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1 Johdanto
Oulun kaupungin ympäristövirasto toteuttaa yritysten ja toiminnanharjoittajien
jätehuollon ja ympäristöasioiden valvontaa toimialakohtaisin selvityksin. Vuosittain toteutetaan 1-3 eri aloja koskevaa kartoitusta. Kartoitettavan toimialan valintaan vaikuttavat mm. muutokset toimialaan liittyvissä ympäristösäädöksissä
sekä alan ympäristöasioiden hoidossa havaittavat puutteet.
Hevostallien ympäristönsuojelua on edellisen kerran tarkasteltu laajemmin
1990-luvun alussa. Myös hevostalouteen liittyvät ympäristösäädökset ovat tiukentuneet. Oulussa hevostallien reagoiminen aiemmin havaittujen puutteiden
korjauskehotuksiin ja lainsäädännön muutoksiin on ollut jokseenkin hidasta.
Edellä mainituista syistä johtuen Oulun alueen hevostallit on valittu yhdeksi tarkemman ympäristökartoituksen kohteeksi.
Ympäristövirasto lähetti vuoden 2001 lopulla jokaiselle Oulun alueen hevostalIin
omistajalle/pitäjälle kirjeen, jossa tiedusteltiin tallien lannan käsittelyyn liittyviä
asioita. Lisäksi talleille tehtiin tarkastuksia. Vuoden 2003 touko-kesäkuussa tehtiin uusi kartoitus, jossa käytiin hevostallien ympäristöasioita läpi laajemmin
haastattelemalla tallien omistajia/pitäjiä paikan päällä.
Vuoden 2003 selvityksen käytännön toteutuksesta ja tämän raportin tekstistä
vastasi ympäristöviraston ympäristöharjoittelija Jani Niemelä. Työtä on ohjannut
ja raportin sisällön tarkastanut ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti.

2 Laki- ja viranomaismääräykset
Ympäristönsuojelulaki (YSL (86/2000)) on tullut voimaan 1.3.2000. Ympäristönsuojelulaissa säädetään mm. ympäristönsuojelua koskevista yleisistä periaatteista sekä ympäristöluvista. Valtioneuvosto on ympäristönsuojelulain 11 §:n nojalla antanut asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn
rajoittamisesta (931/2000) eli ns. nitraattiasetuksen, joka on tullut voimaan
15.11.2000. Nitraattiasetus sisältää lannan varastointia ja levitystä koskevia
määräyksiä ja suosituksia sekä ns. hyvän maatalouskäytännön ohjeet.
Ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan kunnat voivat antaa paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.1.2003.
Tallien kannalta keskeinen säännös on myös ympäristönsuojelulain 85 §, jonka
mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa muuta kuin luvanvaraista toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi.
Jätelaissa (1072/1993) määritellyt yleiset velvollisuudet koskevat myös hevostalIeja. Lisäksi Oulun kaupungin ympäristölautakunnan antamat kunnalliset jätehuoltomääräykset (annettu jätelain 17 §:n nojalla) sisältävät hevostaliitoiminnassa huomioon otettavia asioita.
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3 Lantalatarkastus vuosina 2001-2002
Oulun alueen hevostallien lantaloitten tilaa kartoitettiin vuosien 2001-2002 aikana kirjekyselyllä (liite 1). Kysely lähetettiin kaikille Oulun alueen 32 hevostilalle.
Vastaamatta jättäneiltä pyydettiin tarvittavat tiedot puhelimitse. Lisäksi tehtiin
tarkastuskäyntejä paikan päällä.
Hevostallien omistajien/pitäjien ilmoitusten mukaan Oulun alueen hevostalleilla
oli vuoden 2002 alkupuolella yhteensä 329 hevosta (269 hevosta ja 60 ponia).
Äimäraution alueella hevosia oli 139 kpl, Kuivasjärven alueella 70 kpl ja hajanaisesti ympäri Oulua sijaitsevilla talleilla 120 kpl. Tallien käyttöaste oli noin
90%.
Ainoastaan neljännes tallien lantaloista täytti nitraattiasetuksen ohjetilavuuden.
Talleista reilussa kolmanneksessa varsinaista lantalaa ei edes ollut, vaan lanta
oli pihalle kasattuna. Tarkastuksissa havaittiin myös, ettei lantaloita oltu tyhjennetty säännöllisesti. Lantaloista hieman yli puolessa oli valettu betonipohja ja
säädösten mukainen reuna (vähintään 0,5m). Lantaloista noin kolmannes oli
katettu.
Talleista noin 45% luovutti lantaa muualle käsiteltäväksi (mm. Viherrengas Oy
ja Aimo Alakiuttu). Omille pelloille lantaa levitti noin 33% ja muiden pelloille reilut 20% talleista.
Tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi talleille lähetettiin kehotuskirjeitä lantaloiden rakentamiseksi, ylitäyttyneiden lantaloiden tyhjentämiseksi ja
rikkoontuneiden lantalarakenteiden korjaamiseksi. Kehotuskirjeiden mukaisiin
toimenpiteisiin ryhdyttiin talleilla suhteellisen heikosti; ainoastaan yhteen talliin
rakennettiin säädösten mukainen lantala. Ylitäyttyneitä lantaloita tyhjennettiin,
mutta sopimuksia lantalan säännöllisestä tyhjentämisestä ei tehty.

