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1. Nitraattidirektiivin toimeenpano - tilatason toimenpiteet 
Euroopan komission asetus tavanomaisesta hyvästä maatalouskäytännöstä on sisällytetty Suomessa 
horisontaaliseen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyviin luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden 
ympäristötukeen, joista annettiin valtioneuvoston asetus 26.6.2000 (644/2000, muutettu 449/2001, 
1220/2001, 361/2002 ja 825/2002). Ahvenanmaalla on erillinen maaseudun kehittämisohjelma. Ympä-
ristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksamisen edellytyksenä on tavanomaisen hyvän maatalous-
käytännön ohjeiden noudattaminen. Tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön ohjeet (Maa- ja metsä-
talousministeriö 2001) sisältävät komission edellyttämän hyvän viljelystavan sekä Suomen yleisen 
ympäristölainsäädännön ja määräysten velvoitteet. Ohjeet sisältävät myös suosituksia ympäristön kan-
nalta hyvästä viljelytavasta, mutta näiden suositusten noudattaminen ei ole tukien maksamisen ehtona. 
Maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevat tukiehdot on annettu Maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella 646/2000 (muutettu 1207/2000, 463/2001, 1278/2001, 398/2000 ja 
786/2002). Luonnonhaittakorvausta koskevat tukiehdot on annettu Maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella 645/2000.  
 
Nitraattidirektiivin mukaisesti raportissa on annettava selostus 4 artiklan mukaisesti toteutetuista eh-
käisevistä toimenpiteistä. Artiklan 4 pohjalta on nitraattiasetukseen sisällytetty hyvän maatalouskäy-
tännön ohjeet, jotka sisältävät direktiivin liitteessä II esitetyt määräykset. Raportissa on tehtävä yh-
teenveto 5 artiklan mukaisesti laadituista toimintaohjelmista ja erityisesti 5 artiklan 4 kohdan a ja b 
alakohdan mukaisesti vaadituista toimista. Alakohdassa a viitataan direktiivin liitteeseen III (toimenpi-
teet, jotka on sisällytettävä 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin toimintaohjelmiin). Ala-
kohdassa b tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka kuuluvat hyvän maatalouskäytännön mukaisiin ohjei-
siin lukuun ottamatta niitä, jotka on korvattu liitteessä III tarkoitetuilla toimenpiteillä. Näin ollen koh-
taa 4 tarkasteltiin liitteen III pohjalta jättämällä pois tarkastelusta edellä hyvien viljelykäytäntöjen koh-
dalla käsiteltäviä toimenpiteitä. Raportoinnissa huomioitiin direktiivin velvoittaman raportoinnin lisäk-
si vuonna 2000 tehtyä raportointia varten annetut ohjeet: Reporting Quidelines For Member-States 
(art.10) reports, Nitrates Directive, Status and trends of Aquatic Environment and Agricultural practi-
ce.  
 
Raportoinnissa käytettiin tietolähteenä Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väliarviointira-
porttia, jonka tekivät Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta Maa- ja elintarviketalouden tut-
kimuskeskuksen (MTT) taloustutkimus ja ympäristöntutkimus, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja 
Helsingin yliopiston soveltavan biologian laitos. Raportissa on tarkasteltu kehittämisohjelman tavoit-
teiden toteutumista Suomessa luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen vaikutusten osalta. Väliarvi-
ointiraportti koskee horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman vuosia 2000-2003 (koko kausi 
kattaa vuodet 2000-2006). Suurin osa raportin tiedoista on vuosilta 2000-2002 ja näiden vuosien tietoja 
on verrattu edellisen ohjelmakauden (1995-1999) tietoihin.  
 
Raportoinnissa hyödynnettiin myös MYTVAS-haastattelututkimusta, missä on arvioitu viljelytoimen-
piteiden muutoksia ja niiden vaikutuksia vesistöön kohdistuvaan ravinnekuormitukseen maatiloilta 
haastattelemalla kerätyn peruslohko- ja kasvulohkokohtaisten viljelytietojen perusteella. Haastattelu-
tutkimus on osa ympäristötukijärjestelmän seurantaa. Tutkimuksessa on kerätty tietoa vuosilta 1994-
2002 neljällä eri haastattelukerralla. Tulokset on esitetty raporteissa: Grönroos ym. 1997, Grönroos 
ym. 1998 ja Palva ym. 2001. Vuosien 2000-2002 haastatteluissa kerättyjä tietoja on käsitellyt Pyykkö-
nen ym. 2004 käsikirjoituksessa, joka julkaistaan kesän 2004 aikana. Haastattelututkimukseen valitut 
alueet sijaitsevat eri puolilla Suomea. Eteläiset alueet Yläneenjoen valuma-alue ja Lepsämänjoen va-
luma-alue ovat viljanviljely- ja erikoiskasvintuotantovaltaisia alueita ja pohjoiset Lestijoen valuma-
alue ja Taipaleenjoen valuma-alue ovat nurmivaltaisen viljelyn alueita. Nämä alueet on haastateltu 
kaikilla haastattelukerroilla. Viimeisimmällä haastattelukerralla haastateltiin myös tiloja Savijoen ja 
Löytäneenojalla sekä Kinarehenojalla, joka on osa suurempaa Lestijoen valuma-aluetta. Näiltä tiloilta 
kerättiin viljelytiedot vuosista 1999-2002. Viimeisimmällä kerralla haastatteluja tehtiin yhteensä 409 
maatilalla, joiden yhteenlaskettu peltopinta-ala oli noin 18000 hehtaaria. Haastatellut tilat kattavat 0,9 
% koko Suomen ympäristötukialasta ja 0,6 % ympäristötukeen kuuluvista tiloista.  
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Tietolähteenä käytettiin myös maatilatilastollista vuosikirjaa 2003, johon on koottu tietoja Maa- ja 
metsätalousministeriön Tietopalvelukeskuksen (TIKE) tilastoista. Maa- ja metsätalousministeriöstä 
pyydettiin tietoja vuosina 2000-2002 ympäristönsuojeluavustuksina tuetuista lantaloista ja jaloittelu-
tarhoista sekä kotieläintilojen uusien investointien yhteydessä tuetuista lantaloista ja jaloittelutarhoista. 
Maa- ja metsätalousministeriön maataloustukiyksiköstä pyydettiin tietoja maataloustukiin liittyvien 
maatilavalvontojen yhteydessä tehtyjen nitraattiasetusta koskevista huomautuksista.  
 
Nitraattiasetuksen noudattamisen valvonnasta on säädetty Suomessa ympäristönsuojelulain 13 luvussa. 
Valvovat viranomaiset ovat kuntien lupa- ja valvontaviranomaiset sekä alueellisten ympäristökeskus-
ten viranomaiset. Nitraattiasetuksen 9§ mukaisesti Työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskusten) ja 
kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten tulee antaa nitraattiasetuksen valvomiseksi ja nitraattidirek-
tiivin edellyttämien raporttien laatimiseksi tarpeelliset tiedot alueellisille ympäristökeskuksille. Alueel-
lisilta ympäristökeskuksilta pyydettiin tätä raportointia varten tietoja nitraattiasetuksen  rikkomuksista 
sekä yhteenvedot nitraattiasetuksen mukaisista patterointi-ilmoituksista. Lisäksi pyydettiin ympäris-
tönsuojelulain 84§ perusteella nitraattiasetuksen mukaisista poikkeamisilmoituksista annettujen lisä-
selvityspyyntöjen ja lisämääräysten määrä. 
 
1.1  Jäsenmaata koskevat tiedot 
 
Viljelyala 
Viljellyn pellon pinta-alat Suomessa eri vuosina on esitetty taulukossa 1. Vuosien 1996 ja 1998 viljel-
lyn pellon pinta-alassa on mukana vain yli yhden hehtaarin tilat. Vuonna 2000 mukana 893, 1001 
vuonna 2001  ja 1146 alle yhden hehtaarin  tilaa vuonna 2002.  
 
Taulukko 1. Viljellyn pellon pinta-alat Suomessa vuosina 1996-2002. (Maatilatilastollinen vuosikirja 2003.) 
Vuosi 1996 1998 2000 2001 2002 
Viljeltyä peltoa (ha) 2133980 2190714 2196435 2202355 2215480 
 
Maatilojen lukumäärä  
Maatilojen lukumäärä on vähentynyt Suomessa (taulukko 2). Vuonna 2002 maatiloja oli 45875 kappa-
letta (38 %) vähemmän kuin vuonna 1992 ja 12596 kappaletta (14 %) vähemmän kuin vuonna 1998. 
 
Taulukko 2. Maatilojen lukumäärä Suomessa vuosina 1992-2002. (Maatilatilastollinen vuosikirja 2003.) 
Vuosi 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 
Maatilojen lukumäärä Suomessa 121349 114510 94114 88070 79783 77320 75474 
 
Aktiivitilat 
Aktiivitila on tila, jolla on vähintään yksi hehtaari viljelyksessä olevaa peltoa ja jolla on maataloustuo-
tantoa tai muuta yritystoimintaa. Aktiivitiloihin ei lueta niitä tiloja, joille on tehty tuotannonohjaus- tai 
luopumissopimus. Aktiivitiloihin on luettu vuodesta 1995 lähtien metsätaloutta tai muuta tuotantotoi-
mintaa päätuotantosuuntanaan harjoittavista tiloista mukaan vain ne, joilla on viljeltyä peltoa. Vuonna 
1995 Suomessa oli 99960 aktiivitilaa. Vuoteen 2000 mennessä aktiivitilojen lukumäärä vähentyi 
79780 tilaan ja vuonna 2002 aktiivitiloja oli 74200 kpl. Vuonna 1995 jotain maataloustukea saaneita 
tiloja oli 96 % aktiivitiloista ja vuonna 2002 jotain tukea sai 99 % aktiivitiloista. (Maa- ja metsätalo-
usministeriö, 2004.) 
 
