
AUMAUSILMOITUS

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin
olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014) I S
sekä ympäristönsuojelulaki (527 120'14)

llmoitus on jätettåivä viimeiståiän 14 vuorokautta ennen aumava-
rastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle

(Viranomainen
Diaarimerkintä

yhteystiedot

llmoitus on tullut vireille Tarkastuskäynti on tehty

1. ILMOITUS ON

2, ILMOITTAJAN YHTEYSTIE

3. TILAN TIEDOT

kunnan / kuntayhtymän / kaupungin ympår¡stönsuojeluviranomaiselle

llmoittajan nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhel¡nnumero

Sähköpostiosoite Tilatunnus tai sen puuttuessa Y{unnus

Tilan nimi Käyntiosoite (os eri kuin edellä)

Kyseessä on

! kasvinviljelytila, joka

n ottaa vastaan lantaa / separoituja jakeita

n aumar orgaanisia aineita tai jätteitå, joiden seassa on lantaa

! sekoittaa maa-aineksia ja lantaa maanparannusaineeksi

! eläintila, jolla on

! lypsylehmiå kpl

! emolehmia kpl

n
n

hiehoja, lihanautoja, siitossonneja
nuorkarjaa (alle 6 kk) kpl

! emakoita porsaineen kpl

! satelliittiemakoita porsaineen

fl tlnasikoja, siitossikoja kpl

! joutilaita emakoita kpl

! vieroitettuja porsaita kpl

! tinas*o¡a kpl

! siitossikoja kpl

! hevosia kpl

fl poneja kpl

I hmpaita, uuhia karitsoineen

! vuohia, kuttuja kileineen

! lattiakano¡a, broileriemoja

! naru<iuno¡a kpt

n kalkkuno¡ta kpl

fl broilereita, kananuorikkoja

! ankkoja, hanhia kpl

! muita, mitå?

kpl kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl
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4, TIEDOT AUMATTAVASTA LANNASTA / ORGAANISESTA LANNOITEVALMISTEESTA

on useam kuin tiedot muiden

* jos

7. Lisätledot llitteet

on peråisin sekä omasta toiminnasta että muualta, materiaali on eriteltävå a¡kuperän mukaan

2

Lantaa

Minkå eläinlajin lannasta on kyse? Jos
on kyse useamman eläinlajin lannasta,
valitse måärällisesti påäasiallinen.

n!
n
n
n
n
n

nauta

sika

siipikarja

hevoset

lampaal Ja vuohet

turk¡selå¡met

muu, mikå?

! bmpaat ja vuohet

! turkiselåimet

n muu, mik¿?

tr
¡
n
n

nauta

sika
siipikarja
hevoset

Kuiva-ainepitoisuus (%)

Määrå (m3)

Alkuperå*

Lantalaji ! kuivikelanta

! kuivalanta

! turpeeseen imegetty lietelanta

! kuivikepohjalanta

!!
omasta toiminnasta

muualta, mistä?

! turpeeseen ¡meytetty lietelanta

fl kuivikepoh¡alanta

n
n

kuivikelanta

kuivalanta

omasta toiminnasta
muualta, mistå?

Orgaanlsia lannoitevalmisteita

Kauppanimet tai tyyppinimet

Alkuperå*

Määrä (m3)

toiminnasta

n muualta, mistå?
E omasta toiminnasta

! muualta, mistä?
Jälkikypsytettävää kompostla

Mitå komposti sisältäå?

Kuiva-ainepitoisuus (%)

Måårå (ms)

varastointl poikkeustilanteessa
(koskee vain kotieläintiloja)

Poikkeustilanteen syy

Lannan

I tyotekninen, mikä?

n hyqieeninen, mikä?
I tyotekninen, mikå?

! hygieeninen, mikå?
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5. TIEDOTAUMASTA/AUMOISTA

on kuin osalta ilmoitetaan kohdassa 7. Lisätledot liltteet.

Auman

perustamispåivämäärå

aiottu hyödyntåmisajankohta (kk Ja vuosi)

Auman sijaintl ja perustaminen

Auma sijaitsee kantavalla pellon osalla

Jos auma on kaltevalla pellolla, se sijaitsee
pellôn yläreunassa

Auman tekopaikalta poistetaan lumi

Alusta on muotoiltu siten, ette¡ nesteitå
pääse valumaan ympäristöön
Auman pohjalle on levitetty 20 cm nestettå
sitova kenos
Yhdesså aumassa on vähintään yhden
hehtaarin alalle tai en¡ntåän koko lohkolle ja
siihen rajautuville lohkoille tarkoitettu mäårå
lantaa/orgaanista lanno¡tevalmistetta

! ryra ! ei

n rvl¡a n e¡

! ryta ! ei

I tytra ! ei

I rytu, mita: ne¡

! ryrta ! ei

! ryru flei
! tytta ! ei

I rytra ! ei

! rytta ! ei

! ryu, mita: ne¡

n tflu fle¡

Auman etäisyys (m)

vesistöstå

valtaojasta

ojasta

talousvesikäytössä olevasta kaivosta

låhteêstä

Auma sijaitsee tulvanalalsella alueella ! tyna flei I rytu ! ei

Auma on pe¡tetty tiiviillä peitteellå
ll tytta, mittoin (pvm)?

millä materiaalilla?

nei

I rytta, miloin (pvm)?

millä materiaalilla?

l-l e¡

Jälkikypsytettävän kompostin
peitemateriaall

Samalle paikalle on perustettu
aiemminkin auma

tr
n

kyllä, milloin poistettu (pvm)?

ei
ll rytU, milloin poistettu (pvm)?

l-l e¡

Peruslohkotunnus, jolle auma perustetaan
(tarvittaessa karttaliite esim. uudisraiviosta)

Pinta-ala, jolle lanta levltetåän (ha)

Lohkon kiintelstötunnus

Pohlaveslalueen pinta.ala, jos raJolttuu
lohkolle (ha)
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7. LISÄÏEDOT JA LIITTEET

n lisätiedot on esitetty liitteellå nro

karttaliite, johon on merkitty auman/aumojen sijainti (pakollinen)
karttaliite, ilmenee lohkotiedot

8.

Ohjeita

llmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinn¡sta tekee niiden vastaanottaja. llmoituksen lan-
nan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä tekee se toiminnanhar¡òitta¡a, jonka eläinti-
lalla lanta syntyy.

Aumassa varastoitavan lannan ja orgaanisen lannoitevalmisteen kuiva-ainepitoisuuden on oltava vähintään 30 pro-
senttia. Varastoinnista ei saa aiheutua vesistÖn pilaantumista tai sen vaaraa. Aumavarastointi on aina kielletty poh-
javesialueella ja tulvanalaisella alueella. Tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläintenpidosta, voidaan lantaa, jonka
kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa varastoida aumassa.

Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla låhelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa
alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta.
Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävai¡¡v¡¡lla pêitteet-
lä. Kompostin jälkikypsytysauma voidaan kuitenkin peittäåi riittävällä turve- tai olkisilppukerroksella. Lisäksi auman-
tekopaikalta on poistettava lumija alusta on muotoiltava siten, että nesteiden påäsy ympäristöön estyy.

InJ9".n aumaan on sijoitettava vähintååin yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville loh-
koille levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta. Aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmisie on levitettä-
vä viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta.

Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden vålivuoden jälkeen.

4

Paikka ja på¡vämäärå

Allek¡rjoitus (tarvittaessa)

Nimen selvennys
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