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1. Johdanto
Omasta elinympäristöstä huolehtiminen on tärkeää sekä alueen viihtyisyyden että luonnon
elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Naapurisopukin säilyy paremmin. Kaikenkokoisilla hevostiloilla on mm. ympäristönsuojelulakiin, nitraattiasetukseen ja kunnallisiin ympäristönsuojelumääräyksiin pohjautuvia velvollisuuksia, joista on huolehdittava. Hevostallien toimintaa
valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen niin sanotun nitraattiasetuksen pohjalta. Nitraattiasetuksessa annetaan määräyksiä lannan käsittelyyn ja varastointiin liittyen.
Siisti ja puhdas hevostila antaa hyvän kuvan paikasta ja on samalla positiivinen mainos tilan
toiminnasta. On tärkeää huolehtia julkisivusta: rakennusten ja aitojen kunnossapidosta, pihojen valaistuksesta, parkkipaikoista, hiekoituksesta talvella ja opasteista sekä siivota alueet sonnasta ja rehujäämistä säännöllisesti. Hyvin huollettu piha on myös turvallinen. Toiminta on energiatehokasta, kun valitaan energiatehokkaita laitteita ja valaisimia, pidetään
rakenteet tiiviinä, tuuletetaan tehokkaasti ja pidetään tallien ja toimistojen lämpötilat sopivina. Energiankulutusta ja materiaalivirtoja kannattaa seurata. Tämä on niin ympäristöystävällistä kuin taloudellistakin.
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1.1.


Muistilista hevostilan ympäristöasioihin
Jos tilalla on vähintään kuusi hevosta, asiasta on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle. Myös toiminnan muutoksista tai lopettamisesta on ilmoitettava. Ilmoitukseen
velvoittavaa toimintaa ovat mm. hevosten kasvattaminen tai vuokraaminen, ottaminen säilytettäväksi, hoidettavaksi, valmennettavaksi tai koulutettavaksi, opetuksen
antaminen hevosten käytössä ja käsittelyssä tai muu hevosten pito. (Eläinsuojelulaki
2478/1996 24 § Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja
harrastuseläinten pito)



Ympäristölupa haetaan kunnasta, jos tallipaikkoja on vähintään 60 hevoselle tai ponille.
o Lupaa voidaan vaatia myös pienemmälle määrälle, jos toiminta sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle ja voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
o Tallipaikkojen määrä on ratkaiseva luvan hakemiselle, ei sen hetkinen eläinmäärä.



Yli 200 hevosen tallin ympäristölupa haetaan aluehallintovirastosta ja sen valvonnasta vastaa alueellinen ELY-keskus.



Lanta ja rehut täytyy varastoida ja käsitellä nitraattiasetuksen mukaisesti.



Jaloittelu- ja laidunalueista sekä pelloista tulee huolehtia nitraattiasetuksen mukaisesti.



Jätevedet täytyy käsitellä ympäristönsuojelulain, jätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten määräämällä tasolla.
o Jätevesilietteen käytöstä lannoitteena ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle 14
vrk ennen levittämistä.



Jätehuolto täytyy järjestää alueellisten jätehuoltomääräysten mukaan.
o Tilalla on aina liittymisvelvollisuus järjestettyyn jätehuoltoon.



Polttoöljyt ja kemikaalit täytyy säilyttää turvallisesti.



EU:n sivutuoteasetus koskee esim. kuolleiden eläinten varastointia ja hävittämistä.



Asemakaava-alueella tarvitaan terveydensuojelulain mukainen ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle.



Uutta hevostallia rakennettaessa tai vanhaa korjattaessa haetaan rakennuslupa rakennustarkastajalta.
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Kunnan ympäristönsuojelutarkastajalle pitää tehdä ilmoitus lannan käsittelystä, kun:


Kuivalanta aumataan pellolle. Ilmoitus on tehtävä 14 vrk ennen auman perustamista.