Kotieläintilat 
Vuosina 1995-1998 kotieläintilojen määrä väheni 9750 kappaletta ja vuosina 2000-2002 edelleen 3800 
kappaletta. Vuonna 2002 Suomessa oli 32 990 kotieläintilaa, mikä on 43,7 % kaikista aktiivitiloista. 
Vuonna 1995 kotieläintiloja oli 54,0 % kaikista aktiivitiloista. Tuotannon lopettaneita tiloja tai tuotan-
tosuunnan kasvinviljelyyn vaihtaneita tiloja olivat erityisesti pienet kotieläintilat. Kotieläintilojen vä-
heneminen oli voimakkainta eteläisessä Suomessa. (Maa- ja metsätalousministeriö 2004.) 
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Kotieläintilojen peltopinta-ala 
Vuonna 2002 kotieläintilojen käytössä oleva peltopinta-ala oli 1215545 ha, mikä sisältää sekä ympä-
ristötukeen sitoutuneet että sitoutumattomat tilat joilla on ollut kotieläimiä. (Maa- ja metsätalousminis-
teriö/TIKE, 2003.) Ympäristötukeen sitoutuneilla tiloilla kotieläinten määrä kotieläintilojen hallinnassa 
olevaan pinta-alaan nähden pysyi saman suuruisena vuosina 1999 ja 2002. Ympäristötukeen sitoutu-
mattomilla tiloilla kotieläintilojen määrä kotieläintilojen hallinnassa olevaan pinta-alaan nähden kasvoi 
huomattavasti. Ympäristötukeen kuulumattomien kotieläintilojen määrä kuitenkin vähentyi vuodesta 
1999 vuoteen 2002. Vuonna 1999 tuen ulkopuolella olevilla kotieläintiloilla oli hallinnassa 58 600 
hehtaaria maata ja vuonna 2002 maata oli 24800 hehtaaria. Ympäristötuen ulkopuolelle ovat jääneet ne 
tilat, joilla on peltopinta-alaansa nähden paljon kotieläimiä, huomattavasti enemmän kuin niillä tiloilla, 
jotka ovat sitoutuneet ympäristötukeen. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2004.) 
 
Eläinmäärät 
Maatilat ilmoittava joka vuosi toukokuun ensimmäisenä päivänä tilalla olleiden eläinten määrän maati-
latukien haun yhteydessä. Eläinmäärät eläinryhmittäin vuosina 1998-2002 on esitetty taulukossa 3. 
Eläinmäärät vähenivät kaikissa eläinryhmissä. Turkistarhojen määrä ja tuotettujen nahkojen kappale-
määrä myyntikausittain (1. kesäkuuta - 31. toukokuuta) on esitetty taulukossa 4. Turkistarhojen luku-
määrä väheni 1588 kappaletta (47 %) vuodesta 1992 vuoteen 2002. Tuotettujen nahkojen määrä ei 
vähentynyt samassa suhteessa.  Minkkien ja hillerien tuotettujen nahkojen määrä väheni 0,6 % ja ket-
tujen ja supien tuotettujen nahkojen määrä kasvoi 47 % vuodesta 1992 vuoteen 2002. 
 
Taulukko 3. Eläinmäärät Suomessa 1.toukokuuta vuosina 1998-2002 (1000 eläintä). (Maatilatilastollinen vuosikirja 2003.) 
 1998 1999 2000 2001 2002 
Nautakarja 1117,1 1086,8 1056,7 1037,4 1025,4 
Siat 1401,0 1351,3 1295,8 1260,8 1315,0 
Siipikarja 11049,6 11033,6 12569,5 10553,6 10733,9 
Lampaat ja vuohet 136,4 114,5 108,2 103,4 102,5 
Hevoset 26,3 26,3 25,5 26,2 25,2 
 
Taulukko 4. Turkistarhojen lukumäärä sekä nahkatuotos myyntikausina 1. kesäkuuta - 31. toukokuuta vuosina 1991/92, 
1995/96, 1997/98, 1999/00, 2000/01 ja 2001/02. (Maatilatilastollinen vuosikirja 2003.) 

Nahkatuotos, kpl Vuosi Tarhoja,  
kpl Minkit ja hillerit Ketut ja supit 

1991/92 3354 1505198 1091601 
1993/94 2406 1659534 1220807 
1995/96 2166 1944663 1803904 
1997/98 2152 1828210 2493410 
1999/00 1993 1732710 1972340 
2000/01 1855 1497859 1862643 
2001/02 1766 1496609 2043902 
 
Luonnonhaittakorvaus ja maatalouden ympäristötuki 
Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman edellisellä kaudella (1995-1999) luonnonhaittakorva-
ukseen oikeutettu alue oli 85 % Suomen käytössä olevasta maatalousmaasta. Nykyisellä ohjelmakau-
della (2000-2006) luonnonhaittakorvausta maksetaan koko maassa. Vuonna 1995 luonnonhaittakorva-
uksen piiriin kuului 77 950 maatilaa. Vuonna 1999 korvausta sai enää 67 460 maatilaa. Vuosina 2000-
2002 koko maan kattavaksi laajentuneen luonnonhaittakorvauksen piiriin kuuluva tilamäärä aleni 73 
269 tilasta 70 620 tilaan (95,2 % aktiivitiloista vuonna 2002). Vuosina 2000-2002 luonnonhaittakorva-
usta saavien tilojen osuus kaikista aktiivitiloista kasvoi 93 %:sta 96 %:iin, mikä johtuu tilojen koko-
naismäärän vähenemisestä. Kehittämisohjelman kaudella vuosina 1995-1999 luonnonhaittakorvausta 
saaneiden tilojen peltopinta-ala oli keskimäärin 1 622 400 hehtaaria, mikä oli 76 % Suomessa käytössä 
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olevasta peltopinta-alasta. Vuonna 2002 luonnonhaittakorvausala oli 2 171 000 hehtaaria, mikä oli 
96,3 % käytössä olevasta peltopinta-alasta. (Maa- ja metsätalousministeriö 2004.) 
 
Ympäristötukea sai vuonna 1995 Manner-Suomessa 78 750 maatilaa. Vuonna 1999 tukea sai enää 73 
480 maatilaa. Vuosina 1995-1999 ympäristötukea sai keskimäärin 84,4 % aktiivitiloista. Vuosina 
2000-2002 ympäristötukeen kuuluneiden tilojen lukumäärä väheni 70 812 tilasta 68 215 tilaan. Suh-
teellinen osuus aktiivitiloista oli kuitenkin korkea, vuonna 2002 se oli 91,9 %. Peltopinta-alaa tukeen 
kuuluvilla tiloilla oli vuosina 1995-1999 keskimäärin 1 891 000 hehtaaria, mikä oli 76,9 % aktiivitilo-
jen käytössä olevasta peltopinta-alasta. Vuonna 2002 ympäristötukialaa oli 2 188 696 hehtaaria, mikä 
oli 96,3 % aktiivitilojen käytössä olevasta peltopinta-alasta. (Maa- ja metsätalousministeriö 2004.) 
 
Viljelykäytännöissä tapahtuneet muutokset  
Viljelykäytännöt eivät muuttuneet juurikaan vuodesta 1998 vuoteen 2002. Viljelykäytäntöjä ohjaavat 
tukijärjestelmät pysyivät pääpiirteissään samanlaisina kyseisellä aikajaksolla. Suurin muutos oli se, 
että kun ympäristötukikaudella 1995-1999 A- ja B-tukialueiden viljelijöiden oli pidettävä 30 % pelto-
pinta-alasta kasvipeitteisenä tai kevennetysti muokattuna, vuonna 2000 alkaneella ympäristötukikau-
della velvoitetta ei ole. Nurmipinta-alan väheneminen Suomessa johtuu nautakarjan vähenemisestä ja 
karjan ruokinnan väkirehuvaltaistumisesta.  
 
Viljelykasveissa ja lajikkeissa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia, mutta viljely on yksipuolistunut. 
Peltojen kyntäminen on vähentynyt ja perusmuokkausmenetelmänä kultivointi on lisääntynyt. Myös 
suorakylvetyn peltopinta-alan määrä on kasvanut.  Torjunta-aineilla käsitellyn pinta-alan ja hehtaari-
kohtaisesti käytettyjen ainemäärien määrät ovat kasvaneet. Syiksi on esitetty kevennetyn muokkauksen 
ja suorakylvön yleistymistä, hoitamattomien pientareiden ja suojakaistojen yleistymistä ja viljelykier-
tojen puuttumista. 
 
MYTVAS-tutkimuksessa (Pyykkönen ym. 2004) todettiin, että vaikka lannoitustasoissa on pysytty 
keskimäärin alhaisemmalla tasolla ennen EU:iin liittymistä vallinneeseen tilanteeseen verrattuna, eri-
tyisesti karjanlannan käyttö aiheuttaa edelleen ongelmia. Kotieläintuotanto keskittyy yhä enemmän 
alueellisesti ja lantaa joudutaan levittämään vuosittain samoille lohkoille. Tällöin näiden lohkojen ra-
vinnepitoisuudet ja varsinkin fosforipitoisuudet nousevat herkästi ja riski ravinteiden huuhtoutumiselle 
pelloilta vesistöihin kasvaa. Lannan tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa alueellisesti, koska tarjoajat ja 
vastaanottajat sijaitsevat liian kaukana toisistaan.   
 
