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LIITE 1

SUOSITUS KARJANLANNAN VARA STOINNISTA JA KÄYTÖSTÄ PERÄISIN
OLEVIEN NIT RAATTIEN HUUHTOUTUMISEN VÄHENTÄMISEKSI

1. Lannan oikea-aikainen käyttö 2. Lannan levityspaikka
   

Lantaa ei  levitetä routaantuneeseen tai Kotieläinten lanta levitetään siten, ettei
lumipeitteiseen maahan. Lanta tulisi levit- lantaa tai sen sisältämiä ravinteita pääse
tää kasvukauden aikana, ensisijaisesti ke- valumaan vesistöön tai ojaan eikä pohja-
väällä ennen muokkausta. vesien pilaantumisvaaraa aiheudu. Lannan

Keväällä lannan levitys voidaan aloittaa, levitystä rajoitetaan alueilla, joilla lanta-
kun lumi on sulanut,   pellon pinta kuivu- vesien imeytyminen pohjavesiesiintymiin
nut ja sulamisvedet ovat valuneet pois, on mahdollista
vaikka maa on syvemmältä vielä roudassa, Ravinteiden vesiin pääsyä voidaan vä-
jos levitys ei aiheuta vesien pilaantumis- hentää jättämällä vesistöjen rantaan ja val-
vaaraa. taojien varsille suojavyöhykkeitä, joille ei
  Syksyllä tapahtuvaa lannanlevitystä  tu- levitetä kotieläinten lantaa. Suojavyöhyk-
lee välttää,  ellei kysymyksessä ole syys- keen leveys on harkittava tapauskohtaises-
vilja-  tai   nurmikasvuston  perustaminen. ti. Suositusleveys on vähintään 10 metriä.
Turvemailla lannan syyslevityksestä pyri- Suojavyöhykkeen leveyteen vaikuttavat
tään luopumaan, koska ravinnehuuhtouma mm. lannan laatu ja levitys- ja multausta-
on siellä erityisen suurta. pa sekä lohkon ominaisuudet, kuten maan
  Lannan levityksen jälkeen pelto muoka- viettävyys sekä monivuotisen vyöhykkeen
taan mahdollisimman nopeasti, noin neljän kasvipeitteisyys.
tunnin sisällä lannan levityksestä, am- Talousveden hankintaan käytettävien
moniakin haihtumisen  ja hajuhaittojen kaivojen ja lähteiden ympärille  jätetään
vähentämiseksi. Lietelannan ja virtsan maaston korkeussuhteista, kaivon raken-
osalta suositellaan sijoituslannoitusta. Eri- teesta ja maalajista riippuen vähintään 30
tyisen suositeltavaa on, että kasvukauden - 100 metrin levyinen suojavyöhyke käsit-
aikana voidaan lietelantaa ja virtsaa levit- telemättä kotieläinten lannalla.
tää sijoittamalla sekä pintalannoituksena
(mieluiten letkulevittimellä) esimerkiksi
oraille ja nurmille.

Jos lantaa kuitenkin joudutaan levittä-
mään syksyllä muualle kuin perustettaville Lannan varastotila on vähintään sellai-
nurmille tai syysviljoille, käytetään levi- nen, että siihen voidaan varastoida 12
tyksessä kevätlevitykseen verrattuna pie- kuukauden aikana kertynyt lanta lukuunot-
nempiä levitysmääriä. Syksyllä lannan tamatta samana laidunkautena laitumelle
mukana levitetty typpi otetaan huomioon jäävää lantaa.
seuraavan kevään lannoituksessa. Kotieläinsuojan pohjarakenteilla este-

Kesantopellolle lantaa levitetään vasta tään lannan, virtsan tai niistä peräisin ole-
välittömästi ennen kesantokauden jälkei- vien valumavesien joutuminen pinta- ja
sen kasvin kylvöä tai nurmen perustamis- pohjavesiin.
ta. Peltoon perustetaan typpeä sitova kas- Lantavarastojen ja -kourujen rakenta-
vusto saman kasvukauden aikana. Ammo- mistekniset ohjeet on esitetty maa- ja met-
niakin haihtumisen vähentämiseksi lanta sätalousministeriön rakentamisohjeessa
tulisi levittää viileällä ja tyynellä säällä. MRO C 4 (RT MTH-20920).

Levitysajankohtaa valittaessa on syytä Lantavarastojen ja -kourujen tulee olla
ottaa huomioon myös lannan levityksestä vesitiiviitä, jottei varastoinnin aikana ta-
aiheutuva haitta naapureille. pahdu  vuotoja.  Rakenteiden  ja laitteiden

3. Lannan varastointi
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on lisäksi oltava sellaisia, ettei tyhjennys- tetulle pellolle lähelle pellon yläreunaa.
ten, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse Lantapatteria ei sijoiteta pohjavesialueelle,
tapahtumaan vuotoja. tulvavaaran alaiseen paikkaan, 25 metriä

Työteknisistä ja hygieenisistä syistä lan- lähemmäksi vesistöä tai valtaojaa  eikä
taa voidaan varastoida myös muualla kuin 100 metriä lähemmäksi talousvesikaivoa.
kotieläinsuojien yhteydessä olevassa lanta- Perustettavan patterin pohjalle levitetään
lassa. Tällaisessa ns. lannan kaukovaras- mutaa tai turvetta vähintään 15 cm:n ker-
toinnissa varastoinnin tulee tapahtua asi- ros ravinnevalumien talteenottamiseksi.
anmukaisessa lantavarastossa tai poikkeus- Talvella patterintekopaikalta poistetaan
tapauksissa peitetyissä pattereissa. Lannan lumi. Lanta patteroidaan yhdessä tai muu-
kuormaaminen kotieläinsuojasta ajoneu- tamassa suuremmassa aumassa. Varastoi-
voon tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla. minen erillisissä kasoissa pitkin peltoa on
Lastauspaikka tulisi kattaa silloin, kun lannan levitystä. Yhteen patteriin sijoite-
kyseessä on jatkuvatoiminen kuormaus. taan vähintään yhden peltohehtaarin tar-
Katteena voidaan käyttää myös kevytpei- vitsema lantamäärä. Lantapatterin tekoa
tettä. vuosittain samaan paikkaan vältetään.

Kompostointilaitoksessa käsitelty lanta, Lantapatteri peitetään aina peitteellä tai
jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 vähintään 10 cm:n turve- tai olkikerroksel-
%, voidaan siirtää 3 kk:n lantalavarastoin- la, jotta ylimääräinen valunta ja haihdunta
nin jälkeen patteriin. estetään. Syksyllä tehty patteri levitetään

Lantapatteri sijoitetaan tasaisen peltoloh- seuraavana keväänä sulaan maahan.
kon keskelle tai loivasti kaltevalle salaoji-