4 Vuoden 2003 ympäristökartoitus
Vuonna 2003 ympäristövirasto jatkoi hevostallien ympäristöasioiden valvontaa
ja toteutti touko-kesäkuussa aiempaa laajemman ympäristökartoituksen. Kartoitus toteutettiin haastattelemalla tallien omistajialpitäjiä paikan päällä ja tarkastamaIla samalla tallit ja niiden lähiympäristö. Haastattelu tehtiin käyttäen lomaketta (liite 2).
Kartoituksella selvitettiin mm. tallien yhteyshenkilöt, tallien hevosten määrä, lantalan kunto, lannan käyttö, hevosille varattujen ulkoilualueiden kunto, jätevesien
käsittely sekä jätteiden lajittelu. Samalla tallien pitäjiä neuvottiin ympäristönsuojeluasioissa.

5 Ympäristökartoituksen tulokset ja niiden pohdinta
5.1 Yleinen kuvaus
Oulun alueella hevostallit voidaan perustellusti jakaa kolmeen osaan: Äimäraution ja Kuivasjärven hevosurheilualueisiin ja muualla sijaitseviin yksittäisiin
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talleihin. Äimärautiolla ja Kuivasjärvellä, missä tallit ovat toistensa vieressä, hevostallit muodostavat tietynlaiset yhtenäiset kokonaisuudet, vaikka toimivatkin
erillisinä yksiköinä.
Oulun alueen 33 hevostallista tarkastettiin 22. Kahden hevostalIin osalta oli tehty ympäristölupatarpeen arviointi vuoden 2003 alussa. Näitä talleja ei tarkastettu
tässä yhteydessä, mutta ympäristöluvan tarpeen arvioinnin yhteydessä tehdyillä
tarkastuksilla havaitut asiat huomioitiin tuloksissa. Tarkastukset kohdistettiin
Äimäraution ja Kuivasjärven hevosurheilualueisiin, joilla saatiin tarkastettua yhtä
lukuun ottamatta kaikki tallit. Muualla sijaitsevista talleista tarkastukset kohdistettiin suurimpiin talleihin. Erikseen tarkastamattomat tallit ovat pääsääntöisesti
1-4 hevosen talleja ja ne sijaitsevat hajanaisesti ympäri Oulua.
Äimärautiolla on yhteensä kaksitoista hevostallia. Alueella on sekä ravi- että
ratsu hevosia. Alueen talleissa on yhteensä reilut 170 hevospaikkaa, joissa oli
tarkastusajankohtana noin 150 hevosta. Suurimpina puutteina talleilla havaittiin
mm. lantaloitten huono kunto tai puuttuminen kokonaan, lantaloitten epäsäännöllinen tyhjentäminen sekä jätevesien puutteelliset käsittelyjärjestelmät.
Kuivasjärven alueella oli tarkastusajankohtana viisi toiminnassa olevaa hevostallia. Alueella on sekä ravi- että ratsuhevosia. Talleissa on yhteensä reilut 80
hevospaikkaa. Tarkastusajankohtana talleissa oli yhteensä noin 70 hevosta.
Kaikki alueen tallit on liitetty yleiseen jätevesiviemäriin. Puutteina havaittiin, ettei
lantalaa ollut tai että lantaa varastoitiin joko tallin pihalla tai metsässä.
Äimäraution ja Kuivasjärven alueiden lisäksi Oulussa on hevosia noin 15 tallissa
(tallikohtaisia hevospaikkoja 2-37, yhteensä noin 130 hevospaikkaa). Tarkastetuissa kahdeksassa tallissa oli tarkastushetkellä yhteensä noin 100 hevosta.
Tarkastetuissa talleissa havaittiin puutteita lähinnä lantaloissa ja lannan sekä jätevesien käsittelyssä.
5.2 Lantalat ja lannan käsittely
Tallien lantaloissa havaittiin yleisesti puutteita. Tarkastetuista talleista yli 30%:lIa
varsinaista lantalaa ei edes ollut, vaan lanta oli kasattu esimerkiksi pelkälle betonialustalIe tai suoraan paljaalle maalle (kuvat 1 ja 2). Varsinaiseksi lantalaksi
on tässä yhteydessä tulkittu betonipohjainen, vähintään 0,5 metrin betonireunat
omaava rakennelma.
Talleista reilulla 60%:lIa oli betonipohjainen lantala, joista yksi kolmasosa oli katettu. Ajoluiska oli vain muutamassa lantalassa. Lantaloista enemmistö ei täytä
nykyisellään nitraattiasetuksen (931/2000) vaatimusta lannan varastointitilasta
(asetuksen mukaan lantala tulee mitoittaa 12 kuukauden aikana kertyvälle lantamäärälle).
Enemmistö lantaloista oli tarkastushetkellä täynnä ja osa selvästi ylitäyttynyt.
Osassa avolantaloitten ja pelkästään maan päällä olevien lantakasojen lannassa kasvoi nurmikko, mikä indikoi varsin epäsäännöllisestä lannan toimittamisesta jatkohyödyntäjälle. Hieman alle 50% talleista luovutti lantaa muualle käsiteltäväksi (mm. Viherrengas Oy ja Aimo Alakiuttu). Kolmannes talleista luovutti
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lantaa toisten pelloille ja reilu viidennes talleista käytti lantaa omien peltojen
lannoitukseen. Yhtä tallia lukuun ottamatta talleilla ei ollut kirjallista, voimassa
olevaa sopimusta lannan säännöllisestä luovuttamisesta asianmukaiset luvat
omaavalIe hyödyntäjälle.

