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Haastattelulomake 

Ohje: Täytä lomake koneella tai mobiililaitteella ja tallenna, tai tulosta lomake ja täytä käsin. Hanki etukäteen lanta-
analyysin tulokset tai kierrätyslannoitteen tuoteseloste, sekä maa-analyysitulokset lomakkeen liitteeksi. 

Tilan perustiedot  

Tilan nimi ja paikkakunta 
Viljelijän nimi 
(Urakoitsijan nimi, jos on) 

 

☐Luomu           ☐ Tavanomainen 
Kuuluu ympäristökorvaukseen Kyllä ☐ Ei ☐ 

Peltoala ha,  

josta vuokralla ha 
 

Tietoja tilan tuotantosuunnasta 

Tuotantosuunta 
☐Kasvinviljely ☐ Karjatila 
 ☐Sekamuoto  

Kasvinviljely 
☐Viljanviljely        
 ☐Erikoiskasvituotanto  
☐Muu kasvituotanto, mikä 

 
Nauta/Sika/Siipikarja 
☐Lypsykarja 
☐Lihanautojen kasvatus 

☐Muu nautakarja, mikä  
☐Porsastuotanto 
 ☐Lihasikojen kasvatus 

☐Muu sikatalous, mikä  
☐Kananmunien tuotanto  
☐Siipikarjan lihantuotanto  

☐Muu siipikarjatalous, mikä  

Laiduneläimet 
☐ Lampaat 
☐ Vuohet 
☐ Hevoset 

☐ Muu, mikä  
 
Eläinmäärä:  

 
 
 
 

 

Tietoja lannasta tai kierrätyslannoitteesta sekä ravinnesisällöstä 

Tilan oma vai vastaanotettu lanta? 

 
Kuivalanta ☐ Lietelanta ☐  
Kierrätyslannoite ☐  
kauppanimi  

Onko lantaa käsitelty? Kyllä ☐ Ei ☐  
 Jos niin miten, esim. kompostointi, 
separointi, ilmastus jne. 

 
Ravinnemäärä per tn ☐ vai m3 ☐ 

N liuk  N tot  
P tot   

P ymp. korv. huomioitava  
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Tietoja levityslohkosta, viljelykasveista ja levitysteknologiasta 

Levityslohkon pinta-ala ha 
 

Esikasvi  
Lohkolle tuleva viljelykasvi 

 
 

Levityspäivämäärä ja sääolot: 

 
Miksi kyseinen ajankohta?  

 

Levityskalusto: 
Kuivalannanlevitin ☐ 
Sijoittava levitysvaunu ☐ 
Letkulevitin ☐ 
Hajalevitin ☐ 

Muu, mikä?  
 

Miksi kyseinen teknologia? 

 
Onko kalusto oma vai vuokrattu, vai 
levittääkö urakoitsija? 

 

Tehdäänkö levityksen jälkeen 
muokkaus/multaus kyllä ☐ ei ☐ 
Jos niin miten? Jos ei, miksi? 

 
Miten tila kokee lannanlevitystä ohjaavien 
säädösten noudattamisen? 

 

Paljonko lohkolle levitetään per hehtaari? 
(Muista mainita yksikkö, tonni vai kuutio) 

 kg/tn ☐ kg/m3 ☐ 
Paljonko lannan mukana tulee ravinteita 
kg/per hehtaari            kg/per lohko 
 N tot     N tot  

 N liuk   N liuk  

P tot      P tot    

P ymp.korv   P ymp.korv   
Miksi tila käyttää lantaa tai kierrätyslannoitteita, ja millaisia kokemuksia niiden käytöstä on? 

 
Oma kysymys viljelijälle: 

 
 
Muuta: 
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