 Lantaa levitetään vielä marraskuussa poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi. Ilmoitus poikkeustilanteessa on tehtävä viimeistään 31.10.
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2. Lanta
Nitraattiasetuksella suojellaan vesistöjä ravinnevalumilta ja sen määräykset koskevat kaikkia eläinsuojia ja viljelyä. Lanta tulee ensisijaisesti hyödyntää maanparannusaineena. Lannan voi luovuttaa ulkopuoliselle toimijalle, jollei omaa käyttötarvetta ole.

2.1.

Lantalan sijoittaminen

Lantalaa perustettaessa tulee pitää riittävä etäisyys vesistöstä, valtaojasta, naapurista ja
kaivosta. Sadevesien valuminen rakennuksien katolta lantalaan pitää estää. Kattamattoman
lantalan etäisyys tallirakennuksesta on oltava vähintään 1,2 metriä. 1.4.2015 jälkeen vireille
tulleissa rakennushankkeissa tulee huomioida seuraavat: lantalaa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, ellei pystytä maaperäselvitysten avulla osoittamaan, ettei se aiheuta pohjavesien
pilaantumista tai sen vaaraa. Tulvanalaiselle alueelle lantalaa ei saa perustaa. Lantalaa ei
saa sijoittaa alle 50 metrin etäisyydelle vesistöstä, talousvesikäytössä olevasta kaivosta tai
lähteestä eikä alle 25 metrin etäisyydelle valtaojasta tai norosta.

2.2.

Lantalan rakenne

Lantalan rakenteiden tulee estää lannan ja nesteiden leviämistä ympäristöön sekä pinta- ja
pohjavesiin. Lantalan on oltava tiivispohjainen, rakenteiden vesitiiviit ja uudet lantalat on
katettava katolla tai pressulla niin, ettei sadevesi pääse sinne. Katetun lantalan on oltava
hyvin tuulettuva, muutoin vaarana on lannan syttyminen palamaan. Kattamisvaatimus ei
koske vanhoja lantaloita eikä naudan lietelantaa johon syntyy kuori. Lantalan edustalla on
oltava riittävä ajoluiska ja kuormausalustan on oltava kovapohjainen. Kuivalantalassa tulee
olla kynnys ja kallistukset hoidettu niin, ettei sieltä pääse valumia ympäristöön.

2.3.

Lantalan mitoitus

Lantalassa on oltava tilaa 12 kk lannan varastointiin. Lantaloiden tilavuudesta on annettu
seuraavat ohjearvot:


Uudet lantalat (1.4.2015 jälkeen vireille tulleet rakennushankkeet, Vna 1250/2014):
Hevonen >150 cm:17 m3 lantaa/12 kk. Poni 120-150 cm: 12 m3 lantaa/12 kk. Pienponi 8 m3 lantaa/12 kk.



Vanhat lantalat (Vna 931/2000): Hevonen: 12 m3 lantaa/12 kk. Poni: 8 m3 lantaa/12
kk.
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Samana laidunkautena laitumelle jäänyt lanta voidaan vähentää tilavuudesta. Vähimmäistilavuudesta voidaan myös poiketa, jos lantaa luovutetaan muulle toimijalle. Lantalan koko
lasketaan laskennallisen lannan kuutiotilavuuden mukaan (pohja-pinta-ala x seinämäkorkeus).
2.3.1. Jos lantaa on alle 25 m3
Jos tilalla kertyy varastoitavaa kuivalantaa enintään 25 m³ vuodessa tai jos tilalla varastoidaan kerrallaan enintään 25 m³ kuivalantaa, voidaan lanta varastoida tiiviillä alustalla kuten:
siirtolavalla tai merikontissa tai muulla vastaavalla tiiviillä alustalla, joka on katoksessa tai
joka katetaan peitteellä.

2.4.

Lanta-analyysi

Toiminnanharjoittajan tulee teettää lanta-analyysi viiden vuoden välein, jos tilalla syntyy lantaa enemmän kuin 25 m3 vuodessa tai jos tilan pelloilla käytetään lantaa sitä enemmän.
Analyysissa selvitetään liukoinen typpi, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Lannoituksen
suunnittelussa voidaan käyttää joko analyysin tietoja tai nitraattisetuksen lannan taulukkotietoja. Lanta-analyysi tulee pyydettäessä esittää viranomaiselle ja sitä tulee säilyttää 10
vuotta.