Kuva 1. Äimäraution alueella avo-ojan varteen kerätty lantakasa.

Kuva 2. Kuivasjärvellä tallin pihalle kerätty lantakasa.
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5.3 Hevosten ulkoilualueet
Jokaisen tarkastetun tallin yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä oli vähintään yksi jaloittelutarha. Tarhoja ei oltu pääsääntöisesti salaojitettu, mutta suurimmassa osassa oli kuitenkin ympärysojat. Yhtäkään tarhoista ei oltu varsinaisesti perustettu, vaan niihin oli joko lisätty hiekkaa/hiekkasoraa tarvittaessa,
poistettu enimpiä kiviä tai niille ei oltu tehty mitään toimenpiteitä. Tarhat olivat
pääsääntöisesti hyväkuntoisen näköisiä, tosin muutamat tarhoista olivat tarkastushetkellä liejuisia. Tarhoja sijaitsi savipitoisilta mailta kuiviin kangasmetsiin.
Ainoastaan muutamalla talleista oli omia, suurempia laitumia. Enimmillään omille laitumille oli matkaa tallilta reilut viisi kilometriä. Muutama tallinomistaja kertoi
myös vuokraavansa laidunmaata vuosittain aina tarjonnan mukaan.
Äimäraution alueella tallinomistajat ja -pitäjät kokivat ongelmaksi, että hevosille
soveltuvia ulkoilualueita on liian vähän. Lisäksi olemassa olevilla reiteillä liikkuu
samanaikaisesti sekä ravi- että ratsuhevosia, mitä pidettiin turvallisuusriskinä.
Oritkarin terminaalihankkeen myötä hevosille soveltuvien ulkoilualueiden määrä
on vähentymässä entisestään. Kuivasjärven alueen käyttäjät olivat sitä mieltä,
että alueella on ratsuille soveltuvia ulkoilureittejä on kohtalaisesti, mutta ravihevosille hyvin soveltuvia ei ollenkaan.
5.4 Jätevedet
Talleilla muodostuvia jätevesiä ovat mm. WC-vedet, muut saniteettivedet (esim.
keittiö, suihku ja pyykinpesukone) sekä hevosten pesuvedet.
Kuivasjärven alueen hevostallit on liitetty yleiseen jätevesiverkostoon. Äimäraution alueen kahdentoista tallin jätevesistä yleiseen jätevesiverkostoon menevät seitsemän tallin jätevedet. Muilla viidellä tallilla WC-vedet kerätään umpisäiliöön ja muut jätevedet johdetaan pääsääntöisesti saostuskaivoon ja siitä edelleen maahan imeytykseen.
Jätevesien maahan imeytys ei toimi osassa talleista, vaan jätevedet menevät
suoraan avo-ojaan. Näistä ojista vedet laskevat mereen (kuva 3). Osa tallien
omistajista ei ollut edes tietoinen talliensa jätevesien käsittelyjärjestelmästä.
Äimäraution hevostallit on jo vuonna 1993 velvoitettu liittymään kustannuksellaan yleiseen jätevesiverkostoon. Tätä velvoitetta on noudatettu huonosti. Hajanaisesti ympäri Oulua sijaitsevilla talleilla jätevedet menevät joko umpisäiliöön
tai saostuskaivojen kautta ympäristöön.
5.5 Muu jätehuolto
Talleilla muodostuu hevosen lannan lisäksi muuta jätettä suhteellisen vähän.
Syntyvää jätettä ovat mm. paalinarut (muovi), rehusäkit (voimapaperia), loisteputket (ongelmajäte) ja muu sekalainen jäte keittiöistä, pakkauksista jne. Pääosa tallinomistajista/-pitäjistä ei lajitellut tallilla muodostuvaa jätettä, paitsi loisteputkien osalta. Syyksi jätteen lajittelemattomuudelle talleilta kerrottiin mm. talIitoiminnasta muodostuvan jätteen vähäinen määrä. Muutama tallinomistaja ei
tiennyt, mihin rikkoontuneet loisteputket tulisi viedä. Lisäksi muutamalta tallilta
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ilmaistiin, että he haluaisivat kierrättää muodostuvaa muovijätettä, mutta eivät
tienneet mihin sitä saa viedä.
Kaikki tallinomistajat eivät olleet liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen, vaan
veivät tallilla muodostuvat jätteet kaatopaikalle itse. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneistä kaikilla oli sekajäteastia sekajätteen keräystä varten.

