
        
 
 

 

Ympäristökorvauksen syysilmoitukset 
 

 
 

Viranomaisen merkinnät 
Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 31.10.2017. 
Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla täyttöohjeen mukaisesti.  
Mitätöi tyhjät rivit poikkiviivalla. 

Lomake saapunut, pvm. Asiatunnus Vastaanottaja 

   

 

 
1. Korvauksenhakijaa ja tilaa koskevat tiedot 
Nimi Tilatunnus 

            
Osoite Puhelinnumero 

            

 
 

2. Toimenpiteet, joita ilmoitan lomakkeella   

 Lietelannan sijoittaminen peltoon (ilmoitan kohdassa 3) 

 Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen (ilmoitan kohdassa 4) 

 Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (ilmoitan kohdassa 5). 

 
 

Lomake 465 



3. Lietelannan sijoittaminen peltoon 

Toimenpiteen ehtojen mukaan levitetty lanta- tai lannoitemäärä vuonna 2017 

Peruslohkon tunnus Peruslohkon nimi 
Peruslohkon 

pinta-ala 

Lannan ja/tai 
orgaanisen lannoi-

tevalmisteen 
levityspinta-ala 

(ha) 

Lanta- tai lannoitelaji/lajit 
Määrä 

(m
3
/ha) 

Levityspäivämäärä/ päivämäärät 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 
Selvitys käytetystä lannanlevityskalustosta:  

 Multaava  Sijoittava 
 
Jos olet vastaanottanut lietelantaa/virtsaa tai nestemäistä orgaanista lannoitevalmistetta, palauta toimenpiteessä käytetystä lannoitteesta ilmoituksen liitteenä luovutusso-
pimus (esim. liitelomake 465L), maksukuitti, rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä, maaseutuelinkeinoviranomaiselle viranomaiselle viimeistään 
31.10.2017.  



4. Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

Toimenpiteen ehtojen mukaan levitetty lanta- tai lannoitemäärä vuonna 2017 

Peruslohkon tunnus Peruslohkon nimi 
Perusloh-
kon pinta-

ala 

Lannan ja/tai 
orgaanisen 

lannoitevalmis-
teen levityspin-

ta-ala (ha) 

Lanta- tai lannoitelaji/lajit 
Määrä 

(m
3
/ha) 

Kuiva-
aine-
pitoi-
suus 
(%) 

Levityspäivämäärä/ päivämäärät 

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

 
Lannan luovuttajan nimi/nimet ja tilatunnus/-tunnukset 

      

 
Palauta toimenpiteessä käytetystä kuivalannasta, lannasta erotetusta kuivajakeesta, lannoitevalmistelain mukaisista orgaanisista lannoitteista, maanparannusaineista tai 
kasvualustoista ilmoituksen liitteenä luovutussopimus (esim. liitelomake 465L), maksukuitti, rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä, maaseutu-
elinkeinoviranomaiselle viimeistään 31.10.2017.  



5. Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 
 
Kasvipeitteinen ala kohdentamisalueella ja muulla alueella peruslohkoittain 

Peruslohkon tunnus Peruslohkon nimi Peruslohkon pinta-ala Kasvipeiteala ha  Lohkon sijainti (kohdentamisalue 
(K) / muu alue (M)) 

Kasvipeitemuoto  
(aito (A) / kevytmuokattu 

(K)) 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    



Peruslohkon tunnus Peruslohkon nimi Peruslohkon pinta-ala Kasvipeiteala ha  Lohkon sijainti (kohdentamisalue 
(K) / muu alue (M)) 

Kasvipeitemuoto  
(aito (A) / kevytmuokattu 

(K)) 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 
Lisätietoja 

      

 
6. Allekirjoitus 

Vakuutan tällä ilmoituksella olevat tiedot oikeiksi. 

Paikka ja aika Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset. 

            



Täyttöohje 
 
1. Korvauksen hakijaa ja tilaa koskevat tiedot 

Ilmoita kohdassa vuoden 2017 viljelijäkorvauksen hakijan nimi, tilatunnus, osoite 
ja puhelinnumero. Ilmoituksen tekevän tuenhakijan on oltava sama kuin Tukiha-
kemuksella 101B.  
 