2.5.

Lannan levitys

Kuivikelanta levitetään yleensä peltoon sellaisenaan. Suuren kuivikepitoisuuden takia hevosen lanta ei ole erityisen tehokas lannoite. Kuivikkeen ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi millaisena maanparannusaineena kuivikelanta toimii. Yleisesti käytettyjä kuivikevaihtoehtoja ovat turve, puupohjaiset kuivikkeet ja olki. Maanparannusarvoa voidaan parantaa
kompostoimalla. Lannan kompostointi on tehtävä tiivispohjaisella alustalla ja jälkikypsytys
voidaan tehdä aumassa.
2.5.1. Lannan levitysajat


Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on sallittua 1.4.–
31.10 olosuhteiden salliessa.
o Ei routaiseen, vedenkyllästämään eikä lumipeitteiseen maahan.



Pelto on muokattava vuorokauden sisällä levittämisestä, jollei lannoitteita ole sijoitettu suoraan maahan.
o Kasvustoon voidaan levittää pintaan ilman muokkausta 1.4.-14.9.
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o 15.9.-31.10. lanta on aina muokattava vuorokauden kuluessa tai levitettävä
sijoittamalla.
o Lohko voi jäädä talven yli kynnökselle tai siihen voidaan kylvää uusi kasvusto.


Kaltevilla peltolohkoilla muokkaus on aina tehtävä 12 tunnin sisällä levityksestä tai
levittää sijoittamalla.

2.5.2. Lannan levitys marraskuussa
Poikkeuksellisissa sääolosuhteissa lantaa saa levittää marraskuun loppuun asti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävällä ilmoituksella. Viljelijä tekee päätöksen, kun poikkeustilanteen ehdot täyttyvät ja viljelijän on pystyttävä todistamaan ehtojen täyttyminen pyydettäessä. Ilmoitus on tehtävä lokakuun loppuun mennessä.

2.6.

Aumaus

Omalla tilalla syntyvän lannan varastointi aumassa (kuiva-ainepitoisuus on oltava yli 30 %)
on sallittua vain poikkeustilanteissa (työtekninen tai hygieeninen syy). Aumassa täytyy olla
pohjalla kuiviketta 20 cm (esim. turve, heinä, hake) ja päällä tiivis peite (kuten muovi tai
pressu). Auma tulee perustaa yli 100 metrin päähän vesistöistä, ja kaivoista sekä yli 5 metrin
päähän ojista. Tulvanalaiselle alueelle ja pohjavesialueelle aumaa ei saa perustaa. Aumauksesta on tehtävä ilmoitus vuosittain kunnan ympäristöviranomaiselle 14 vrk ennen auman perustamista. Ilmoituksen liitteenä on oltava sijaintikartta.
Kompostin jälkikypsytysauman peitteen ei tarvitse olla tiivis, vaan kuivikekerros riittää.

2.7.

Lannan säilytys pellolla 4 vk ennen levittämistä

Levitysolosuhteiden salliessa lantaa saa säilyttää kasattuna pellolla enintään 4 vk ennen
lannan muokkausta peltoon levitysaikana (1.4.-31.10.). Varastointi on mahdollista silloin kun
lannan levittäminen lohkolle on mahdollista eli pelto ei ole lumen peittämä, routaantunut tai
veden kyllästämä.

3. Valumavesien hallinta
Hevosten tarhauksesta tai laidunnuksesta ei saa aiheutua merkittävää pohjaveden tai pintaveden pilaantumisen vaaraa. Ravinteet siirtyvät ulkoilualueilta vesiuomiin sade- ja sulamisvesien mukana, varsinkin keväällä lumien sulaessa. Valumia ehkäistään käyttämällä
kentällä riittävää kantavaa kerrosta sekä asianmukaisella pintakerros materiaalilla (100 cm)
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sekä siivoamalla tarhat säännöllisesti lannasta ja jättöheinistä. Tarhojen siivoamisella kuormitus pystytään puolittamaan. Vettä voidaan kerätä ja hyödyntää kastelussa ja pölynsidonnassa tai sen valumista ympäristöön voidaan hidastaa kosteikkojen ja altaiden avulla.
Tallissa lattian tai alapohjarakenteen on estettävä jätevesien ja virtsan pääsy maaperään.
Pelkkä maapohjainen talli ei käy. Jaloittelutarhasta lanta on siivottava säännöllisesti lantalaan. Maapohjaisen jaloittelualueen pintamaa on uusittava tarpeen vaatiessa.