Kuva 3. Äimäraution alueelta mereen johtava laskuoja.
5.6 Yleinen siisteys
Yleisesti ottaen tallit lähiympäristöineen olivat suhteellisen siistissä kunnossa.
Osassa talleja pihoille oli tehty viheristutuksia ja yhdessä jopa rakennettiin yleisen viihtyvyyden lisäämiseksi terassia. Lantalalliset tallit ympäristöineen olivat
pääsääntöisesti siistimmät kuin tallit, joissa varsinaista lantalaa ei ollut.
Tallien sisätilat olivat poikkeuksetta vähintään kohtuullisen siistin näköiset. Esimerkiksi muutamassa tallissa karsinat oli vasta uusittu. Säännöllisiä kuntotarkastuksia ja peruskuntokorjauksia kerrottiin tehdyn. Varastotilaa kerrottiin olevan riittävästi. Varastotilat olivat pääsääntöisesti myös niille kuuluvassa käytössä, eikä tallien pihoille oltu kerätty tavaraa suuria määriä.
Joillekin talleille oli kerääntynyt vuosien saatossa erilaista rakennuspurkujätettä,
mikä oli kasattu tallialueelle. Nämä jätekasat olivat kuitenkin pieniä eikä niistä
liene suurempaa, edes maisemallista haittaa.

j

9

Hieman alle puolella talleista kuivikemateriaali (puru tai turve) oli joko katetussa
varastossa tai maan päällä pressun alla. Muissa kuivike oli ilman katosta joko
reunuksellisessa rakennelmassa tai paljaalla maalla. Tarkastusten yhteydessä
oli paikoin havaittavissa, että kattamattomilta kuivikepurukasoilta oli levinnyt purua piha-alueelle.
Kolmessa tallissa käytettiin kuivikkeena turvetta. Turvetta kuivikkeena käyttävät
kertoivat turpeen olevan purua sotkevampaa. Heidän mukaan lannan hyödyntäjät kuitenkin suosivat turvepitoista lantamateriaalia sen nopeamman palamisen
johdosta.

6 Jatkotoimet
Kartoituksen yhteydessä laadittiin hevostalleilie ympäristönsuojeluohje (liite 3).
Ohjeen tavoitteena on lisätä hevostallien omistajien/pitäjien tietoa ja tietoutta
hevostalouteen liittyvissä ympäristönsuojeluasioissa. Ohje jaettiin kirjeitse kaikille talleilie ja sitä on saatavilla ympäristövirastosta sekä viraston internet-sivuilta
(http://www.ouka.fi/ymparisto).
Jokaisesta tarkastuskäynnistä laadittiin tarkastuspöytäkirjat, joissa talleja kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Talleja, joilla varsinaista lantalaa ei ollut, se kehotettiin rakentamaan
30.6.2004 mennessä. Lantalan rakentamissuunnitelma kehotettiin esitettäväksi
ympäristövirastoon 31.12.2003 mennessä. Rikkoontuneet lantalat kehotettiin
korjaamaan välittömästi.
Talleja kehotettiin solmimaan sopimukset lannan säännöllisestä luovuttamisesta
hyödyntäjälle ja toimittamaan sopimus tiedoksi ympäristövirastoon 31.10.2003
mennessä. Lisäksi esitettiin kehotuksia yleiseen siisteyteen liittyvissä asioissa
(mm. lantakasojen poistaminen ja pihoille kertyneiden rakennuspurkujätteiden
siivoaminen). Äimäraution alueen jätevesiverkostoon liittymättömät tallit kehotettiin liittymään jätevesiverkostoon 30.6.2004 mennessä.
Äimäraution ja Kuivasjärven hevosurheilualueiden osalta järjestettiin viranomaisneuvottelu, jossa oli läsnä edustajat Oulun kaupungin ympäristövirastosta, asemakaavoituksesta, tontti- ja asumispalveluista, viheryksiköstä, liikuntavirastosta, metsät ja vesialueesta sekä Oulun Vedestä. Neuvottelussa sovittiin
mm. tarvittavista valmistelutoimista Äimäraution alueen kehittämiseksi (yleissuunnitelma) sekä talleille jo olemassa olevien ympäristönhoitoon liittyvien velvoitteiden kuntoon saattamisesta. Äimäraution alueen kehittämiseksi järjestetään neuvotteiutilaisuus vuoden 2003 elokuussa, johon kutsutaan myös hevostallien edustajat.
Lisäksi lannan hyödyntäjistä niitä, joilla ei ollut toiminnan edellyttämää ympäristölupaa, kehotettiin hakemaan lupa.

UinEET
Liite 1. Vuoden 2001 kyselylomake.
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OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

telefax

(08) 558 467 99

HEVOSTALLlEN LANNAN KÄSITTELY

Ipuh.

Tallin omistajan I yhtevshenkilön nimi:
Osoite:
Tallin osoite ios ei sama:

Tallissa on

koi hevosoaikkoia

Tallissa pidettiin vuonna
2001

k I hevosia

I

koi oonioaikkoia

LANTALA

Lantalan tilavuus on

Lantalan pohja
on

maata

Lantaa kert

betonia

vuodessa

Muu rakenne, mikä?
-

r---

Lantalan reunojen korkeus
on

m

Onko lantalassa katto?

Kyllä

Ei

LANNAN KÄSITTELY

ha
Lanta levitetään muiden
elloille

Kenen?
Minne?

Lanta toimitetaan muualle
käsiteltäväksi

Minne?
Kenelle?

Kuinka usein lantaa
toimitetaan muualle?

Lantalassa
käytetään
kuivikkeena

Purua

I
Mihin käyttöön
lanta
toimitetaan?

Turvetta

Muuta, mitä?