2. Toimenpiteet, joita lomakkeella ilmoitetaan  

Rastita toimenpide, johon ilmoitat alaa. Toimenpiteistä lietelannan sijoittaminen 
peltoon ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen voit ilmoittaa alaa 
vain toiseen. Ilmoita peruslohkokohtainen ala kohdassa 3 (lietelannan sijoittami-
nen peltoon) tai kohdassa 4 (ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen). 
Ilmoita peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden ala kohdassa 5. 
 
Mikäli kaikkien toimenpidelohkojen tiedot eivät mahdu tälle lomakkeelle, voit täyt-
tää useamman lomakkeen tai palauttaa vastaavat tiedot erillisellä paperilla. Alle-
kirjoita jokainen palauttamasi paperi.  
 
3. Lietelannan sijoittaminen peltoon 

Ilmoita kohdassa toimenpiteen ehtojen mukaisesti levitetyt lanta- tai lannoiteval-
mistemäärät. Huomioi lannoitusrajoitukset vesistöjen reunoilla. Vähennä toimenpi-
teeseen ilmoittamaasi alaa peruslohkolla lannoittamattoman suojakaistan verran.  
 
Merkitse taulukkoon peruslohkon numerotunnus, peruslohkon nimi ja peruslohkon 
pinta-ala. Merkitse toimenpiteessä levittämäsi lannan ja/tai lannoitevalmisteen 
levityspinta-ala (ha) peruslohkoittain.  
 
Merkitse käyttämäsi lanta- tai lannoitelaji/-lajit. Toimenpiteessä hyväksyttäviä 
lanta- ja lannoitelajeja ovat seuraavat luettelon lannat ja lannoitteet. Hyväksyttävi-
en nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden tulee olla Eviran tyyppinimiluet-
telon mukaisesti alla olevia. 
 
 

- lietelanta 
- virtsa 
- lietelannasta erotettu nestejae 
- Nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste: 

- 1B1 8 Orgaaninen eläinperäinen lannoiteliuos 
- 1B2 4 Orgaaninen lannoiteliuos 
- 1B3 2 Merileväuute 
- 1B3 4 Humusvalmiste tai -uute 
- 1B3 5 Alkoholien vesiliuos tai öljyemulsio 
- 1B3 6 Kasviuute 

- 1B3 7 Aminohappovalmiste 
- 1B4 1 Melassiuute 
- 1B4 2 Vinassi ja vinassiuute 
- 1B4 3 Perunan soluneste 
- 1B4 4 Rejektivesi 
- 3A2 6 Hapotettu ja stabiloitu puhdistamoliete 
- 3A2 7 Maanparannuslahote 
- 3A5 1 Kalkkistabiloitu puhdistamoliete 
- 3A5 2 Mädätysjäännös 
- 3A5 3 Lahotettu puhdistamoliete 
- 3A5 7 Kemiallisesti hapetettu puhdistamoliete 

 
Merkitse levittämäsi lanta- tai lannoitemäärä (kuutiota/ha) peruslohkoittain. Mer-
kitse myös päivämäärä/päivämäärät, jolloin levitys on tapahtunut. Merkitse, oletko 
käyttänyt sijoittavaa vai multaavaa levityskalustoa. Lisätietoja-kohtaan voit esi-
merkiksi kirjata tarkemmin käyttämäsi kaluston merkin tai muita tarkentavia tieto-
ja. Mikäli lietelantaa, virtsaa tai lannoitevalmistetta on tarkoitus levittää vielä ha-
kemuksen jättämisen jälkeen, merkitään päivämääräksi aiottu levityspäivämäärä. 
Jos tällainen levitys ei toteudu, siitä on välittömästi ilmoitettava maaseutuelinkei-
noviranomaiselle. Mikäli lietelantaa/virtsaa tai nestemäistä orgaanista lannoite-
valmistetta on vastaanotettu, ilmoituksen liitteenä on palautettava lannoitteen 
luovutussopimus (esim. liitelomake 465L), tai vastaava lannoitteen hankintaa ja 
määrää osoittava luovuttajan kirjallinen ilmoitus luovutetusta lannoitteesta tai 
maksukuitti tai rahti- tai kuormakirja vastaanotetusta lannoitteesta ja sen määräs-
tä. Tarkempaa tietoa toimenpiteestä löydät hakuoppaan luvusta ympäristösitou-
mus ja sitoumusehtojen luvuista 5.1, 8.2 ja 8.3. 
 
4. Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

Ilmoita kohdassa toimenpiteen ehtojen mukaisesti levitetyt lanta- tai lannoitemää-
rät. Huomioi lannoitusrajoitukset vesistöjen reunoilla. Vähennä toimenpiteeseen 
ilmoittamaasi alaa peruslohkolla lannoittamattoman suojakaistan verran.  
 
Merkitse taulukkoon peruslohkon numerotunnus, peruslohkon nimi ja peruslohkon 
pinta-ala. Merkitse toimenpiteessä levittämäsi lannan ja/tai lannoitevalmisteen 
levityspinta-ala (ha) peruslohkoittain.  
 
Merkitse käyttämäsi lanta- tai lannoitelaji/-lajit. Ilmoita kohdassa minkä eläimen 
kuivalantaa tai lannasta erotettua kuivajaetta käytät. Toimenpiteessä hyväksyttä-
viä lanta- ja lannoitelajeja, maanparannusaineita tai kasvualustoja ovat seuraavat 
luettelon lannat ja lannoitteet ja muut materiaalit. Hyväksyttävien orgaanisten 
lannoitevalmisteiden tulee olla Eviran tyyppinimiluettelon mukaisesti alla olevia.  



 
- toiselta maatilalta hankittu kuivalanta 
- toiselta maatilalta hankittu kuivalannasta erotettu kuivajae  
- Orgaaninen lannoitevalmiste: 

- 1B1 Orgaaniset eläinperäiset lannoitteet 
- 1B2 Orgaaniset ei-eläinperäiset lannoitteet 
- 1C1 5 Lihaluujauho tai käsitelty eläinvalkuainen kaliumsulfaatti-

lisällä 
- 3A1 Maanparannusturpeet 
- 3A2 Orgaaniset maanparannusaineet 
- 3A5 Maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet 
- 5A1 Turpeet 
- 5A2 1 Lannoitettu ja/tai kalkittu irtomulta 
- 5A2 2 Kompostimulta 
- 5A2 3 Juuresmulta 
- 5A2 7 Teknisesti käsitelty irtomulta 

 
Merkitse levittämäsi lanta- tai lannoitemäärä (kuutiota/ha) peruslohkoittain. Mer-
kitse levittämäsi materiaalin kuiva-ainepitoisuusprosentti. Merkitse päivämää-
rä/päivämäärät, jolloin levitys on tapahtunut. Mikäli aiot levittää hyväksyttyä mate-
riaalia vielä hakemuksen jättämisen jälkeen, merkitse päivämääräksi aiottu levi-
tyspäivämäärä. Jos tällainen levitys ei toteudu, ilmoita siitä välittömästi maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle.  
 
Ilmoita lannan luovuttajan nimi/nimet ja tilatunnus/tilatunnukset. Jos vastaanotat 
materiaalia valmistajalta, jolla ei ole tilatunnusta, merkitse kohdassa materiaalin 
valmistajan nimi. Palauta toimenpiteessä käytetystä kuivalannasta, lannasta ero-
tetusta kuivajakeesta, lannoitevalmistelain mukaisista orgaanisista lannoitteista, 
maanparannusaineista tai kasvualustoista ilmoituksen liitteenä luovutussopimus 
(esim. liitelomake 465L) tai vastaava lannoitteen hankintaa ja määrää osoittava 
luovuttajan kirjallinen ilmoitus luovutetusta lannasta tai maksukuitti, rahti- tai 
kuormakirja, josta ilmenee materiaalin hankinta ja määrä, maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle viimeistään 31.10.2017.  
 