3.1.

Tarhan sijoittaminen

Tarhaa ei tule perustaa pohjavesialueelle, jollei maaperäselvityksillä pystytä osoittamaan
ettei se aiheuta pohjavesien pilaantumisen vaaraa. Tarhaa ei saa perustaa tulvanalaisille
alueille, alle 50 metrin etäisyydelle vesistöstä, talousvesikaivosta tai – lähteestä eikä alle 25
metrin päähän valtaojasta tai norosta. Sijoittaminen koskee uusia, 1.4.2015 jälkeen vireille
tulleita hankkeita. Laiduntamista tulee välttää pohjavesialueilla.
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3.2.

Ruokintapaikkojen kattaminen

Hevostiloilla jaloittelualueita tai jaloitteluun käytettäviä ulkotarhoja ei koske nitraattiasetuksen vaatimus pysyvien ruokintapaikkojen kattamisesta tai valumavesien keräyksestä. Hevosten jaloittelualueita tulee kuitenkin hoitaa niin, ettei pinta- ja pohjavesiin aiheudu ravinnepäästöjä. Laitumilla sijaitsevat pysyvät ruokintapaikat on katettava. Juomapaikkoja kattamisvaatimus ei koske.

4. Tilavaatimukset
Yhtä yli 2 vuotiasta hevosta kohden tarvitaan 0,5 ha lannanlevitysalaa. Yhden hevosen ruokkimiseksi heinällä tarvitaan noin hehtaarin sato vuodessa.
Hevosten karsinat tulee olla vähintään eläinsuojelulain vaatimusten mukaiset. Tarhoissa on
oltava eläimillä riittävästi tilaa liikkua.

5. Jätevedet
Hevostallien jätevesistä on huolehdittava ensisijaisesti viemäriverkostoon liittymällä tai verkoston ulkopuolella jätevesijärjestelmällä, joka puhdistaa jätevedet talousjätevesiasetuksen
vaatimalla perustasolla. Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva
kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % sekä kokonaistypen osalta vähintään 30 %. Haja-asutusalueella järjestelmän
täytyy täyttää vaadittu taso 1.1.2004 jälkeen rakennetuissa ja uusissa rakennettavissa kiinteistöissä. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kuivan maan kiinteistöissä järjestelmän uusimiselle ei ole aikarajaa vaan järjestelmä on tehtävä perustason puhdistustason vaatimukset
täyttäväksi suurten remonttien yhteydessä, kuten silloin kun vanhaa jäteveden käsittelyjärjestelmää tehostetaan, laajennetaan tai rakennetaan uusi järjestelmä tai kiinteistöllä tehdään muita uudisrakentamiseen verrattavia korjaus- ja muutostöitä.

5.1.

Pohjavesialueet ja vesistöjen lähellä olevat alueet

Kaikissa kiinteistöissä, jotka sijaitsevat 100 metriä lähempänä vesistöä tai pohjavesialueella,
perustason puhdistusvaatimus on saavutettava 31.10.2019 mennessä. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan vaatia perustasoa ankarampia puhdistusvaatimuksia. Ylä-Savon alueella määräyksissä puhdistusvaatimukset ovat näillä alueilla perustasoa tiukemmat.

5.2.

Käsittelyvaatimuksista poikkeaminen
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Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksesta enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan ranta- ja pohjavesialueilla. Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että kuormitus on huomattavan
vähäistä tai järjestelmän parantamisen kustannukset ovat hakijalle kohtuuttomat. Muilla alueilla remontin yhteydessä tehtäviin parannuksiin ei voi hakea poikkeusta.

5.3.