Liite 1. Vuoden 2001 kyselylomake.
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YMPÄRISTÖ
Lantalan etäisyys
kaivosta

alle 15 m

15 - 50 m

enemmän

valtaojasta

alle 15 m

15 - 50 m

enemmän

vesistöstä

alle 15 m

15 - 50 m

enemmän

m

Lantalan etäisyys naapurin
asuinrakennuksesta

Sijaitseeko lantala
pohiavesialueella?

Palautusosoite:

Lisätietoja:

Kyllä

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

Heini linatti p. 55846764
Heikki Orava p. 55846762

Ei

Liite 2. Vuoden 2003 kyselylomake.
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OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
PL34
90015 OULUN KAUPUNKI

teJefax

(08) 558 467 99

HEVOSTALLlEN YMPÄRISTÖKARTOITUS 2003
TAUSTATIEDOT
Tallin omistajan/vastuuhenkilön nimi, johon tallin ylläpitoon/hevosten hoitoon liittyvissä kysymyksissä otetaan yhteyttä:
Osoite:

!

puh.

Tallin osoite ios ei sama:
HEVOSTEN PITOON MVÖNNETYT LUVAT
Ympäristölupa
Ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle
I (Terveydensuoielulaki 13~ ia 14~)

On

Ei

On

Ei

Ilmoitus lääninhallitukselle !Eläinsuoielulaki 24&)

On

Ei

Tallissa on

Tallissa on (5/2003)

Ikpl poneja

Ikpl hevosia

LANTALA
Lantalaa ei ole 1

Lantala on

Lantalan tilavuus on

m3

_

Lantaa kertyy vuodessa arvio1-

m

ta

Lantalan pohja
on

betonia

maata

Lantalan reunojen korkeus
on
(oltava vähintään 0,5m)

m

Lantalan etäisyys kaivosta

muu rakenne, mikä?

Onko lantalassa katto?

alle 20 m

-

valtaojasta

alle 20 m

-

vesistöstä

alle 20 m

Ei

20-100 m

enemmän

20-100 m

enemmän

20-100 m

enemmän

Lantalan etäisyys lähimmästä naapurin asuinrakennuksesta
Sijaitseeko lantala pohjavesialueelKyllä
IEi
la?

I

Kyllä

m

I
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Liite 2. Vuoden 2003 kyselylomake.
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LANNAN KÄSITTELY
ha
Lanta levitetään muiden pelloille

Kenen?
Minne?

Lanta toimitetaan muualle
käsiteltäväksi

Minne?
Kenelle?

Kuinka usein lantaa toimitetaan muualle?

Lannan käyttötarkoitus?

Onko lannan toimituksesta kir"allista/säännöllistä so imusta?
Lantalassa käytetään kuivikkeena Purua

Turvetta

Muuta, mitä?

MUUTA? (esim. patterointi)

HEVOSTEN ULKOILUALUEET
1) Tarhat
Salaoiitus

On

Ei

Ympärvsoiat

On

Ei

I

Mihin oiat johtavat?
Tarhan pohjustus

Ei

On, mikä?

2) Laitumet
Salaojitus

On

Ei

Ympärvsoiat

On

Ei

I

Mihin oiat iohtavat?
Laitumen pohjustus

Ei

On, mikä?

Kuinka usein ed. alueet puhdistetaan lannasta?
Oiien vesiensuojelurakenteet ei ole

on, mikä?
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JÄTEVEDET
Mitä jätevesiä tallilla synttw.?
WC-vedet

Kvllä

Ei

Muut saniteettivedet (suihku, keittiö, pyykki tms.)

Kyllä

Ei

Hevosten pesuvedet

Kyllä

Ei

M'Ihin vedet lohdetaan?

Jätevesiviemäri
Oma puhdistusjärjestelmä

millainen?

Mihin piha-alueen sadevedet johdetaan?
Kävtetäänkö pihalla vettä (esim. hevosten pesu)?
Vedenkulutus/vuosi?

JÄTEHUOLTO
Mitä iätteitä syntyy ia mihin syntvloät iätteet toimitetaan?
Bioiäte
Pahvi
Paperi
Puu
Ongelmajäte (mm.
loisteputket, akut)
Sekajäte
Mitkä jätteet lajiteIlaan ja toimitetaan jatkokäsittelyyn erikseen?

Miten eläinjäte käsitellään?
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Puh 08-5584 6764

Kesäkuu 2003

TIETOA YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA
HEVOSTALLEILLE
Tähän lehtiseen on koottu uudistuneen ympäristölainsäädännön ja muiden säädösten velvoitteet,
määräykset, suositukset ja ohjeet, jotka koskettavat hevostalleja sekä muuta tallien ympäristönsuojeluun liittyvää tietoutta.