Lisätietoja kohdassa voit halutessasi ilmoittaa hakemukseen liittyviä tarkentavia 
tietoja. Tarkempaa tietoa toimenpiteestä löydät hakuoppaan luvusta ympäris-
tösitoumus ja sitoumusehtojen luvuista 5.2, 8.2 ja 8.3. 
 
5. Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 

Ilmoita kasvipeitteiset alat kohdentamisalueella ja muulla alueella.  
 
Ilmoita peruslohkon tunnus, nimi ja pinta-ala. Merkitse, sijaitseeko peruslohko 
kohdentamisalueella (K) vai muulla alueella (M). Ilmoita kasvipeitteinen ala heh-

taareina kahden desimaalin tarkkuudella ja kasvipeitteisyysmuoto (aito (A)/ ke-
vytmuokattu (K)), jos peruslohko sijaitsee kohdentamisalueella. Ilmoita peruslohko 
kahdella eri rivillä, jos samalla kohdentamisalueen peruslohkolla on sekä aitoa 
kasvipeitettä, että kevytmuokattua kasvipeitettä.  
 
Yleistä asiaa ilmoittamisesta 
  
Muista ilmoittaa kasvipeitteistä alaa sekä kohdentamisalueelle, että muulle alueel-
le vähintään 20 % sitoumusalasta. Jos et ilmoita kasvipeitteisyyttä vähintään 20 % 
kohdentamisalueelle ja muulle alueelle, toimenpide hylätään ja toimenpiteelle 
maksettu korvaus peritään takaisin koko sitoumusajalta. Mahdollisessa kasvipeit-
teisyysvalvonnassa otetaan huomioon vain kasvipeitteisyyteen ilmoitetut alat. 
 
Ilmoita alaa vain sitoumuslohkoille, koska ilmoituksessa otetaan huomioon vain 
sitoumuslohkojen alat. Ilmoita sitoumuslohkoista kaikki kasvipeitteisyyteen kel-
paavat alat, koska kasvipeitteiset alat täyttävät toimenpiteen prosenttirajoja, vaik-
ka ne eivät olisi oikeutettu lohkolle maksettavaan korvaukseen. Vähimmäisvaati-
mus, eli 20 % kasvipeitteistä alaa sitoumusalasta on täytyttävä kohdentamisalu-
eella ja muulla alueella erikseen. Tarkempaa tietoa toimenpiteestä löydät ha-
kuoppaasta ja sitoumusehtojen luvuista 5.6., 8.2. ja 8.3.  
 
Et voi ilmoittaa kasvipeitteisyyteen suojavyöhykettä, monivuotista ympäristönur-
mea, luonnonhoitopeltonurmea, viherlannoitusnurmea, monimuotoisuuspeltoa tai 
alaa, jolle on valittu toimenpide ”Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja 
siemenperunalla” sekä alaa jos lohkolla on voimassa erityistukisopimus ”ravintei-
den tehostettu vähentäminen”, ”turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely” tai ”suo-
javyöhykkeen perustaminen ja hoito”.  
 
Voit kuitenkin ilmoittaa em. aloista kasvipeitteisyyteen luonnonhoitopeltonurmia, 
monimuotoisuuspeltoniittyä (ei riistaa tai maisemaa), viherlannoitusnurmea ja em. 
toimenpiteen alaa, jos alalle on kylvetty syyskylvöinen kasvi v. 2017. Ota kuitenkin 
huomioon päätukihaussa ilmoitetun kasvin säilyttämisvaatimukset. 
 
6. Allekirjoitus 

Hakemus on allekirjoitettava. Allekirjoitus vaaditaan tilan maatalouden viljelijätu-
kiasiointiin valtuutetulta henkilöltä tai kaikilta tilan omistajilta tai koko tilan vuokraa-
jilta. Yhtymissä, kuolinpesissä ja muissa yhtiömuodoissa allekirjoitus vaaditaan 
tilan maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetulta henkilöltä tai kaikilta tilan 
osakkailta tai koko tilan vuokraajilta. Allekirjoitus voidaan korvata valtakirjalla tai 
yhtiömuodoissa tavanomaisella nimenkirjoitusoikeudella. Allekirjoituksen lisäksi 
vaaditaan nimenselvennys. 

 