Jätevesijärjestelmän kunnostaminen

Uudistustarvetta miettiessä täyttyy ensin selvittää millainen nykyinen järjestelmä on, missä
kunnossa se on sekä kuinka paljon jätevesiä syntyy ja onko tulevaisuudessa tiedossa muutoksia jätevesien määrän synnyssä. Jätevesijärjestelmän ajan tasalle saattamiseksi kannattaa palkata suunnittelija avuksi. Jätevesijärjestelmälle on laadittava suunnitelma ennen uuden järjestelmän rakentamista tai vanhan tehostamista. Kiinteistönhaltijan on huolehdittava,
että kiinteistöllä on selvitys tai suunnitelma jätevesijärjestelmästä ja järjestelmään käyttö- ja
huolto-ohje. Se tarvitaan myös niille kiinteistöille, joilla ei ole vesikäymälää.
Mahdollisuuksien mukaan jätevedet kannattaa käsitellä samassa järjestelmässä niin tallin
kuin asuinkiinteistön osalta, sillä riittävä määrä oikeanlaista ainesta systeemiin takaa järjestelmän toimivuuden paremmin. Järjestelmän mitoitus voi olla haastavaa tallin pesuvesien
takia, jos vedenkulutuksesta ei ole pidetty kirjaa.

5.4.

Jätevesijärjestelmän huoltaminen

Jätevesijärjestelmän kuntoa ja toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti ja huoltaa ja käyttää
sen ohjeiden mukaisesti. Vesinäytteiden ottomahdollisuus on turvattava järjestelmässä ja
huoltopäiväkirjaa on pidettävä. Hevostalleilla haasteen aiheuttaa mahdollinen kuivikkeen
pääseminen putkistoihin ja siitä aiheutuva tukkeutuminen.
Jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa sakokaivosta tai
vastaavasta säiliöstä. Tyhjennyksen saa suorittaa vain toimija, joka on hyväksytty jätehuoltorekisteriin lietteen kuljettajaksi. Lietteenpoistosta on pidettävä kirjaa ja tiedot on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

5.5.

Jätevesilietteen käyttö lannoitteena

Omasta asumisesta ja enintään neljältä naapurikiinteistöltä syntyvää lietettä saa levittää lannoitteeksi omalle viljelyksessä olevalle pellolle ilman, että toiminnalla on ympäristölupaa.
Lietteen täytyy kuitenkin aina olla käsitelty mikrobiologisesti vaarattomaksi hyväksytyllä ta-
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valla, kuten kalkkistabiloinnilla. Lietteen käsittelystä, määrästä ja levittämisestä lohkojen mukaan täytyy pitää kirjaa. Vuokrapelloille levitettäessä tarvitaan pellon omistajan lupa, sillä
levitys vaikuttaa pellon käyttömahdollisuuksiin seuraavina vuosina. Myös naapureille on
hyvä ilmoittaa asiasta. Ennen lietteen levitystä asiasta voi neuvotella kunnan ympäristösuojeluviranomaisen kanssa. Jätehuoltoviranomainen voi ohjeistaa lietteen käsittelyn suhteen.
Jos liete sisältää vesikäymälöiden vesiä, oman tilan lietteen lannoituskäytön aloittamisesta
on tehtävä ilmoitus 2 kk ennen aloittamista jätehuoltoviranomaiselle, joka voi kieltää toiminnan, jos käsittely ei ilmoituksen mukaan ole riittävää. Jos pelloille levitetään myös naapurikiinteistöjen lietettä, on ilmoitus tehtävä vuosittain kaksi kuukautta ennen levitystä.

6. Polttoaineiden ja kemikaalien säilytys
Polttoainesäiliöiden kohdalla tärkeintä on ennakoida ja varautua riskeihin, jotta aineiden
pääsy maaperään voidaan estää. Polttoainesäiliön, liittimien ja letkujen kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti. Säiliö kannattaa tyhjentää ja puhdistaa vuosittain – säiliöön kertyvä
sakka ja vesi ovat haitaksi myös koneille. Säiliön sisäpuolinen kunto on hyvä tarkistuttaa 510 vuoden välein asiantuntevalla tarkastajalla.

6.1.

