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Ohjaava (lain)säädäntö 2022

• Pohjavedensuojelua koskeva laki

• Ympäristönsuojelulaki -> nitraattiasetus

• Naapurussuhdelaki (merkittävä haitta)

• Lannoitelainsäädäntö (fosforin käyttöä)

• Tieliikennelaki (jätesiirrot)

• Jätelaki (jätesiirrot)

• Vesilaki (uitto, jäärata-ajo)

• Vesipuitedirektiivi -> VHS suunnitelmat-> 
toimenpideohjelmat (pistekuormitus)
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Ymp.suojelu määräykset
KETÄ KOSKEE:

Kaikkia:

• Pohjavesialueella tapahtuva toiminta  

• Lannan levittäminen peltoon kasvukauden aikana

• Laitumien käyttö vesistön äärellä

• Lantalan sijoittuminen 

• Tarha sijoitettava vesistöstä väh. 50 m etäisyydelle

Toimivaltarajat:

Ympäristölupa tarve ( yli 3000 ey)  ~700 hevosta

Ilmoitusmenettely (päätös) kunta 60 hevosta tai ponia

Jätteenpoltto KHO 2009:61

Hevosenlannan ja kutterinpurun seosta samoin kuin niistä tehtäviä brikettejä oli pidettävä jätelaissa 
tarkoitettuna jätteenä, jonka polttamiseen oli sovellettava valtioneuvoston asetusta jätteen 
polttamisesta. Tämän vuoksi toimivalta hevostallin ja sen lämmöntuotantoratkaisua koskevan 
ympäristölupa-asian ratkaisee ELY-keskus
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Lannan käsittely ja 
varastointi

Lanta käytettävä ensisijaisesti ravinteena/energiana 
pelolla.

• Lantavarastot vesitiiviit (oltava aina)

• Lantalassa kuormaus laatta (oltava aina)

• Lantalassa katto (Osalla)

• Lantalan suotovedet johtautuvat tiiviiseen 
säiliöön (oltava aina)

• Tarhojen siivous säännöllisesti (suositeltavaa)

• Lantalan mitoitus riittävä (oltava aina)

Lisäksi hyvä huolehtia:

• Kulkureitit tiiviit, tarha tiivispohjainen (osalla)

• Tarhojen hulevesien käsittely (suositeltava/aina)
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Lannan kypsytys /prosessointi

Lannan laitos- ammattimaiseen jätteiden ja lannan 
käsittelyyn tarvitaan aina ympäristölupa.

Hevosen lannan prosessointimuodot:

• Rumpukompostointi

• Tuubikompostointi

• Aumakompostointi

• Biokaasutus

• Pyrolyysi käsittely / kaasutus

• Kuivaus

• Uutto (vesiuutto)

• Poltto (2018 lähtien)
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Hyvät käytänteet

*Naapurustosopu tärkeää (mm. uittaminen, 
hiittaus, tarhat, laidunnus)

(asenne ratkaisee/välittäminen/huomioiminen)

*Lannan käsittely tilalla, tilan ulkopuolella

*Jälkikypsytys aumassa

* Suositus: kirjallinen sopiminen jätteen 
kuljetuksesta. Kuljettajalla oltava lupa kuljettaa 
jätettä.

Pyydä apua – lomitus oikeus on muuttunut
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Lannan käsittelystä

Lannan myyminen lannoitteeksi tai 
hyödyntäminen mullanvalmistuksessa, 
biokaasulaitoksessa tai polttolaitoksessa on 
aina luvanvaraista toimintaa

Uutta:

• Lannan buustaus esim. biohiilellä tms.

• Kuivikemateriaalin kokeilut: mm. hamppu

• Lannan tuotteistaminen

• Yhteiskeräilyt keskittymiltä

Esim. hevosenlantaa -> Biolan mustamulta
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Mitä hyvä huomioida 
käsittelyssä?

• Puupohjaiset kuivekemateriaalit köyhdyttää 
peltomaata välillisesti

• Lannan patteroinnista, tulee tehdä ilmoitus 
kuntaan. (vastaanottaja)

• Lantala tarvitaan lähes aina (ml. pihatto)

• Lannan jälkikypsytys edistää lannan 
käytettävyyttä

• Lannan varastoinnista ei kannata tinkiä, 
sadevedet pois lantalasta

• Kaatopaikat eivät ota lantaa vastaan pl. 
kompostitoiminta
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Maatalouden investointituet 
2022

Hevosten kasvatus (ravitalli-, siitostallitoiminta ja 
lihatalous)

-> Maatila rahoitus

Yritys rahoitus (vuokra- ja ratsutallitoiminta)

-> Leader rahoitus

-> ELYn rahoitus

Lisätietoja antaa tallipaikan alueellinen ELY-keskus

Kysy rohkeasti neuvoa
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Kiitos!

Yhteystiedot:
vuokko.mahonen@ely-keskus.fi
gms. +358400903354

mailto:vuokko.mahonen@ely-keskus.fi