Typen päästöt pintavesiin 
Typen päästöjä vesiin vuonna 2002 on esitetty taulukossa 5. Karjatalouden keskimääräisen typpikuor-
mituksen arvioitiin olleen 2900 tonnia vuodessa vuosina 1990 - 1993 ja peltoviljelyn keskimääräiseksi 
typpikuormitukseksi 30000 tonnia vuodessa (Silvo ym. 2002). Vuoden 2002 maatalouden kokonais-
kuormitukseksi on arvioitu 39500 tonnia vuodessa.  
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Taulukko 5. Vesistöjen ravinnekuormitus ja luonnon huuhtouma vuonna 2002. Teollisuuden, kalankasvatuksen ja yhdyskun-
tien päästöt vuodelta 2002. Muut päästölähteet ja luonnon huuhtouma: SYKE:n laskemat arviot (SYKE, 2004.)  
Päästölähteet Typpi, t/a-1 Typpi, % 
Massa- ja paperiteollisuus 2568 3,3 
Muu teollisuus 946 1,2 
Yhdyskunnat 11843 15,1 
Kalankasvatus 722 0,9 
Turkistarhaus 430 0,5 
Turvetuotanto 1000 1,3 
Pistemäinen kuormitus yhteensä 17509 22,4 
Maatalous 39500 50,5 
Haja-asutus 2500 3,2 
Metsätalous 4100 5,2 
Hajakuormitus yhteensä 46100 58,9 
Laskeuma 14600 18,7 
Kuormitus yhteensä 78209 100 
Luonnon huuhtouma 70000  
 
1.2 Tiedot, jotka on annettava 10 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa 
 
1.2.1 Direktiivi, Liite II 
 
A) Pakolliset asiat 
 
1.  Kaudet, jolloin lannoitteiden levitys ei ole aiheellista 
 

Valtioneuvoston asetus, 5§ 
Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään 
maahan. Lantaa ei saa levittää 15.10.-15.4. välisenä aikana. Lantaa voidaan levittää syksyllä 
enintään 15.11 asti ja aloittaa levitys keväällä aikaisintaan 1.4., jos maa on sula ja kuiva niin, 
että valumia vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole. Lantaa ei saa levittää 
nurmikasvuston pintaan 15.9. jälkeen. 

 
Alueelliset ympäristökeskukset ovat tehneet muutamia lausuntoja lannan talvilevitystä koskevista rik-
komuksista. 
 
MYTVAS-tutkimuksessa tarkasteltiin lannan levitysajankohtia vuosina 2000-2002. Haastatteluihin 
osallistuneilla tiloilla lanta levitettiin pääasiassa asetusta noudattaen. Lantaa levitettiin kieltoaikana 
noin 20 lohkoille vuosittain, mikä oli alle 2 % kaikista niistä lohkoista, joille levitettiin lantaa. Suu-
rimmalla osalla näistä lohkoista oli nurmea.  
 
2. Lannoitteiden käyttö maahan jyrkillä rinteillä 
 

Valtioneuvoston asetus, 5§ 
Typpilannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin leveydellä 
typpilannoitteiden pintalevitys on kielletty, jos pellon kaltevuus ylittää kaksi prosenttia. Karjan-
lannan pintalevitys on aina kielletty pellolla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 pro-
senttia. 

 
Alueellisilta ympäristökeskuksilta saaduista tiedoista ei ilmene, että heidän tietoon tulleet nitraattidi-
rektiiviä koskevat rikkomukset olisivat koskeneet lannoitteiden levitysetäisyyksiä koskevaa määräystä. 
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MYTVAS-haastatteluaineistoon kerättiin tietoa siitä, oliko peltolohkoilla ollut viljelyvaikeuksia pellon 
kaltevuuden takia. Jos  pellon kaltevuus oli ollut ongelma, lohkosta kirjattiin oliko kaltevuus 2-10 % 
vai yli 10 %. Jos lohkon kaltevuus ei ollut ongelma, ei siitä kirjattu kaltevuustietoa. Niitä kasvulohko-
ja, joiden kaltevuudeksi oli ilmoitettu yli 10 %, oli Lestijoella 9 kappaletta ja niistä kolmella levitettiin 
vuosittain karjanlantaa pintalevityksenä. Muillakin tutkimusalueilla oli peltoja, joilla oli kaltevuutta yli 
10 %, mutta niillä ei käytetty lannoitteena karjanlantaa. 
 
3. Lannoitteiden käyttö soisilla, tulvineilla, roudassa olevilla tai lumipeitteisillä mailla 
 

Valtioneuvoston asetus, 5§ 
Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään 
maahan. Toistuvasti kevättulvan alle jäävillä peltoalueilla typpilannoitus on kielletty perustet-
tavaa kasvustoa lukuun ottamatta 1.10.-15.4. välisenä aikana. 

 
Alueelliset ympäristökeskukset ovat tehneet muutamia lausuntoja lannan talvilevitystä koskevista rik-
komuksista. 
 
Haastatelluilla MYTVAS-tiloilla oli toistuvasti kevättulvan alle jääviä peltolohkoja yhteensä 86 kappa-
letta, joista suurin osa oli Lepsämänjoella, Lestijoella ja Kinarehenojalla. Näillä lohkoilla tulvi jokai-
sena keväänä vuosina 2000-2002. Lepsämänjoella lohkoilla oli pääasiassa kevätviljoja, Lestijoella ja 
Kinarehenojalla nurmia. Kevättulvan alle jääviä lohkoja ei lannoitettu vuosina 2000-2002 lokakuusta 
huhtikuun loppuun välisenä aikana. Kevätlannoitus aloitettiin toukokuussa ja syksyisin lannoitteet le-
vitettiin syyskuun loppuun mennessä. 
 
4. Lannoitteiden maahan levittämisen ehdot virtaavien vesien läheisyydessä 
 

Valtioneuvoston asetus, 5§  
Typpilannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin leveydellä 
typpilannoitteiden pintalevitys on kielletty, jos pellon kaltevuus ylittää kaksi prosenttia. 

 
Alueellisilta ympäristökeskuksilta saaduista tiedoista ei ilmene, että nitraattidirektiiviä koskevat rik-
komukset olisivat koskeneet vesistöjen lähellä lannoittamista.  
 
5. Lietelantasäiliöiden tilavuus ja rakenne, erityisesti toimenpiteet, joilla estetään vesien  
    pilaantuminen sen seurauksena, että karjanlantaa tai säilörehun kaltaisten varastoitujen  
    kasviainesten puristemehua  valuu ja imeytyy pohja- ja pintaveteen 
 

Valtioneuvoston asetus, 4§ 
Lannan ja virtsan varastointitilan tulee olla riittävän suuri, että siihen voidaan varastoida 12 
kuukauden aikana kertynyt lanta lukuun ottamatta samana laidunkautena eläinten laidunnuk-
sen yhteydessä laitumelle jäävää lantaa. Varastointitilan mitoituksessa otetaan huomioon myös 
viljelijöiden yhteiset varastot, asianmukaiset suppeat jaloittelualueet ja pihattotyyppiset kuivi-
kepohjat. Lannan varastointitilojen ja lantakourujen tulee olla vesitiiviitä. Rakenteiden ja lait-
teiden tulee olla sellaisia, ettei lannan varastointitilan tyhjennyksen ja lannan siirron aikana 
tapahdu vuotoja. Varastointitilojen mitoituksessa noudatetaan liitteessä 2 olevia mitoitustar-
peita. 
 
Valtioneuvoston asetus, 7§ 
Säilörehun valmistuksessa syntyvä puristeneste on otettava talteen ja varastoitava tiiviissä säi-
liössä. 
 
Valtioneuvoston asetus, liite 3 
Liitteessä 3 on lannan varastointiin liittyviä suosituksia. 
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Lantalat 
Vuonna 2000 Suomessa tehtiin maatalouslaskenta, jossa kysyttiin maatiloilta muun muassa oliko tilal-
la kiinteän lannan varasto, virtsasäiliö tai lietesäiliö. Jokaisesta näistä lantalatyypistä kysyttiin, kuinka 
moneksi kuukaudeksi lantala riittää vuodessa niin, ettei sitä välillä tyhjennetä. Lisäksi kysyttiin onko 
lantavarasto katettu. Maatalouslaskennan lantaloita koskevat tulokset on esitetty taulukossa 6. Tiloja, 
joilla oli sekä kiinteän lannan varasto että lietesäiliö, oli yhteensä 3055 kappaletta. 
 
Taulukko 6. Lantalatyyppien lukumäärä maatiloilla, lantaloiden riittävyys lannan varastointiin vuoden aikana sekä tieto lanta-
lan kattamisesta vuonna 2000.  
 Kiinteän lannan varasto Virtsasäiliö Lietesäiliö 
maatiloja, joilla lantalatyyppi (lkm) 26508 17080 12190 
lantalan keskimääräinen riittävyys vuodessa (kk) 9,4 9,6 10,3 
lantala on katettu (%) 29,6 64,6 21,9 
lantalaa ei ole katettu (%) 68,6 33,5 75,8 
ei tietoa, onko lantala katettu (%) 1,8 1,9 2,3 
 
Puumala ja Paasonen (2001) selvittivät betonisten lietesäiliöiden määrää, ikäjakaumaa ja säiliöiden 
tilavuutta. Tietoja kerättiin TE-keskuksilta, betonituotteiden valmistajilta, Rakennusteollisuus RTT 
ry:ltä ja maatalouskaupan keskusliikkeiltä. Tietoja kerättiin vuosilta 1980-1999 ja säiliöt jaoteltiin ra-
kentamisvuoden perusteella neljään eri ikäluokkaan. Vuosina 1980-1999 rakennettuja lietesäiliöitä 
arvioitiin olevan lähes 13 000 kappaletta ja niistä 60 %  arvioitiin rakennetun 1990-luvulla (taulukko 
7).  
 
Taulukko 7. Arvio lietesäiliöiden määristä ikäluokittain ja TE-keskusten, valmistajien ja koneliikkeiden myyntitilastojen perus-
teella saatu arvio lietesäiliöiden jakautumisesta eri ikäryhmiin prosentteina. (Puumala ja Paasonen, 2001.) 

Arvio määrästä Arvio ikä-jakaumasta % Arvio säiliön tilavuudesta Rakentamisvuosi 
kpl TE-keskus Myyntitilasto m3 

1980-1984 2480 19 17 300 
1985-1989 2330 21 17 500 
1990-1994 3550 28 30 640 
1995-1999 4620 32 36 860 
Yhteensä 12990 100 100   

 
Lietesäiliöiden käyttöikää ja iän myötä tulleita riskejä Puumala ja Paasonen (2001) arvioivat asiantun-
tijoilta saatujen kannanottojen, betonirakenteista tehtyjen tutkimusten ja Maatalouden yrittäjien eläke-
laitoksen tapaturmatilastojen avulla. Lietesäiliöiden keskimääräiseksi käyttöiäksi arvioitiin noin 15 
vuotta. Lietesäiliöiden rakennevioista johtuneet onnettomuudet olivat kaikki sattuneet lantalan raken-
tamisvaiheessa. Tutkimuksessa todettiin, että käytössä olevat lietelantasäiliöt eivät aiheuta ympäristö-
haittaa kuin poikkeustapauksissa. Vain yksittäisissä säiliöissä havaittiin saumaus- tai elementtivaurioi-
ta, jolloin korjaustoimet olivat välttämättömiä.  
 