Polttoainesäiliön sijoittaminen

Sijoituspaikan tulee olla turvallinen eikä törmäysriskiä saa olla. Säiliötä ei saa säilyttää liian
lähellä rakennuksia tai vesistöjä. Rakennuksiin on hyvä pitää 5 metrin turvaetäisyys, mutta
vähintään metrin verran.
6.1.1. Tiivis pohja
Pysyvässä käytössä oleva polttoainesäiliön tankkaus- ja täyttöpaikka tulee sijoittaa tiiviille
pohjalle, kuten asfaltille tai betonille. Riittää, että tiivispohjainen tankkauspaikka kattaa tankkausalueen, koko kaluston ei tarvitse mahtua siihen. Myös öljysäiliön sijoittaminen tiiviille
alustalle on suositeltavaa pohjan ruostumisen ehkäisemiseksi. Mahdolliset vuodot on pystyttävä keräämään talteen.

6.2.

Polttoainesäiliöiden varustelu

Säiliöstä tulee löytyä tyyppikilpi, varoitusmerkki, tieto sisällöstä, laponestojärjestelmä sekä
ylitäytönesto. Vanhoissa öljysäiliöissä vaatimusten osalta on siirtymäaikaa 1.1.2021 asti
kuntien ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Uutta öljysäiliötä ostaessa tulee varmistaa, että se täyttää kaikki vaatimukset, sillä myynnissä on myös säiliöitä, joissa ei ole esimerkiksi ylitäytönestintä.
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Laponestojärjestelmä estää öljyn valumisen maahan lappoamalla esimerkiksi letkun katketessa.

Säiliön lähellä pidetään riittävästi öljynimeytysainetta ja varusteita öljyn siivoamiseksi onnettomuuden sattuessa sekä alkusammutuskalustoa. Imeytysaineena voidaan käyttää esimerkiksi turvetta, purua tai teollisia imeytysaineita.
6.2.1. Pohjavesialueet
Pohjavesialueella vaaditaan lisäksi kaksivaippasäiliö tai yksivaippasäiliölle katettu kaukalo,
johon mahtuu tarvittaessa koko polttoainemäärä. Pohjavesialueella öljysäiliöillä on tiukemmat määräykset, jotka kannattaa tarkistaa alueellisista ympäristönsuojelumääräyksistä.

6.3.

Vaarallisten aineiden säilytys

Yksivaippainen kiinteä tai siirrettävä öljy-, polttoaine- ja muu kemikaalisäiliö on sijoitettava
tiiviille, vettä ja kemikaaleja läpäisemättömälle alustalle siten, ettei kemikaali pääse valumaan maaperään, vesistöön tai viemäriin. Suoja-allas, kynnys tai muu vastaava rakennelma
on mitoitettava vähintään suurimman varastoitavan kemikaalisäiliön tilavuuden mukaisesti.
Imeytysmateriaalia on oltava vahinkojen varalle. Säiliön täyttöaukko ja kemikaalin varastotila on lukittava. Vesi ja lumi on poistettava tilasta tarvittaessa. Voitelu- ja jäteöljyt tulee säilyttää samoin edellytyksin. Jäteöljyt on toimitettava asianmukaiseen paikkaan. Määräys ei
koske alkuperäispakkauksessa säilytettävän säiliörehun tai tuoreviljan valmistuksessa käytettävän kemikaalin varastointia.
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6.4.

Toimet onnettomuuden sattuessa

Aineiden säilönnässä ja käytössä on noudatettava varovaisuutta, sillä ne voivat muodostaa
maaperän ja pohjavesien pilaantumisen vaaraa ja onnettomuus voi tulla kalliiksi, sillä puhdistuskuluista vastaa onnettomuuden aiheuttaja, vaikka kyseessä olisi vahinko. Mahdollisessa vahinkotilanteessa maahan päässyt öljy on kerättävä välittömästi talteen. Pienenkin
öljyvahingon sattuessa asiasta on aina soitettava hätänumeroon 112. Vahingosta tulee ilmoittaa myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

7. Jätehuolto
Jätehuollosta ei saa aiheutua ympäristö- tai terveyshaittaa. Tilalla tulevat jätteet tulee lajitella ja käsitellä alueellisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätehuoltosuunnitelman
avulla kaikki tilalla toimivat osaavat kierrättää jätteet oikein.

