukoinen typpi, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori.  
•Lannoitus suunnitellaan joko lanta-analyysin ja tai taulukkoarvojen keskiarvon perusteella.  
•Lanta-analyysin tiedot ja orgaanisten lannoitevalmisteiden tuoteselosteet on säilytettävä ja esitettävä ne 
pyydettäessä valvontaviranomaiselle.  
 

Toiminnanharjoittajan kirjanpitovelvollisuus  
 

Vuosittaisen kirjanpidon tulee sisältää tiedot:  
 

1) Kasvulohkoille levitetyn typpilannoitteiden, lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden määrät sekä 
tiedon niiden sisältämästä liukoisesta typestä ja kokonaistypestä;  
2) satotasoista ja  
3) ajankohdista, jolloin lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita on levitetty pellolle 
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Taulukko 3: lantalajien sisältämät keskimääräiset fosfori- ja typpimäärät 
 
LANTALAJI    

 Kokonaisfosfori kg/m3 Liukoinen typpi kg/m3 Kokokonaistyppi kg/m3 

Naudan kuivikelanta 1,0 1,1 4,0 

Naudan lietelanta 0,5 1,7 2,9 

Naudan virtsa 0,1 1,5 2,5 

Sian kuivikelanta 2,8 1,2 4,6 

Sian lietelanta 0,8 2,2 3,4 

Sian virtsa 0,2 1,3 2,0 

Lampaan ja vuohen kuivikelanta 1,3 1,0 4,9 

Hevosen kuivikelanta 0,5 0,4 2,6 

Kanan kuivikelanta 5,6 4,2 9,4 

Broilerin kuivikelanta 3,6 2,7 8,7 

Kalkkunan kuivikelanta 4,4 3,2 8,0 

Ketun kuivikelanta 12,7 1,4 6,5 

Minkin kuivikelanta 12,1 0,9 5,2 

 

Eräitä määritelmiä 
 

Lantalan kattaminen 

Kiinteä kate:  

Liete-, virtsa- tai muun vastaavan säiliön nestepinnan yläpuolella olevaa kiinteästi asennettua katetta, joka 

estää sadeveden pääsyn säiliöön ja vähentää kaasujen haihtumista. 
 

Kelluva kate: 

Liete-, virtsa-, tai muun vastaavan säiliön nesteen pinnalle vähintään 10 cm paksuiseksi kerrokseksi tasaisesti 

levitettyä katetta. Esim. turve, kevytsora, polystyreeni, tai muu vastaava irtomateriaali tai kelluva levymäinen 

kate. Myös kuorettunut naudan lietelanta katsotaan kelluvaksi katteeksi. 
 

Noro: 

Noro on puroa pienempi vesiuoma, jonka valuma-alue on vähemmän kuin 10 neliökilometriä ja  
jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä kalankulku ole merkittävässä määrin mahdollista. 
 

Orgaaninen lannoitevalmiste:  

Lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (maa- ja metsätalousministeriön 

määräyskokoelma 24/11) liitteessä I lukujen IB (orgaaniset lannoitteet, (IC (orgaaniset kivennäislannoitteet, 

3A2 (orgaaniset maanparannusaineet) ja 3A5 (maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet) 

mukaisia lannoitevalmisteita. myös orgaaniset sivujakeet, kuten säilörehun puristeneste ja jaloittelualueiden 

valumavedet. 
 

Työtekninen syy: 

Esim. kelirikko tai lantaloiden rikkoutuminen tai muu vastaava syy 
 

Hygieeninen syy: 

Esim. lannan sisältämä taudinaiheuttaja 