Maa- ja metsätalousministeriö teetti (Maa- ja metsätalousministeriö, 1998) selvityksen betonisissa 
elementtirakenteisissa lietelantaloissa esiintyvien rakenneongelmien laadusta ja määrästä. Selvitykseen 
osallistui 161 viljelijää. Lantalan koko oli laskettu ympärivuotiseen käyttöön 76 %:lla ja 8 kk:n käyt-
töön 18 %:lla tiloista. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetuista lantaloista tyhjennettiin 59 % kaksi 
kertaa vuodessa ja 12 % vielä useammin. Lantalan koon arvioitiin olevan liian pieni tilalla syntyvään 
lantamäärään nähden 65 % tiloista, vaikka sadeveden ja eläin- ja huoltotiloista johdetun veden tila-
vuutta lisäävää osuutta ei huomioitu. Eläin- ja/tai huoltotilojen pesuvedet ohjattiin 77 %:iin lantaloista. 
Lantaloista 76 %:ssa ei ollut ilmennyt ongelmia. Jotakin ongelmia oli ollut 19 %:ssa lantaloista. Ra-
kenne- ja rakentamisongelmia, käyttöongelmia ja jäätymistä oli 15 % lantaloista ja vakava vaurio 
(vuodon, halkeaman tai näkyvät raudoitusteräkset) oli 9 %:ssa lantaloista. Lantalat, joissa oli vakava 
vaurio, oli rakennettu pääosin vuosina 1991-1993. Maa- ja metsätalousministeriön ohjeissa (MMM-
MRO-C 4) lantalan rakentamisessa suositellaan valmisosia käytettäessä valittavaksi Maa- ja metsäta-
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lousministeriön ennakkohyväksymiä tarvikkeita. Maa- ja metsätalousministeriön kyselyssä ennakko-
hyväksyttyjä elementtejä oli käytetty 52 %:ssa lantaloista. Lantaloissa ilmenneet ongelmat syntyivät ja 
tulivat esille yleensä rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen. Lantalaelementit olivat 63 %:ssa lantaloista 
10 cm tai sitä ohuempia. Nykyään alle 12 cm elementit voidaan hyväksyä vain erityisselvityksen pe-
rusteella.  
 
MYTVAS-tutkimuksessa haastatelluilla tiloilla lantavaraston koko oli vuonna 2002 liian pieni synty-
vään lantamäärään nähden keskimäärin 33 %:lla kotieläintiloista. Vastaava osuus oli 35 % vuonna 
1999 ja 59 %vuonna 1995. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön maataloustukiyksikön luovuttamien tietojen mukaan maataloustukiin 
liittyvien valvontojen yhteydessä annettiin nitraattiasetukseen liittyen yhteensä 54 huomautusta vuonna 
2000 ja 158 huomautusta vuonna 2001. Kaikki huomautukset tehtiin puutteellisesta lannan varastoin-
nista.  
 
Maatiloilla tehtäviin lantala- ja jaloittelutarhainvestointeihin voi hakea Maa- ja metsätalousministeriön 
myöntämää rahoitustukea. Tuki on joko EU:n osarahoittamaa tai kokonaan kansallisesti rahoitettavaa 
tukea. Tiedot vuosina 2000-2002 ympäristönsuojeluavustuksina tuetuista lantaloista ja jaloittelutar-
hoista sekä kotieläintilojen uusien investointien yhteydessä tuetuista lantaloista ja jaloittelutarhoista on 
esitetty taulukossa 8.  Rahoitustyypit on eritelty EU:n osarahoittamiin investointitukiin ja kansallisesti 
rahoitettuihin investointitukiin.  
 
Taulukko 8. Ympäristönsuojeluavustuksina tuettujen lantaloiden ja jaloittelutarhojen sekä kotieläintilojen uusien investointien 
yhteydessä tuettujen lantaloiden ja jaloittelutarhojen määrät vuosina 2000-2002. (Maa- ja metsätalousministeriö/TIKE, 
2004.) 
Lantalatyyppi Rahoitustyyppi Rahoituspäätösten lukumäärä Yhteensä 
  2000 2001 2002 2000-2002 
      
Lietelantalat EU:n osarahoittamat 1 236 88 325 
 Kansallisesti rahoitettut 16 229 211 456 
 Yhteensä 17 465 299 781 
      
Kuivalantalat EU:n osarahoittamat 3 390 140 533 
 Kansallisesti rahoitettut 15 142 144 301 
 Yhteensä 18 532 284 834 
      
Virtsasäiliöt EU:n osarahoittamat 0 68 22 90 
 Kansallisesti rahoitettut 2 54 34 90 
 Yhteensä 2 122 56 180 
      
Jaloittelutarhat EU:n osarahoittamat 0 21 13 34 
 Kansallisesti rahoitettut 0 19 11 30 
 Yhteensä 0 40 24 64 
      
Yhteensä  37 1159 663 1859 
 
Puristenesteiden talteenotto 
 
Säilörehun tekemisessä on pyöröpaalaus on tullut yhä yleisemmäksi. MYTVAS-tutkimuksessa tarkas-
telluilla tiloilla pyöröpaalattiin 30 % rehusta vuonna 1999 ja vuonna 2002 paalattiin noin 60 % rehusta. 
Aumoissa säilöminen väheni samassa suhteessa, sillä vuonna 1999 aumoissa säilöttiin 40 % rehusta ja 
vuonna 2002 aumoissa säilöttiin 10 % rehusta. Siiloissa säilöttiin 30 % säilörehusta vuosina 1999 ja 
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2002. Puristenesteitä kerättiin MYTVAS-tiloilla 80-90 %:ssa siiloista ja 50 %:ssa aumoista sekä vuon-
na 1999 että 2002. Valtakunnallista tietoa säilörehun puristenesteiden talteen ottamisen yleisyydestä ei 
ole saatavilla. 
 
6. Keinolannoitteiden ja karjanlannan maahan levittämistä koskevat menettelyt, erityisesti  
    levityksen määrä ja tasaisuus, jotta ravintoaineiden pääsy veteen voitaisiin pitää  
    hyväksyttävällä tasolla 
 

Valtioneuvoston asetus, 5§ 
Syksyllä levitetty orgaaninen lannoite on aina välittömästi, viimeistään vuorokauden kuluessa, 
mullattava tai pelto kynnettävä. Lannan enimmäiskäyttömäärät syksyllä ovat 30 tn/ha kuivike-
lantaa, 20 tn/ha naudan lietelantaa, 15 tn/ha sian lietelantaa tai 10 tn/ha siipikarjan ja tur-
kiseläinten lantaa. Lantaa saa levittää pellolle lannoitteeksi sellaisen määrän joka vastaa enin-
tään 170 kg/ha/vuosi typpeä, ottaen kuitenkin huomioon mitä 6 §:ssä säädetään.  
 
Valtioneuvoston asetus, 6§  
Typpilannoitus mitoitetaan ja lannoitteet levitetään keskimääräisen satotason, viljelyvyöhyk-
keen ja viljelykiertojen perusteella siten, että tavoitteena on maan ravinnetasapainon säilymi-
nen. Tilalla voidaan käyttää peltojen lannoitukseen typpeä vuosittain enintään seuraavat mää-
rät, jotka sisältävät sekä väkilannoitteen että käytetyn karjanlannan ja orgaanisten lannoittei-
den sisältämät typpimäärät:  
1) syysvilja enintään 200 kg typpeä/ha/vuosi, josta 30 kg typpeä/ha syksyllä ja 170 kg typ-
peä/ha keväällä, kestotyppeä käytettäessä levitetään enintään 40 kg typpeä/ha syksyllä ja 160 
kg typpeä/ha keväällä;  
2) peruna 130 kg typpeä/ha/vuosi;  
3) heinä ja laidun, säilörehu ja puutarhakasvit 250 kg typpeä/ha/vuosi;  
4) kevätvilja, sokerijuurikas, öljykasvit ja muut enintään 170 kg typpeä/ha/vuosi. Karkeille hie-
tamaille ja sitä karkeammille kivennäismaille vähennetään edellä 2 momentissa esitetyistä typ-
pimääristä 10 kg/ha/vuosi.  
 
Edellä 2 momentissa esitetyistä typen kokonaismääristä vähennetään turvemailla viljoille ja 
sokerijuurikkaalle typpeä 40 kg/ha sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökes-
kusten toimialueilla 20 kg/ha. Nurmille vähennetään koko maassa 10 kg/ha turvemailla.  
Jos sallitun typpilannoituksen määrä ylittää 170 kg/ha/vuosi, määrä on jaettava vähintään kah-
teen erään, joiden levittämisen välisen ajan on oltava vähintään kaksi viikkoa. 
 
Valtioneuvoston asetus, 7§ 
Edellä 6 §:ssä tarkoitetut lannoitteet tulee levittää pellolle tasaisesti ja siten, että valumat ve-
siin estetään mahdollisimman tehokkaasti. 

 
5§:ssä lannoitusrajoitus 170 kg/ha/vuosi tarkoittaa pellolle levitettävän kokonaistypen määrää ja 6§:ssä 
tarkoitetaan pellolle levitettävien liukoisten ravinteiden enimmäismääriä. Myös maatalouden ympäris-
tötuen sitoumusehtoihin liittyy lannoitusrajoituksia. 
 