7.1.

Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen

Kaikilla asuin- ja vapaa-ajankiinteistöillä on velvollisuus liittyä järjestettyyn jätehuoltoon sekajätteen osalta. Liittyminen hoidetaan kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen
yhteisastialla. Liittymisestä sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tyhjennysväli on oltava riittävän tiheä, tyhjennysvälistä määrätään alueellisissa jätehuoltomääräyksissä.
Jäteastian on oltava pyörällinen, kannellinen ja varustettu tartuntakahvoin sekä koneelliseen
kuormaukseen soveltuva. Astia tulee sijoittaa niin, että jätteenkeräysauton on helppoa ja
turvallista noutaa jäte. Kiinteistön haltijan on huolehdittava alueen aurauksesta ja liukkauden
torjunnasta.
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7.2.

Hyötyjäte

Hyötyjäte on lajiteltava erikseen sekajätteestä. Hyötyjätteisiin lajitellaan biojäte, kartonki,
metalli, lasi ja paperi. Sekajätteisiin ei saa laittaa vaarallista jätettä tai muuta energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia ja lasia. Pieniä lasi- ja posliinisirpaleita
voi kuitenkin laittaa sekajäteastiaan.

7.3.

Vaarallinen jäte

Vaarallisia jätteitä ei saa laittaa edes pieniä määriä seka- tai hyötyjätteisiin vaan ne on toimitettava niitä varten järjestettyihin vastaanottopaikkoihin. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi akut, kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet sekä niiden pakkaukset sekä myrkyt ja desinfiointiaineet. Vanhentuneet ja ylimääräiset lääkkeet toimitetaan apteekkiin. Jätteet on syytä
toimittaa omissa pakkauksissaan keräilypisteisiin.
7.4.

Muovijäte

Muovijäte voidaan lajitella erikseen sekajätteistä. Muovijätteeseen lajitellaan kotitalouden
tyhjät, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset, kuten muovipussit ja kääreet sekä muovipullot ja
–kanisterit. Muovijätteisiin ei saa laittaa likaisia muovipakkauksia taikka sekajätettä. Muovijätteisiin ei saa laittaa myöskään PVC – pakkauksia eikä yritysten muovipakkauksia.
7.5.

Puutarhajäte

Puutarhajäte, risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte voidaan käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä tai toimittaa Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n järjestämään vastaanottopaikkaan. Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa, kompostorikehikossa tai
aumassa.

7.6.

Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostorin täytyy olla suljettu ja
hyvin ilmastoitu. Komposti on sijoitettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Sitä ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta. Biojätteen kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus Ylä-Savon Jätehuoltolautakuntaan, jos haluaa hakea pidempiä jätteentyhjennysvälejä sekajätteelle.

16

7.7.

Jätteen polttaminen

Jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty. Kiinteistön tulipesissä saa polttaa vain käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä käyttää sytykkeenä vähäisiä määriä paperia, pahvia tai kartonkia. Muovijätettä kuten paalimuoveja ja verkkoja ei saa polttaa.
Jätteiden avopoltto on kielletty. Taajaman ulkopuolella saa kuitenkin polttaa avotulella kuivia
olkia, risuja, oksia, kantoja ja puhdasta puuta.

7.8.

Jätteen hautaaminen

Jätteen hautaaminen on kielletty.

7.9.