Laki· ja säädöstausta
Uusi ympäristönsuojelulaki (YSL (86/2000)) on tullut voimaan 1.3.2000. Ympäristönsuojelulaissa
säädetään mm. ympäristönsuojelua koskevista yleisistä periaatteista sekä ympäristöluvista. Valtioneuvosto on ympäristönsuojelulain 11 §:n nojalla antanut asetuksen maataloudesta peräisin olevien
nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) eli ns. nitraattiasetuksen, joka on tullut voimaan 15.11.2000. Nitraattiasetus sisältää lannan varastointia ja levitystä koskevia määräyksiä ja
suosituksia sekä ns. hyvän maatalouskäytännön ohjeet.
Ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan kunnat voivat antaa paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.1.2003. Keskeinen talleja koskettava säännös on myös ympäristönsuojelulain 85 §, jonka mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa muuta kuin luvanvaraista toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on
tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi.
Jätelaissa (1072/1993) määritellyt yleiset velvollisuudet koskevat myös hevostalleja. Lisäksi Oulun
kaupungin ympäristölautakunnan antamat kunnalliset jätehuoltomääräykset (annettu jätelain 17
§:n nojalla) sisältävät hevostallitoiminnassa huomioon otettavia asioita. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) säätelee mm. hevostalIin ja siihen liittyvien rakenneimien rakennuslupatarvetta.

Luvat ja ilmoitukset
Ympäristölupa
Hevostalli tarvitsee aina ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle tai ponille.
Ympäristölupa voidaan edellyttää myös luparajan alittavalta eläinmääräitä, jos talli sijaitsee tai sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalIe pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Lisätietoja ympäristölupa-asioissa saa Oulun kaupungin ympäristövirastosta, Petteri Paananen, p. 5584 6734.
Ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle
Eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittamisesta tai käyttöönotosta asemakaava-alueella on tehtävä ilmoitus Oulun kaupungin ympäristöviraston terveydensuojeluviranomaiselle, Maija Nurminen, p. 5584 6730. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon tulee hakea
ympäristölupa.
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Ilmoitus lääninhallitukselle
Ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta hevosten pidosta on tehtävä kirjallinen ilmoitus Oulun
lääninhallitukselle, läänineläinlääkäri Riitta Aho, p. 020 517 8703. 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, jos täysikasvuisia hevosia on vähintään kuusi.

Lantalat ja lannan varastointi
Nitraattiasetuksen mukaisesti lanta on varastoitava tiivispohjaisessa (betoni) lantalassa, joka on
mitoitettu 12 kuukauden aikana kertyvälle lantamäärälle riittäväksi. Lantalan ohjetilavuus 12
kuukauden varastointia varten on 12 m3 hevospaikkaa kohden ja 8 m 3 ponipaikkaa kohden.
Laidunkauden aikana laitumelle jäävän lannan osuus voidaan vähentää lantalatilavuudesta. PohjoisSuomessa laidunkausi kestää alle 4 kuukautta. Jos hevoset ovat laitumella koko laidunkauden,
lantalan tilantarve on hevosella 8 m 3 ja ponilla 5m 3 . Jos hevoset ovat yöt sisällä, vähennyksestä
otetaan huomioon vain puolet.
Lantalan rakenteiden tulee estää lannan ja mahdollisten valumavesien pääsy ympäristöön sekä
pinta- ja pohjavesiin. Lantalan edessä on oltava ajoluiska ja lantalan edustan ja lannan
kuljetusalueiden on oltava tiivistä pintamateriaalia, joka estää lannan ja lantavesien leviämisen
ympäristöön.
Lantala voidaan tehdä joko avolantalana tai katettuna. Avolantalan reunat ja ajoluiska on
rakennettava vähintään 0,5 m korkeaksi. Lantalan toiminnan kannalta reunat kannattaa tehdä 1,5-2
metriä korkeiksi. Avolantala on sijoitettava siten, ettei sadevesi valu ympäröivien rakennusten
katolta lantalaan. Kattamattoman lantalan etäisyys rakennuksen ulkoseinästä tulee olla vähintään
1,2 m.
Oulussa asemakaava-alueelle rakennettaviita lantaloilla edellytetään kattamista. Katetun lantalan
betonireunojen korkeuden on oltava vähintään 1,5 m ja ajoluiskan 0,2 m. Lisäksi, katetun lantalan
ulkovaipan tulee olla harva tai aukollinen, jotta lantala tuulettuu riittävästi ja mahdollinen lantapalo
voidaan estää.
Lantala voidaan rakentaa 12 kk:n varastoinnin ohjetilavuutta pienemmäksi, jos
• lantaa luovutetaan tiivispohjaiseen riittävän kokoiseen lantavarastoon tai välittömään
hyötykäyttöön lannoitteena viljelijälle tai puutarhayrittäjälle, tai
• lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle (esim. kompostoitavaksi tai ruokamullan
valmistukseen), jolla on ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen ympäristölupa toiminnalleen.
Lannan varastointi lantapatterissa on mahdollista vain poikkeustapauksissa. Poikkeuksina voidaan
hyväksyä työtekniset ja hygieeniset syyt, kuten kelirikko. Lannan patterivarastointi ei voi siis korvata
lantalaa. Patteroinnista on nitraattiasetuksessa annettu omat ohjeensa ja siitä on tehtävä vuosittain
ilmoitus ympäristövirastoon, Petteri Paananen, p. 55846734.