Lannan multauskäytännöt 
 
Viljelijöiden ei tarvitse pitää lannan multauskäytännöistä kirjanpitoa. Tietoa multauskäytännöistä val-
takunnallisesti ei ole saatavilla. MYTVAS-tutkimuksessa haastatelluilla tiloilla lannan multauskäytän-
nöt olivat melkoisen samanlaisia vuosina 1999 ja 2002. Sekä kuivalanta että lietelanta mullattiin pää-
sääntöisesti samana päivänä kuin levitettiin. Alle 4 tunnin kuluessa levityksestä kuivalanta mullattiin 
20-60 %:lla pelloista ja lietelanta 30-50 %:lla pelloista.  
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Typen käyttö 
 
Maatiloille väkilannoitteissa myydyn typen määrä yhteensä ja viljeltyä peltohehtaaria kohti eri lannoi-
tusvuosina on esitetty taulukossa 9. Lannoitusvuodesta 2000/01 alkaen myytyjen kasvinravinteiden 
määrä sisältää myös tuonnin. Väkilannoitteissa myydyn typen määrä on vähentynyt joka vuosi lannoi-
tusvuodesta 1995/96 alkaen. Väheneminen näkyy myös myytyjen typpilannoitemäärien tarkasteluissa 
eri vuosina viljeltyjä peltohehtaareja kohden. Vuosittain myydyn typen määrä on vähentynyt 13 % 
lannoitusvuoden 1991/92 myyntimääristä vuoden 2001/02 myyntimääriin verrattuna. 
 
Taulukko 9. Väkilannoitteissa myydyn typen määrä yhteensä ja viljeltyä peltohehtaaria kohti eri lannoitusvuosina (1.7.-30.6.) 
(Maatilatilastollinen vuosikirja 2003). 
 1991/92 1993/94 1995/96 1997/98 1999/00 2000/01 2001/02 
Typpi, yhteensä 1000 kg 163229 169138 179529 169928 167276 165621 160403 
Typpi kg/ha 92,8 94,1 92,3 85,0 84,2 83,2 80,5 
 
Myös MYTVAS-tutkimuksessa havaittiin typpilannoituksen vähentyneen vuodesta 1995 vuoteen 1999 
viljoilla keskimäärin 10 kg/ha ja säilörehunurmella yli 20 kg/ha (Palva ym. 2001). Fosforilannoitus 
väheni paristakymmenestä kilosta keskimäärin 15 kg/ha tasolle. Vuosina 2000-2002 keskimääräiset 
typpilannoitusmäärät olivat edelleen samaa luokkaa kuin 90-luvun lopulla. Fosforilannoitus pysytteli 
vuosina 2000-2002 keskimäärin samalla tasolla kuin edellisellä tukikaudella, tai laski vähän. 
 
Ympäristötukea saadakseen viljelijöiden on valittava yksi toteutettava lisätoimenpide. Yksi valittavista 
vaihtoehdoista on tarkennettu lannoitus. Suomen peltopinta-alasta noin 400000 hehtaaria eli lähes 20 
% kuului vuonna 2002 tarkennetun lannoituksen valinneille tiloille. Lisäksi lannoituksen voi tehdä 
tarkennetusti vapaa-ehtoisesti, jos on valinnut jonkin toisen lisätoimenpiteen. Tarkennetun lannoituk-
sen valinneella tilalla fosforilannoitus tehdään viljavuustutkimuksen perusteella ja typpilannoitus teh-
dään annettujen taulukkoarvojen pohjalta. Taulukkoarvoissa on huomioitu kasvilaji ja –lajike, satotaso, 
maalaji, viljelyvyöhyke, esikasvi, kylvöajankohta ja maaperän multavuus. Ne tilat jotka eivät käytä 
lannoituksessa tarkennettua lannoitusta, lannoittavat ns. peruslannoitustasojen mukaan. Perustasolla 
lannoitettaessa liukoisen typen ja fosforin määrät eivät saa ylittää taulukon 10 määriä.  
 
Taulukko 10. Ympäristötukeen sitoutuneiden maatilojen peruslannoitustasot eri viljelykasveilla. 
 N kg/ha/v P kg/ha/v 
Rehuvilja 90 15 
Kevätvehnä 100 15 
Syysvehnä ja ruis 
    syksyllä 
    keväällä 

 
20 

100 

 
15 

- 
Öljykasvit 100 15 
Sokerijuurikas 120 30 
Ruokaperuna 60 40 
Teollisuusperuna 80 40 
Säilörehu 180 30 
Heinä 
    lisätyppi, jos odelma korjataan 

90 
60 

15 

 
Eläinyksikkömäärät ja eläinten erittämän lannan sisältämiä 2002 keskimääräiset typpilannoitusmäärät 
olivat edelleen samaa luokkaa kuin 90-luvun lopulla. Fosforilannoitus pysytteli vuosina 2000-2002 
keskimäärin samalla tasolla kuin edellisellä tukikaudella, tai laski vähän. 
 
Kokonaistyppimääriä vuosina 1999 ja 2002 on tarkasteltu taulukossa 10 koko Suomen viljelyalaa koh-
ti sekä kotieläintilojen hallinnassa olleiden pelto- ja luonnonlaidunpinta-aloja kohti ympäristötukeen 
sitoutuneilla tiloilla ja ympäristötukeen sitoutumattomilla tiloilla. Muutoksia lannan levitysmäärissä 
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pinta-alaa kohti on tapahtunut lähinnä ympäristötukeen sitoutumattomilla tiloilla. Ympäristötuen ulko-
puolella olevilla tiloilla kotieläintilojen määrä tilojen hallinnassa olevaan pinta-alaan nähden on kasva-
nut huomattavasti. Ympäristötuen ulkopuolella olevien kotieläintilojen määrä on kuitenkin vähentynyt 
vuodesta 1999 vuoteen 2002 mennessä. Ympäristötukeen on liittyneet lähinnä ne tilat, joilla on ollut 
kotieläimiä pinta-alaansa nähden vähiten ja ulkopuolelle ovat jääneet sellaiset tilat, joilla on ollut pin-
ta-alaansa nähden paljon eläimiä. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2004). 
 
Taulukko 10. Eläinyksiköt ja kotieläinten tuottaman lannan sisältämät kokonaistyppimäärät laskettuina koko Suomen viljely-
alalle ja kotieläintilojen hallinnassa olevalle peltopinta-alalle sekä ympäristötukeen sitoutuneilla että sitoutumattomilla tiloilla 
vuosina 1999 ja 2002. (Viljelyala= viljelty peltoala ja käytössä ollut luonnonlaidun, ei sisällä kesantoalaa.) (Maa- ja metsäta-
lousministeriö 2004.) 
Vuosi Viljelyala Ympäristötukeen 

sitoutuneet tilat 
Ympäristötukeen 

sitoutumattomat tilat 
 Eläinyksikköä/ha N 

kg/ha Eläinyksikköä/ha N 
kg/ha Eläinyksikköä/ha N 

kg/ha 
1999 0,48 44,5 0,73 68,0 0,98 92,4 
2002 0,45 41,8 0,73 68,1 1,42 133,6 
 
MYTVAS-tutkimuksessa (Pyykkönen ym. 2004)  haastatelluilla tiloilla karjanlannan kokonaislevitys-
määrät vähenivät hieman vuodesta 1994 vuoteen 1999 ja pysyivät suurin piirtein samalla tasolla vuo-
sina 2000-2002 kuin vuonna 1999. Yhä suurempi osa lannasta levitettiin keväisin verrattuna vuoden 
1999 haastattelujen tuloksiin. Sekä syksyllä levitetyn lannan osuus että hehtaarikohtaiset käyttömäärät 
olivat pienentyneet. Pinta-alat, joille karjanlantaa levitettiin syksyisin, olivat tutkimusalueiden ja haas-
tateltujen tilojen kokonaispinta-alasta vain murto-osa. Nitraattiasetuksen rajoituksia käytettävästä lan-
tamäärästä eläinlajeittain ja lantalajeittain oli huomioitu lannoituksessa hyvin kaikilla tiloilla. 
 
Pelloille käytettyjen yhdyskuntajätevesilietteiden määrät ja niiden sisältämän typen määrät vuosina 
1994, 1998 ja 2000 on esitetty taulukossa 11. Maataloudessa käytettyjen lietteiden määrät ovat vähen-
tyneet yli 60 % vuodesta 1994 ja 17 % vuodesta 1998 vuoteen 2000 mennessä. Lietteiden typpimäärän 
laskennassa on käytetty periaatetta, että noin 20 % jäteveden typestä sitoutuu yleensä lietteeseen puh-
distuksen aikana. Lietteitä käsitellään puhdistamoilla usein myös anaerobisesti, jolloin lietteestä pois-
tuu typpeä, mutta sitä ei ole huomioitu laskelmissa. 
 
Taulukko 11. Yhdyskuntajätevesilietteiden käyttö maataloudessa ja lietteen sisältämä typpi vuosina 1994, 1998 ja 2002. 
(Sokka, L. 2004.) 
Vuosi      Liete (t)          N (t) 
1994 52 000 1360 
1998 23 000 670 
2000 19 000 540 
 
Pelloilla käytettävän yhdyskuntajätevesilietteen on täytettävä puhdistamolietteen käytöstä maanvilje-
lyksessä annetun valtioneuvoston päätöksen (282/1994) edellyttämät laatuvaatimukset. Pelloilla käy-
tettävän lietteen tulee olla stabiloitua. Ympäristötukeen kuuluvilla tiloilla jätevesilietteen ravinteiden 
määrään huomioidaan puhdistamolta saatavien ravinnearvojen liukoisen typen pitoisuudet ja kokonais-
fosforista 75 %. Omalla tilalla syntyvää jätevesilietettä saa levittää omille pelloilleen sellaisenaan. 
Vuoden 2004 alussa voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä vesihuol-
tolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) myötä maitohuoneiden jätevedet on 
käsiteltävä pienpuhdistamossa tai johdettava maapuhdistamoon. Pienpuhdistamoiden määrän kasvaes-
sa maatalousalueilla, puhdistamoihin kerääntyvän jätevesilietteen käyttö tilan pelloilla tullee lisäänty-
mään.   
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B) Vapaaehtoiset asiat 
 
7. Pellon käytön suunnittelu, mukaan lukien vuoroviljelyjärjestelmän käyttö ja se maa-alan 
osuus, joka käytetään monivuotiseen viljelyyn tai toisaalta yksivuotisten kasvien viljelyyn 
 
Viljelysuunnitelma ja kasvinvuorotus 
 
Valtioneuvoston asetuksessa ei mainita viljelysuunnittelua tai kasvinvuorotusta. Ympäristötukeen si-
toutuneilla tiloilla viljelysuunnitelma on pakollinen. Viljelysuunnitelmien teko valvotaan tukiin liitty-
vissä valvonnoissa, joita tekevät työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset). Tavanomaisissa 
hyvissä viljelymenetelmissä (Maa- ja metsätalousministeriö, 2001) kasvinvuorotus mainitaan kasvin-
suojelua koskevissa suosituksissa, mutta siihen ei velvoiteta. Luomutiloilla kasvinvuorotus on olennai-
nen osa viljelykäytäntöjä. Vuonna 2002 sopimuksia luonnonmukaisesta viljelystä ja siirtymäkaudesta 
luonnonmukaiseen viljelyyn oli 5438 maatilalla. Peltopinta-alaa näillä tiloilla oli 138583 hehtaaria, 
mikä oli 6,33 % ympäristötukeen sitoutuneesta pinta-alasta (Maa- ja metsätalousministeriö 2004). 
 