Kuolleiden eläinten käsittely

Kuolleisiin eläimiin liittyy aina eläintautien leviämisen riski. Kuolleet hevoset säilytetään lyhytaikaisesti tiiviillä alustalla tuhoeläimiltä suojattuna, kuten pressulla peitettynä. Sopiva
paikka on esimerkiksi traktorin peräkärryssä pressun päällä. Jos ruhoista valuu nesteitä säilytyksen aikana, niiden pääsy ympäristöön on estettävä. Valumavedet voidaan johtaa tilan
omaan lietesäilöön pellolle levitettäväksi tai umpikaivoon jätevedenpuhdistamolle kuljetettavaksi. Kuolleen hevosen saa haudata maahan tai toimittaa polttolaitokselle tai hyväksytylle
kaatopaikalle.
7.9.1. Hautaaminen
Ruhoa ei saa haudata pohjavesialueelle eikä se saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen
vaaraa tai riskiä ihmisten tai eläinten terveydelle. Ruho tulee haudata talousvesikaivon alapuolelle ja riittävälle etäisyydelle. Kuollutta, haudattavaa hevosta tai ponia ei saa kääriä
muoviin tai muuhun materiaaliin joka estää maatumisen. Hautaaminen tulisi tehdä riittävän
syvälle vähintään 1,5-2 m syvyyteen. Mikäli hautaaminen tapahtuu naapurikiinteistön läheisyydessä, on hautaamiselle oltava naapurin suostumus. Hautaamisesta on kirjanpitovelvollisuus, jossa täytyy ilmetä haudattujen raatojen määrät, laji, hautauspäivä ja paikka. Kirjanpito on säilytettävä kaksi vuotta ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Samat
säännöt koskevat kotiteurastuksesta syntyvän jätteen käsittelyä. Kirjanpito ei koske lemmikkieläinten hautaamista.
7.9.2. Haaskakäyttö
Hevosten haaskakäyttö eli käyttö luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa on sallittua, mutta
kunnan eläinlääkärille on tehtävä ilmoitus ja rajoitukset käytölle on selvitettävä etukäteen.
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8. Lisätietoa
8.1.

Yhteystietoja

Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Iisalmen toimipiste
Riistakatu 5 B, 3. krs, Iisalmi
PL 4, 74101 Iisalmi (postiosoite)
fax. (017) 272 4456

Kiuruveden toimipiste
Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi
PL 28, 74701 Kiuruvesi

ymparisto@ylasavonsote.fi

Pohjois-Savon ELY –keskus
Maatalouden ympäristönsuojelu
Vuokko Mähönen, puh. 0295 026 832

8.2.

Ilmoituslomakkeet netissä

Lannan levitys marraskuussa poikkeustilanteessa:
www.ymparisto.fi  Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi lomakkeet  maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet  6027 lantapoikkeus
Aumausilmoitusten teko:
www.ymparisto.fi  Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi lomakkeet  maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet  6029 aumausilmoitus
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Ilmoitus AVI:lle vähintään kuudesta hevosesta:
www.yrityssuomi.fi  lomakkeet ja sähköinen asiointi  aluehallintoviraston lomakkeet 
Eläinasiat: Ilmoitus eläinten pidosta / välitystoiminnasta
Ilmoitus lietteen käytöstä lannoituksessa ja biojätteen kompostoinnista Ylä-Savon
alueella:
http://www.jatehuoltolautakunta.fi/  Tehtävät  Lomakkeet  Lomake omatoimisesta lietteenkäsittelystä
http://www.jatehuoltolautakunta.fi/  Tehtävät  Lomakkeet  Lomake kompostoinnista
Ilmoitus hevostilan perustamisesta asema-kaava alueella Ylä-Savossa
www.ylasavonsote.fi  terveysvalvonta  työ- ja kokoontumistilat  Ilmoituslomake eläintenpitoon tarkoitetun rakennuksen sijoittamisesta asemakaava alueelle

8.3.

Lähteet

Kuntien ympäristösuojelumääräykset: http://www.ylasavonsote.fi/ymparistonsuojelu
Jätehuoltomääräykset www.jatehuoltolautakunta.fi
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu www.ymparisto.fi
Ajantasainen lainsäädäntö (Finlex)


Ympäristönsuojelulaki (527/2014)



Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (Nitraattiasetus) (1250/2014)



Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015)

Kekäläinen, Ida: Nitraattiasetus ja sen tulkinta. Savonian ammattikorkeakoulun julkaisusarja
D5/1/2016
www.hevostietokeskus.fi
Valokuvat on otettu kesällä 2017 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen hevostilalta Kiuruvedeltä öljysäiliön laponestokuvaa lukuunottamatta. Kuvaaja V. Kajanus.
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