Lannan levitys
Lantaa voidaan myös levittää omille pelloille. Lantaa ei kuitenkaan saa levittää lannanlevityskiellon
(15.10. - 15:4.) aikana. Lannan levitys suositellaan tehtäväksi keväisin. Mikäli lantaa levitetään
syksyllä, se on aina vuorokauden aikana mullattava tai pelto on kynnettävä. Syksyllä pelloille
levitettävän lannan enimmäiskäyttömäärä on 30 tn/ha.
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Lannan luovutus
Luovutusta odottava lanta voidaan varastoida joko asianmukaisessa lantalassa tai siirtolavalla tai
muulla vastaavalla tiivispohjaisella alustalla, joka on katettu tai katoksessa.
Lantaa saa luovuttaa:
• viljelijälle tai esimerkiksi puutarhayrittäjälle tiivispohjaiseen lantavarastoon tai välittömään
hyötykäyttöön, tai
• hyödyntäjälle, jolla on ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen lupa toiminnalleen.
Oulussa hyväksyttyjä hyödyntäjiä ovat:
Maanrakennus A. Alakiuttu Oy,

Aimo Alakiuttu, p. 540 1549,0400283081

Kiimingin murske ky,

Veikko Leinonen, p. 0400381 554

Viherrengas Järvenpää Oy,

Olavi Järvenpää, p. 0400682 428

Viherrengas Järvenpää Oy

Pekka Järvenpää, p. 0400 682 427

Annala Matti, Haukipudas

p. 5402411,0400945194

Ruskon jätteenkäsittelyalue,

Matti Koski, p. 55843971

Lannan vastaanottajalla on oltava riittävän kokoinen lantavarasto tai vastaanottajan on voitava
ympäristöluvan mukaisesti toimiessaan vastaanottaa ja hyödyntää lantaa ympäri vuoden (myös
lannanlevityskiellon aikana). Lantaa on luovutettava säännöllisesti, jotta lantala ei ylitäyty. Lannan
säännöllisestä luovutuksesta on aina oltava voimassa oleva kirjallinen sopimus. Kopio
sopimuksesta tulee toimittaa Oulun kaupungin ympäristövirastoon.

Hevosten ulkoilualueet
Hevonen tarvitsee päivittäin liikuntaa ja ulkoilua, joten jo tallialueen suunnittelussa ulkoilualueiden
määrä ja tilantarve on suunniteltava hevosten lukumäärä huomioon ottaen.
Ulkotarhat
Yhden hevosen ulkotarhan kooksi suositellaan 500 m2 ja yhteistarhan kooksi 200 - 250 m 2 hevosta
tai ponia kohden. Tarhat tulee salaojittaa niiden kuivana pysymiseksi. Tarhojen pintakerros on
uusittava aina tarvittaessa. Tarhat tulee puhdistaa lannasta säännöllisesti.
Tarhat on rakennettava siten, että ympäristön ja pintavesien pilaantumisvaara on mahdollisimman
pieni. Ulkotarhat tulee rajata vähintään 20 m etäisyydelle valtaojasta ja 100 m vesistöstä.
Laitumet
Laidun on perustettava siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa ja että pintavesien
pilaantumisvaara on mahdollisimman pieni. Tärkeillä vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla
laiduntamista tulee välttää. Rantalaitumilla tulisi viimeistään vesirajassa olla aita estämässä
hevosten pääsyn veteen. Hevoselle paras laidunmaa on kuiva, vettä läpäisevä, loivasti mäkinen ja
kiinteäpohjainen. Hevosille tulisi olla varattuna useampi laidunlohko, jotka on hyvä lannoittaa
keväällä heti sen ollessa mahdollista.
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Jätevesien käsittely
Ensisijaisesti kaikki tallitoiminnassa muodostuva jätevesi on ohjattava yleiseen jätevesiverkostoon.
Rakennettaessa jätevesiverkoston toiminta-alueen ulkopuolelle on jätevesien käsittelystä esitettävä
suunnitelma rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Kiinteistönhaltijan tulee olla selvillä kiinteistöllä
käytettävästä jätevesien käsittelyjärjestelmästä.
Kiinteistönhaltijan tulee säännöllisillä tarkastuksilla, kunnossapidolla ja tyhjennyksillä huolehtia siitä,
että jätevesien puhdistuslaitteistot ovat kaikissa olosuhteissa toimintakunnossa. Saostuskaivojen
lietetilat on tarkistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä vähintään kerran
vuodessa. Umpisäiliöt ja muut vastaavat jätevesisäiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa. Saostuskaivojen,
umpisäiliöiden ja vastaavien lietteitä saa ammattimaisesti tyhjentää vain asianmukaiset luvat
omaava yrittäjä. Tarkastuksista, tyhjennyksistä ja laitteiden kunnossapidosta on pidettävä kirjaa ja
tiedot on pyydettäessä annettava valvovalIe viranomaiselle.