Monivuotiset kasvit 
 
Monivuotisten kasvien ja monivuotisen viherkesannon (taulukko 12) viljelypinta-alaa ja osuutta koko-
naispeltopinta-alasta tarkasteltiin Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väliarvioinnissa 
(Maa- ja metsätalousministeriö 2004). Monivuotisiin kasveihin luettiin tällöin mukaan: siemenmaus-
teet ja lääkekasvit, hedelmäkasvit, marjakasvit, koristekasvit, taimitarhaviljely, monivuotiset rehunur-
met sekä pysyvä viljelty laidun. Monivuotisista kasveista merkittävimmät olivat rehunurmet ja laitu-
met. Kokonaispinta-alaan luettiin mukaan kaikki peltopinta-ala, myös kesantoala. Monivuotisten kas-
vien osuus ympäristötukeen sitoutuneesta peltopinta-alasta pieneni 6,6 prosenttiyksikköä vuodesta 
1995 vuoteen 2002 mennessä. Monivuotisten kasvien osuus oli hieman suurempi ympäristötukeen 
sitoutumattomilla kuin ympäristötukeen sitoutuneilla pelloilla, minkä epäiltiin selittyvän tukeen sitou-
tuneiden ja sitoutumattomien erilaisilla tuotantosuunnilla. Tukeen sitoutumattomien joukossa oli suu-
rempi osuus nurmea viljeleviä kotieläintiloja.  
 
Taulukko 12. Monivuotisten kasvien ja monivuotisen viherkesannon viljelypinta-ala ja osuus kokonaispeltoalasta ympäristö-
tukeen sitoutuneilla tiloilla vuosina 1995, 1999 ja 2002 (Maa- ja metsätalousministeriö 2004.) 
 1995 1999 2002 
 Ha % Ha % Ha % 
Monivuotisia kasveja 645486 34,4 615517 30,0 594701 27,8 
Monivuotista viherkesantoa 134073 7,1 111678 5,4 121528 5,7 
 
Monivuotisen nurmen viljelyala on kasvanut 5100 hehtaarilla ja yksivuotisten nurmien viljelyala on 
vähentynyt 43800 hehtaarilla vuodesta 1998 vuoteen 2002 mennessä (taulukko 13). Samaan aikaan 
viljanviljelyala on kasvanut 38600 hehtaarilla. 
 
Taulukko 13. Nurmiala ja viljanviljelyala Suomessa vuosina 1998-2002 (1000 ha). (Maatilatilastollinen vuosikirja 2003.) 
 1998 1999 2000 2001 2002 
- Nurmi, vähintään 5 vuotta (ha):     21,6 21,0 25,7 25,3 26,7 
- Nurmi, alle 5 vuotta (ha):       681,6 671,4 686,9 664,4 637,8 
- Viljanviljelyala (ha): 1157,0 1134,0 1172,9 1161,0 1195,6 
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8. Sellaisen vähimmäiskasvipeitteen ylläpito (sateisina) kausina, jonka tarkoituksena on kerätä 
maaperästä typpi, joka ilman tällaista peitettä saattaisi aiheuttaa vesien pilaantumista 
nitraattien vaikutuksesta 
 
Valtioneuvoston asetukseen ei sisälly vähimmäiskasvipeitteisyyteen tai kerääjäkasveihin liittyviä mää-
räyksiä. Maatalouden ympäristötuen ehdoissa on kasvipeitteisyyteen liittyviä tukiehtoja. 
  
9. Tilakohtaisten lannoitesuunnitelmien laatiminen ja lannoitteiden käyttöä koskeva kirjanpito 
 

Valtioneuvoston asetus 8§ 
Viljelijän on pidettävä kirjaa peltojen lannoitukseen käytetyistä typpilannoitemääristä ja sato-
tasoista. 

 
Viljelysuunnitelma ja lohkokohtainen kirjanpito on pakollinen maatalouden ympäristötukeen sitoutu-
neilla tiloilla. Viljelysuunnitelmien teko valvotaan tukiin liittyvissä valvonnoissa, joita tekevät Työ-
voima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset). 
 
MYTVAS-haastattelututkimukseen (Pyykkönen ym. 2004) osallistuneilla tiloilla lohkokohtainen kir-
janpito löytyi vuonna 1995 noin 50 %:lla maatiloista ja vuona 1999 noin 90 %:lla maatiloista. Vuoden 
2002 haastattelutiedoista 91 % kerättiin lohkokohtaisesta kirjanpidosta. Lohkokohtaiseksi kirjanpidok-
si laskettiin tällöin käsin täytettävät lohkokortit ja tietokoneelle tallennettu kirjanpito. Ympäristötuen 
kirjanpitovaatimusta noudattavien tilojen osuus on näin ollen pysynyt suurin piirtein samana.  
 
10. Sellaisen pilaantumisen ehkäiseminen kastelujärjestelmissä, joka aiheutuu veden 
siivilöitymisestä ja valumisesta kasvien juuriston ulottumattomissa 
 
Valtioneuvoston asetukseen ei sisälly kastelujärjestelmiin liittyviä määräyksiä. Kastelusta on säädetty 
Suomessa vesilaissa. 
 
Viljelykasvien kastelu on Suomessa vähäistä. Viljapeltojen ja nurmien kastelu ei ole Suomessa kannat-
tavaa. Kastelua käytetäänkin yleisesti vain vihannesten ja perunan viljelyssä.  
 
1.2.2 Direktiivi, Liite III: Toimenpiteet, jotka on sisällytettävä 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin toimintaohjelmiin 
 
1. Kausia, joina tietynlaisten lannoitteiden levitys maahan on kielletty 
 

Valtioneuvoston asetus, 5§ 
Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään 
maahan. Lantaa ei saa levittää 15.10.–15.4. välisenä aikana. Lantaa voidaan levittää syksyllä 
enintään 15.11. asti ja aloittaa levitys keväällä aikaisintaan 1.4., jos maa on sula ja kuiva niin, 
että valumia vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole. Lantaa ei saa levittää 
nurmikasvuston pintaan 15.9. jälkeen. 

 
Tämä kohta on käsitelty jo edellä luvun 1.2.1 kohdassa 1.  
 
2. Lietelantasäiliöiden tilavuutta: tämän tilavuuden on oltava suurempi kuin se, joka tarvitaan 
lannan säilytykseen koko sinä pisimpänä aikana, jona lannan levitys maahan pilaantumisalttiilla 
vyöhykkeellä on kielletty, paitsi jos toimivaltaiselle viranomaiselle voidaan osoittaa, että todelli-
sen säilytystilavuuden mahdollisesti ylittävästä lantamäärästä huolehditaan tavalla, joka ei ai-
heuta haittaa ympäristölle 
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Valtioneuvoston asetus, 4§ 
 
Lannan ja virtsan varastointitilan tulee olla riittävän suuri, että siihen voidaan varastoida 12 
kuukauden aikana kertynyt lanta lukuun ottamatta samana laidunkautena eläinten laidunnuk-
sen yhteydessä laitumelle jäävää lantaa. Varastointitilan mitoituksessa otetaan huomioon myös 
viljelijöiden yhteiset varastot, asianmukaiset suppeat jaloittelualueet ja pihattotyyppiset kuivi-
kepohjat. 

 
Tämä kohta on käsitelty jo edellä luvun 1.2.1 kohdassa 5.  
 

Valtioneuvoston asetus, 4§ 
Poikkeaminen 1 momentissa tarkoitetusta lannan varastointitilan tilavuudesta on mahdollista, 
mikäli lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä ympäristönsuoje-
lulain 28 §:n mukaan myönnetyn luvan perusteella tai lantaa luovutetaan toiselle viljelijälle 
tämän asetuksen mukaisella tavalla varastoitavaksi tai välittömään hyötykäyttöön taikka lantaa 
varastoidaan asianmukaisesti tehdyssä ja peitetyssä lantapatterissa, jos varastoinnissa tällöin 
noudatetaan liitteen 1 mukaista menettelyä ja päästöt vesiin voidaan estää. Poikkeamisesta tu-
lee riittävän ajoissa etukäteen ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi an-
taa asiasta ympäristönsuojelulain 84 §:n nojalla tarvittavia määräyksiä. Kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen tulee vuosittain ilmoittaa alueelliselle ympäristökeskukselle edellä tarkoi-
tetuista ilmoituksista.  

Lantapatteria ei saa sijoittaa tulvanalaisille alueille eikä pohjavesialueille. 

Asetuksesta poikkeamisia ja lannan patterointia käsitellään luvussa 1.4 (Asetuksen rikkomukset ja yh-
teenvedot nitraattiasetuksen mukaisista patterointi-ilmoituksista).  
 
