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 AUMAUSILMOITUS 
 
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin 
olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014) 9 § 
sekä ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

 
Ilmoitus on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen aumava-

rastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 

 
 

(Viranomainen täyttää) Viranomaisen yhteystiedot 
Diaarimerkintä 
 
 

 
 
 
 

Ilmoitus on tullut vireille  
 
 
 

Tarkastuskäynti on tehty 
 
 

 
 

1. ILMOITUS ON OSOITETTU  

      kunnan/kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

 
 

2. ILMOITTAJAN YHTEYSTIEDOT  

Ilmoittajan nimi 

      
Postiosoite ja -toimipaikka 

      
Puhelinnumero 

      

Sähköpostiosoite 

      
Y-tunnus 

      

 

 

3. TILAN TIEDOT 

Tilan nimi 

      
Käyntiosoite (jos eri kuin edellä) 

      

Kyseessä on 
 

 kasvinviljelytila 

 

 eläintila, jolla on 

  lypsylehmiä       kpl 

  emolehmiä       kpl 

  hiehoja, lihanautoja, siitossonneja       kpl 

  nuorkarjaa (alle 6 kk)       kpl 

  emakoita porsaineen       kpl 

  satelliittiemakoita porsaineen       kpl 

  lihasikoja, siitossikoja       kpl 

  joutilaita emakoita       kpl 

  vieroitettuja porsaita       kpl 

  lihasikoja       kpl 

  siitossikoja       kpl 

 

 hevosia       kpl 

 poneja       kpl 

 lampaita, uuhia karitsoineen       kpl 

 vuohia, kuttuja kileineen       kpl 

 lattiakanoja, broileriemoja       kpl 

 häkkikanoja       kpl 

 kalkkunoita       kpl 

 broilereita, kananuorikkoja       kpl 

 ankkoja, hanhia       kpl 

 sorsia       kpl 

 muita, mitä?             kpl 
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4. TIEDOT AUMATTAVASTA LANNASTA / ORGAANISESTA LANNOITEVALMISTEESTA 

 

Jos aumoja on useampia kuin kaksi, vastaavat tiedot muiden osalta ilmoitetaan kohdassa 7. Lisätiedot ja liitteet 

Aumattava materiaali Auma 1 Auma 2 

Lantaa   

 Mitä?             

 Kuiva-ainepitoisuus (%)             

 Määrä (m
3
)             

 Alkuperä* 
 omasta toiminnasta 

 muualta, mistä?       

 omasta toiminnasta 

 muualta, mistä?       

Orgaanisia lannoitevalmisteita   

 Kauppanimet tai tyyppinimet             

 Määrä (m
3
)             

 Alkuperä* 
 omasta toiminnasta 

 muualta, mistä?       

 omasta toiminnasta 

 muualta, mistä?       

Jälkikypsytettävää kompostia   

 Määrä (m
3
)             

Lannan varastointi poikkeustilanteessa   

 Mitä varastoidaan?             

 Kuiva-ainepitoisuus (%)             

 Määrä (m
3
)             

 Poikkeustilanteen syy 
 työtekninen 

 hygieeninen 

 työtekninen 

 hygieeninen 

* jos materiaali on peräisin sekä omasta toiminnasta että muualta, materiaali on eriteltävä alkuperän mukaan 

 
 
 

5. TIEDOT AUMASTA / AUMOISTA 

 

Jos aumoja on useampia kuin kaksi, vastaavat tiedot muiden osalta ilmoitetaan kohdassa 7. Lisätiedot ja liitteet. 

 Auma 1 Auma 2 

Auman    

 perustamispäivämäärä             

 aiottu hyödyntämisajankohta             

Auman sijainti ja perustaminen   

 Auma sijaitsee kantavalla peltoalueella  kyllä  ei  kyllä  ei 

 Jos auma on kaltevalla pellolla, se sijaitsee 
 lähellä pellon yläreunaa 

 kyllä  ei  kyllä  ei 

 Auman tekopaikalta poistetaan lumi  kyllä  ei  kyllä  ei 

 Alusta on muotoiltu siten, ettei nesteitä 
 pääse ympäristöön 

 kyllä  ei  kyllä  ei 

 Auman pohjalle on levitetty 20 cm nestettä 
 sitovaa kerrosta, mitä 

 kyllä  ei  kyllä  ei 

 Yhdessä aumassa on vähintään yhden 
 hehtaarin alalla tai enintään koko lohkolle ja 
 siihen rajautuville lohkoille tarkoitettu määrä 
 lantaa/orgaanista lannoitevalmistetta 

 kyllä  ei  kyllä  ei 

Auman etäisyys (m)   

 vesistöstä             

 valtaojasta             

 ojasta             

 talousvesikäytössä olevasta kaivosta             

 lähteestä             

Auma sijaitsee tulvanalaisella alueella  kyllä  ei  kyllä  ei 

Auma on peitetty tiiviillä peitteellä 

 kyllä, milloin (pvm)?      , millä 

materiaalilla?       

 ei 

 kyllä, milloin (pvm)?      , millä 

materiaalilla?       

 ei 
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Jälkikypsytettävän kompostin  

peitemateriaali 
            

Samalla paikalla on sijainnut  

aiemminkin auma 

 kyllä, milloin poistettu (pvm)?       

 ei 

 kyllä, milloin poistettu (pvm)?       

 ei 
 

 
 

6. TIEDOT LOHKOISTA 

Perus- tai kasvulohkokohtainen tunniste 
(nimi tai numero, tarvittaessa karttaliitteitä) 

                  

Lohkon pinta-ala (ha)                   

Lohkon kiinteistötunnus                   
 

 

 

7. LISÄTIEDOT JA LIITTEET 

      

 lisätiedot on esitetty liitteellä nro       
 karttaliite, johon on merkitty auman/aumojen sijainti (pakollinen) 

 karttaliite, josta ilmenee lohkotiedot (tarvittaessa) 

 

 

8. ALLEKIRJOITUS 

Paikka ja päivämäärä 

      
 

 
Allekirjoitus (tarvittaessa) 

 

 

 
      
Nimen selvennys 
 

 

 

Ohjeita 
 
Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista tekee niiden vastaanottaja. Ilmoituksen lan-
nan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä tekee se toiminnanharjoittaja, 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 lähelle 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 peitettävä tiiviillä peitteel-
lä. Kompostin jälkikypsytysauma voidaan kuitenkin peittää riittävällä turve- tai olkisilppukerroksella. Lisäksi auman-
tekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy. 
 
Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville loh-
koille levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta. Aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste on levitettä-
vä viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta. 
 
Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen. 