Jätehuolto
Jätteiden lajittelu ja keräys
Tallien on liityttävä järjestettyyn jätteen kuljetukseen eli tallilla on oltava voimassa oleva sopimus jätteenkuljetuksesta asianmukaisen jätteenkuljettajan kanssa. Talleilla on oltava vähintään sekajätteen
keräysväline.
Tallille kertyvää muuta jätettä (esim. paperi, pahvi, metalli ja muovi) voi viedä lajiteltuna vähäisiä
määriä aluekeräyspisteisiin tai Ruskon jätekeskukseen. Ongelmajätteitä (mm. loisteputket, akut, jäteöljyt, lääkkeet) voi toimittaa maksutta Ruskon jätekeskukseen, Toppilan kierrätyskeskukseen sekä
läänin vankilan tuotemyymälään. Ongelmajätteistä freonia sisältävistä kylmä laitteista, sähkö- ja
elektroniikkaromusta, yli 30 litran jäteöljyeristä sekä yli kuution kokoisista kyllästetyn puun kuormista
peritään vastaanottomaksu.
Kuolleet hevoset
Eläimen omistaja voi tilata sairasteurastaja / kuljettaja Ari Kiviniemeltä, p. 0400 123 872 kuolleen
tai eläinlääkärin lopettaman eläimen kuljetuksen tai tapaturman tms. sattuessa eläimen lopetuksen
ja toimituksen eteenpäin.
Kuolleet hevoset (elintarvikejalostukseen kelpaamattomat) voi toimittaa:
• Ruskon jätekeskukseen erityisjätteenä välittömästi haudattavaksi. Hinta Ruskoon toimitettuna on noin 150 € (n. 100 € kuljetus, n. 40-50 € kaatopaikkamaksu). Yhteydenotot: jätehuoltomestari Matti Koski, p. 5584 3971.
• eläinten hautausmaalle haudattavaksi. Hinta on arviolta noin 300 € (hautapaikka noin 100 €,
kuljetus noin 100 € ja noin parin tunnin kaivinkonepalkkio). Lemmikkieläinten hautausmaa,
Mikko Lantto, p. 040 705 5867.
• kuollut hevonen voidaan kunnan eläinlääkärin (Maija Nurminen p. 5584 467 30) luvalla
haudata maahan, mikäli talli sijaitsee hankalien kulkuyhteyksien päässä. Ruhoa ei saa haudata alle 250 m etäisyydelle kaivosta, vesistöstä, pohjavesialueelle tai vedenottaman suojaalueelle. Hauta on peitettävä vähintään 1-2 m maakerroksella. Ruhoa ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa.

Lisätietoja hevostallien ympäristönsuojelusta antaa:
Oulun kaupungin ympäristövirasto, terveystarkastaja Petteri Paananen, p. 55846734

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:

1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
6/1993
7/1993
1/1994
2/1994
3/1994
1/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999

Elintarvikkeiden myymäläkohtainen hygieeninen tasoselvitys.
Savustettujen ja hiillostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuola vuonna 1992.
Kalojen elohopeapitoisuus vuonna 1992.
Pizza täytteet ja salaatitlPizzeriat kevät -92.
Elintarvike kuljetusautojen ilman lämpömittaukset kesällä 1992.
Elintarvike myymälöiden pakastehuoneiden ilman lämpötilamittaukset kesällä 1992.
Kasvisten ja vihannesten raskasmetallit 1992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelaitteiden lämpötilamittaukset syksyllä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lämpötilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineet sekä myyntipäällysmerkinnät 1993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja
kalavalmisteiden ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit 1993.
Pakkausmerkinnät.
Oulun uhanalaiset lajit. Putkilokasvit.
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeittiöiden
laatikkoruoassa.
Nikkelin esiintyminen Oulun kaupungin ala- ja yläasteiden oppilaiden koruissa ym.
käyttöesineissä 1994.
Muovin käyttö keskustan ravintoloissa ja ruokapaikoissa Oulussa 1995.
Jätehuoltotarkastukset kesällä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja korjaamoalaIla Oulussa 1996.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 1996.
Otsonimittaukset Nokelassa kesällä 1996.
Hammashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997.
Rengaskierrätys Oulussa 1996. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalla Oulussa 1997. Selvitys..
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymälöissä ja ravintoloissa
Oulussa 1997
Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997.
Raportti lihaa käsittelevien elintarvikemyymälöiden hygieniatasosta ja omavalvonnan
toteutumisesta Oulussa 1997.
Oulun kaupunkilintuatlas. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvallisuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000
9/2000
1/2001
2/2001
3/2001
4/2001
5/2001
6/2001
7/2001
8/2001
1/2002
2/2002
3/2002
4/2002
5/2002
1/2003
2/2003
3/2003
4/2003
5/2003
6/2003

Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymälöiden myyntilämpötilojen valvonta heinäkuussa 1999.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.
Jauhelihaprojekti 1999.
Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Oulussa 2000.
Käytettyjen uppopaistorasvojen laatu vuonna 1999.
Kalaprojekti 2000.
Pizzerioiden omavalvonta ja jauhelihan laatu.
Listeria monocytogenes -bakteerin esiintyminen salaateissa ja salaattienhygieeninen
laatu.
Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet.
Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000. Selvitys.
Asuinkiinteistöjen jätehuolto Oulussa 2001. Kartoitus.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa.
Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna
2000.
Jäätelön ja mansikan laatu kesällä 2001.
Uppopaistorasvaprojekti 2001.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2001.
Konditoriatuotteiden hygieeninen laatu 2001.
Listeria monocytogenes elintarvikehuoneistojen pintapuhtausnäytteissä 2001.
Leipien suolapitoisuudet Oululaisissa leipomoissa 2002.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002.
Oulun vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2002.
Ravintosisältö peruskoulun 1.- 6.luokkalaisten oppilaiden kouluruoassa 2002.
Raakasalaattien hygieeninen laatu 2002.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja henkilöstöravintoloissa v. 2002.
Ravintolaruoan mikrobiologinen laatu 2002.
Ympäristökartoitus hevostalleilla Oulussa 2003.
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