3. Lannoitteiden maahan levittämisen rajoittamista hyvän maatalouskäytännön mukaisesti  
    huomioon ottaen asianomaisen pilaantumisalttiin vyöhykkeen ominaisuudet, erityisesti: 
    a) maaperän tilan, laadun ja kaltevuuden 
    b) ilmasto-olosuhteet, sademäärän ja kastelun 
    c) pellon käytön ja maatalouskäytännöt, mukaan lukien vuoroviljelyjärjestelmät, jotka  
        perustuvat seuraavien seikkojen väliseen tasapainoon: (i) viljelykasvien ennakoitu typen 

tarve, 
        ja (ii) viljelykasvien maaperästä ja lannoituksesta saama typen määrä, joka vastaa: 
 - maaperässä olevan typen määrää hetkellä, jona viljelykasvit alkavat käyttää sitä  
   merkittävässä määrin (jäljelle jäävät määrät talven lopussa) 
 - maaperässä olevan orgaanisen typen nettomineralisaation tuloksena muodostuvaa  
   typen määrää 
 - karjanlannasta peräisin olevien typpiyhdisteiden saantia 
 - keinolannoitteista ja muista lannoitteista peräisin olevien typpiyhdisteiden saantia 
 

a) Valtioneuvoston asetus, 5§ 
Typpilannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin leveydellä 
typpilannoitteiden pintalevitys on kielletty, jos pellon kaltevuus ylittää kaksi prosenttia. Karjan-
lannan pintalevitys on aina kielletty pellolla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 pro-
senttia. 

 
Tämä kohta on käsitelty jo edellä luvun 1.2.1 kohdassa 2. 
 

b) Valtioneuvoston asetus, 5§ 
Lantaa ei saa levittää 15.10.–15.4. välisenä aikana. Lantaa voidaan levittää syksyllä enintään 
15.11. asti ja aloittaa levitys keväällä aikaisintaan 1.4., jos maa on sula ja kuiva niin, että va-
lumia vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole. Lantaa ei saa levittää nurmi-
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kasvuston pintaan 15.9. jälkeen. Syksyllä levitetty orgaaninen lannoite on aina välittömästi, 
viimeistään vuorokauden kuluessa, mullattava tai pelto kynnettävä. Lannan enimmäiskäyttö-
määrät syksyllä ovat 30 tn/ha kuivikelantaa, 20 tn/ha naudan lietelantaa, 15 tn/ha sian liete-
lantaa tai 10 tn/ha siipikarjan ja turkiseläinten lantaa. 

 
Nämä asiat on käsitelty jo edellä luvun 1.2.1 kohdissa 1 ja 3 ja 6. 
 

c) Valtioneuvoston asetukset 6§ ja 8§ 
 
6§ 
Typpilannoitus mitoitetaan ja lannoitteet levitetään keskimääräisen satotason, viljelyvyöhyk-
keen ja viljelykiertojen perusteella siten, että tavoitteena on maan ravinnetasapainon säilymi-
nen. Tilalla voidaan käyttää peltojen lannoitukseen typpeä vuosittain enintään seuraavat mää-
rät, jotka sisältävät sekä väkilannoitteen että käytetyn karjanlannan ja orgaanisten lannoittei-
den sisältämät typpimäärät:  
1) syysvilja enintään 200 kg typpeä/ha/vuosi, josta 30 kg typpeä/ha syksyllä ja 170 kg typ-
peä/ha keväällä, kestotyppeä käytettäessä levitetään enintään 40 kg typpeä/ha syksyllä ja 160 
kg typpeä/ha keväällä;  
2) peruna 130 kg typpeä/ha/vuosi;  
3) heinä ja laidun, säilörehu ja puutarhakasvit 250 kg typpeä/ha/vuosi;  
4) kevätvilja, sokerijuurikas, öljykasvit ja muut enintään 170 kg typpeä/ha/vuosi. Karkeille hie-
tamaille ja sitä karkeammille kivennäismaille vähennetään edellä 2 momentissa esitetyistä typ-
pimääristä 10 kg/ha/vuosi.  
Edellä 2 momentissa esitetyistä typen kokonaismääristä vähennetään turvemailla viljoille ja 
sokerijuurikkaalle typpeä 40 kg/ha sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökes-
kusten toimialueilla 20 kg/ha. Nurmille vähennetään koko maassa 10 kg/ha turvemailla.  
Jos sallitun typpilannoituksen määrä ylittää 170 kg/ha/vuosi, määrä on jaettava vähintään kah-
teen erään, joiden levittämisen välisen ajan on oltava vähintään kaksi viikkoa.  
 
8§ 
Lannan typpianalyysi on tehtävä viiden vuoden välein viimeistään vuonna 1998 tehdyn analyy-
sin jälkeen. Viljelijän on pidettävä kirjaa peltojen lannoitukseen käytetyistä typpilannoitemää-
ristä ja satotasoista. 

 
Lohkokohtaista kirjanpitoa on käsitelty luvun 1.2.1 kohdassa 9. 
 
Maanäytteet 
 
Valtioneuvoston asetus ei sisällä maan typpipitoisuuden seurantaan tai potentiaalisen mineraloituvan 
typen määrän ennustamiseen liittyvää velvoitetta eikä ennakoitua kasvien typen käytön määrän arvi-
ointia. 
 
Ympäristötukeen kuuluvilla tiloilla tilan viljelyksessä olevista pelloista on tehtävä viljavuustutkimuk-
set vähintään viiden vuoden välein. Viljavuustutkimuksessa maanäytteestä määritetään maan helppo-
liukoisen fosforin pitoisuus (mg/l). Typpipitoisuutta ei tarvitse mitata Puutarhatiloilla yksi ympäristö-
tuen valittava lisätoimenpide on tarkennettu ravinteiden seuranta, jonka valittuaan viljelijän on teetätet-
tävä viljavuustutkimukset kolmen vuoden välein määrättyjen puutarhakasvien lohkoilta. Toinen maa-
näytteitä koskeva puutarhatilan valittava lisätoimenpide on typpilannoituksen tarkentaminen liukoisen 
typen mittauksen avulla. Mittauksen avulla selvitetään maassa liukoisessa muodossa olevien ammoni-
um- ja nitraattitypen määrä. Liukoisen typen mittaamista on suunniteltu ympäristötuen valittavaksi 
lisätoimenpiteeksi myös peltokasvien viljelyyn, mutta vuonna 2004 se ei vielä kuulu tukiehtoihin.  
 



 16

Ravinnetaseet 
 
Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väliarviointiraportissa (Maa- ja metsätalousministeriö 
2004) esitettiin valtakunnallinen peltojen typpitase vuosille 1990-2002. Pellolle tulevan typen määrän 
laskettiin vähentyneen 1990-luvun alun 175 kg/ha:sta vuoden 2002 138 kg/ha:iin. Sadon mukana pois-
tuvan typpimäärän todettiin vaihdelleen kasvukauden ilmasto-olosuhteista riippuen välillä 65-80 kg/ha. 
Typen ylijäämä vähentyi tarkastellulla jaksolla lähes 90 kg/ha:sta noin 50 kg/ha:iin. Tarkastelujakson 
alussa typen ylijäämät olivat selvästi korkeimpia karjatalousvaltaisilla alueilla, mutta myös niillä yli-
jäämän määrä aleni 1990-luvun loppuun mennessä.  
 
MYTVAS-haastattelualueille (Pyykkönen ym. 2004) lasketuissa kasvilajikohtaisissa typpitaseissa pel-
loille jäi kokonaistyppeä keskimäärin 30-50 kg/ha. Huonoina satovuosina 1998 ja 1999 taseet olivat 
korkeita ja pelloille jäi typpeä pahimmillaan jopa 60-80 kg/ha satokasvista ja tutkimusalueesta riippu-
en. Vuosina 2000-2002 sadot olivat kohtalaisen hyviä. Eri kasvilajien ravinnetasetarkasteluissa havait-
tiin, että kaura hyödynsi ravinteita tehokkaimmin kaikkina vuosina ja typen ylijäämää oli kauralohkoil-
la pääsääntöisesti noin 20 kg/ha. 
 
Lanta-analyysi 
 
MYTVAS-tutkimuksessa (Pyykkönen ym. 2004) haastatelluista 154:stä kotieläintilasta 88 % oli teetät-
tänyt lanta-analyysin. Tehdyistä lanta-analyyseistä 11 % oli vanhempia kuin viisi vuotta sitten tehtyjä. 
Lanta-analyysin oli näin ollen teetättänyt asetuksen mukaisesti 77 % tiloista. Kun lanta-analyysi oli 
tehty, 72 % tiloista suunnitteli karjanlannalla lannoituksen lanta-analyysin ravinnepitoisuusarvojen 
perusteella. Taulukkoarvoja käytti lannoituksessa 14 % lanta-analyysin teetättäneistä tiloista. Lanta-
analyysiä ja taulukkoarvoja tilanteen mukaan soveltaen käytti 14 % lanta-analyysin teetättäneistä ti-
loista. 
 
1.3 Maataloutta koskevat ympäristöluvat 
 
Vuonna 2000 voimaan tulleet ympäristönsuojelulaki ja ympäristönsuojeluasetus määrittelevät pilaan-
tumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot, joille on haettava ympäristölupa. Toimintoja, joille maataloudes-
sa tarvitaan lupa, ovat eläinsuojat ja lantalat. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan 
laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että toiminnas-
ta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Lupa tarvitaan 
aina, kun suunnitellaan uutta toimintaa tai toiminta muuttuu olennaisesti, eikä luvanvaraista toimintaa 
saa aloittaa ennen luvan myöntämistä. Kaikkien maatilojen, joilla on enemmän, kuin 30 lypsylehmää, 
80 lihanautaa, 60 emakkoa, 210 lihasikaa, 60 hevosta tai ponia, 160 uuhta tai vuohta, 2700 munituska-
naa, 10000 broileria tai muuta siipikarjaa, 250 siitosnaarasminkkiä tai 50 siitosnaaraskettua/-supia, on 
pitänyt ilmoittautua ympäristönsuojelun tietojärjestelmään porrastetusti vuonna 2001 tai vuonna 2002. 
Näille tiloille on tehty lupaharkinta, tarvitsevatko ne ympäristöluvan. Ilmoittautuminen on ehtona 
myös maatilojen investointitukien maksamiselle. Ympäristöluvan myöntää kunnan ympäristöviran-
omainen tai alueellinen ympäristökeskus. Lupaviranomainen on alueellinen ympäristökeskus silloin, 
kun eläinmäärä on suurempi kuin 75 lypsylehmää, 200 lihanautaa, 250 emakkoa, 1000 lihasikaa, 
30000 munituskanaa, 50000 broileria tai muuta siipikarjaa, 2000 siitosnaarasminkkiä tai 600 siitosnaa-
raskettua/-supia. Niiden tilojen, joilla on edellä esitettyjä eläinmääriä vähemmän eläimiä, lupaviran-
omainen on kunnan ympäristöviranomainen. Kunnissa tehdään huomattavasti enemmän ympäristölu-
papäätöksiä kuin alueellisissa ympäristökeskuksissa. 
 
Maataloutta koskevien alueellisten ympäristökeskusten tekemien ympäristölupapäätösten määrät vuo-
sina 2000-2002 saatiin ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmästä (VAHTI). Alueel-
listen ympäristökeskusten tekemien lupapäätösten määrät on esitetty taulukossa 14. Taulukossa on 
esitetty myös toukokuussa 2004 vireillä olevien ympäristölupien määrät. Lupahakemukset olivat tul-
leet vireille pääsääntöisesti vuosina 2003 tai 2004. Kunnissa päätettyjen ympäristölupien määristä ei 
ole olemassa valtakunnallista rekisteriä. 
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Ympäristölupapäätöksiä tehtiin eniten Länsi-Suomen, Lounais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskuksissa. Yhteensä näillä alueilla tehtiin 63 % kaikista alueellisten ympäristökeskuksien teke-
mistä ympäristölupapäätöksistä. Näillä alueilla oli myös eniten vireillä olevia ympäristölupahakemuk-
sia, mikä kuvastaa hyvin karjatalouden alueellista keskittymistä Suomessa. Lupahakemuksista 34 % 
koski nautakarjataloutta, 26 % sikataloutta, 13 % turkisten tuotantoa ja 11 % siipikarjaa koskevaa tuo-
tantoa. 
 
Taulukko 14. Maataloutta koskevien alueellisten ympäristökeskusten myöntämien ympäristölupien määrät vuosina 2000-
2002 sekä 10.5.2004 vireillä olevien ympäristölupien määrät eri alueellisissa ympäristökeskuksissa. (VAHTI, 2004.) 
 2000 2001 2002 vireillä yhteensä 
Uudenmaan ympäristökeskus - 5 4 7 16 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 5 21 31 54 111 
Hämeen ympäristökeskus - - - 5 5 
Pirkanmaan ympäristökeskus - 6 4 0 10 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus - 6 4 4 14 
Etelä-Savon ympäristökeskus - 2 7 - 9 
Pohjois-Savon ympäristökeskus 1 16 20 1 38 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 3 4 9 3 19 
Keski-Suomen ympäristökeskus - 3 1 1 5 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 9 35 50 67 161 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 6 13 17 29 65 
Kainuun ympäristökeskus - 3 2 1 6 
Lapin ympäristökeskus 2 4 4 - 10 
Yhteensä 26 118 153 172 469 
 
1.4 Asetuksen rikkomukset ja yhteenvedot nitraattiasetuksen mukaisista 
patterointi-ilmoituksista  
 
Nitraattidirektiivin rikkomuksista saatiin tietoa 8 ympäristökeskuksesta, lähinnä siitä, mitä rikkomuk-
set ovat koskeneet. Rikkomukset tulevat yleensä vireille kanteluiden, ilmiantojen ja TE-keskusten tai 
muiden viranomaisten tekemien valvontojen seurauksena. Lausuntomenettelyä on pyritty yhtenäistä-
mään, mutta tällä hetkellä menettelytavat ovat vielä erilaisia eri ympäristökeskusten alueilla. TE-
keskukset pyytävät alueellisesta ympäristökeskuksesta tai kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta 
lausunnon rikkeen laadusta ja vakavuudesta.  
 
Useiden ympäristökeskusten alueilla lausunnot pyydetään pääosin kunnista, jolloin rikkeet eivät aina 
ole tulleet ympäristökeskuksen tietoon. Ympäristökeskukset ilmoittivat tehneensä rikkomuksista vain 
muutamia lausuntoja vuosittain. Kahden alueellisen ympäristökeskuksen alueella lausunnot pyydettiin 
pääasiassa ympäristökeskuksesta ja nämä ympäristökeskukset olivat tehneet noin 10 lausuntoa vuosina 
2001-2003. Rikkomuksista tehdyt lausunnot ovat koskeneet mm. lantalan puuttumista tai alimitoitusta, 
lantalan vuotamista, lannan levitystä, patterointia, jaloittelualueita, puristenesteiden talteenoton järjes-
tämistä sekä lanta-analyysin ja lohkokohtaisen kirjanpidon puuttumista.  
 
Nitraattiasetuksen noudattamatta jättämisen takia tehtyjä rikosilmoituksia ilmoitti tehneensä vain yksi 
ympäristökeskus ja sekin vain yhden ilmoituksen. Rikosilmoituksia ovat tehneet myös kuntien ympä-
ristöviranomaiset ja haittaa kärsineet kansalaiset. Niiden määrästä tai vakavuudesta alueellisilta ympä-
ristökeskuksilta ei löytynyt tietoa. 
 
Ympäristönsuojelulain 84§ perusteella nitraattiasetuksen mukaisista poikkeamisilmoituksista annettu-
jen lisäselvityspyyntöjen ja lisämääräysten määrän vuosina 2001-2003 ilmoitti 9 alueellista ympäristö-
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keskusta. Lisäselvityspyyntöjä ja lisämääräyksiä annettiin vastanneiden ympäristökeskusten alueilla 
321 kappaletta vuonna 2001, 173 kappaletta vuonna 2002 ja 95 kappaletta vuonna 2003. 
 
Alueellisten ympäristökeskusten lähettämien tietojen mukaiset lannan ja virtsan nitraattidirektiivin 
mukaisista varastointitiloista poikkeamisista tai muusta kaukovarastoinnista tehtyjen ilmoituksien mää-
rät poikkeamistavan mukaan on esitetty taulukossa 15. Poikkeamisesta tehtyjen ilmoitusten määrät 
yhteensä ja eri poikkeamistapojen mukaan luokiteltuina on vähentynyt vuodesta 2001 vuoteen 2003. 
Patterointi-ilmoitusten määrä väheni kaikkien alueellisten ympäristökeskusten alueilla vuodesta 2001 
vuoteen 2003. Selvästi eniten patterointi-ilmoituksia tehtiin Lounais-Suomen ja Länsi-Suomen ympä-
ristökeskusten alueilla. 
 
Taulukko 15. Lannan ja virtsan nitraattidirektiivin mukaisista varastointitiloista poikkeamisista tai muusta kaukovarastoinnista 
tehtyjen ilmoituksien määrät vuosina 2001-2003. Tiedot ilmoitusten määristä poikkeamistavoittain vuosilta 2001-2003 saatiin 
9 alueelliselta ympäristökeskukselta.  

Poikkeamistavat, kpl Vuodet 
YSL 28 mukainen 

hyödyntäjä 
Toiselle viljeli-

jälle 
Välittömään 

hyötykäyttöön 
Patterointi 

 
Yhteensä 

2001 62 186 82 4294 4624 
2002 45 150 41 3326 3562 
2003 41 121 32 2856 3050 
 
Vuosina 2001-2003 tehdyt asetuksen mukaiset yhteenvedot lantapattereista on esitetty taulukossa 16. 
Useiden kuntien patterointi-ilmoituksia puuttui ympäristökeskusten yhteenvedoista. Joidenkin alueel-
listen ympäristökeskusten tekemissä yhteenvedoissa oli kerrottu vain patterien määrä tai vain patte-
rointi-ilmoitusten määrä. Sekä lantapatterien määrä että patteroidun lannan määrä väheni vuodesta 
2001 vuoteen 2003.  
 
Taulukko 16. Lantapatterien määrä ja niissä oleva lantamäärä alueellisten ympäristökeskusten alueilla vuosina 2001-2003. 

Lantapatterit 
2001 2002 2003 

Alueellinen ympäristökeskus 

määrä, 
kpl 

lantaa, 
m3 

määrä, 
kpl 

lantaa, 
m3 

määrä, 
kpl 

lantaa, 
m3 

Uusimaa  333 36095 244 32867 275 31049 
Lounais-Suomi  1388 109982 1147 108275 853 82521 
Häme  628 34278 553 50404 458 46292 
Pirkanmaa  1097 67720 1010 57723 619 52162 
Kaakkois-Suomi  * * * 64471 318 * 
Etelä-Savo  521 * 344 * 356 * 
Pohjois-Savo  * * * * * * 
Pohjois-Karjala  564 35056 600 41448 439 30714 
Keski-Suomi  700 44670 502 36700 451 36330 
Länsi-Suomi  * * * * 761 90147 
Pohjois-Pohjanmaa  620 46834 686 50396 553 41069 
Kainuu  160 11232 147 11232 98 8357 
Lappi  116 6455 100 7965 117 7280 
Yhteensä 6127 392322 5333 461481 5298 425921 
* tieto puuttuu 
 
Syitä lannan patterointiin voivat olla lantavarastojen liian pieni koko tai puuttuminen, työtekniset syyt, 
lannan hygieenisyyteen liittyvät syyt sekä jotain muita syitä. Alueellisten ympäristökeskusten lähettä-
missä tiedoissa 10 aluekeskusta oli eritellyt patteroinnin syyt vuosien 2001-2003 osalta. Lantavarasto-
jen liian pienen koon tai puuttumisen takia patteroiminen on selvästi vähentynyt vuodesta 2000 vuo-
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teen 2003 mennessä (taulukko 17). Useissa tapauksissa kyseiset tilat ovat suunnitelleet lopettavansa 
karjatalouden muutaman vuoden kuluessa. Viime vuosina useimmiten syy lannan patterointiin on ollut 
työtekniset syyt.  
 
Taulukko 17. Syyt lannan patterointiin vuosina 2001-2003 (% patterointi-ilmoituksen tehneistä tiloista). 
 Lantavarastot Työtekniset Hygieeniset Muut 
2001 44 44 1 11 
2002 40 47 2 11 
2003 21 68 2 9 
 
Lannan patteroinnissa tapahtuneita rikkomuksia oli alueellisten ympäristökeskusten ilmoitusten mu-
kaan ollut muutamia.  
 


