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LIITE 1 
 
 
ELÄINJÄTTEEN KERÄÄMISTÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET 
 
1. Kuljetusvälineet  
 

1.1. Eläinjätteen kuljetus ei saa aiheuttaa 
vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.  

1.2. Eläinjäte on kerättävä ja kuljetettava 
tarkoitukseen sopivissa, tiiviissä ja helposti 
puhtaana pidettävissä astioissa, säiliöissä tai 
muissa pakkauksissa taikka ajoneuvoissa.  

1.3. Pakkauksissa tai ajoneuvoissa on olta-
va  tiiviit  kannet  tai  ne  on  peitettävä  niin, 
etteivät ne vuoda yli.  

1.4. Pakkaukset, ajoneuvot ja kuljetuksessa 
käytetyt peitteet on puhdistettava ja desinfi-
oitava jokaisen käytön jälkeen, ja ne on pi-
dettävä hyvässä kunnossa. Pakkaukset on hä-
vitettävä asianmukaisesti esimerkiksi poltta-
malla.  

1.5. Elävien eläinten ja eläinjätteen saman-
aikainen kuljetus samassa ajoneuvossa on 
kielletty.  

1.6. Eläinjätteen kuljettajan on pidettävä 
luetteloa eläinjätteen kuljetukseen käyttämis-
tään ajoneuvoista. 

1.7. Eläinjätettä ei saa käsitellä kuljetuksen 
aikana. Munivien kanojen ruhot, jotka ovat 
3 §:n 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 
suuririskistä eläinjätettä, saadaan kuitenkin 

käsitellä hapolla kuljetukseen käytettävässä 
ajoneuvossa tai pakkauksessa. 
 
2. Kuljetusasiakirjat  
 

2.1. Eläinjätteen mukana kuljetuksen aika-
na on oltava asiakirja, josta käy ilmi jätteen 
laji tai laatu, alkuperä, määrä ja vastaanottaja 
sekä kuljettajan nimi ja osoite.  

2.2. Eläinjätteen kuljettajan on säilytettävä 
kuljetusasiakirjat vähintään 3 vuotta kulje-
tuksen jälkeen.  

2.3. Kuljetusasiakirjat on pyydettäessä esi-
tettävä valvontaviranomaiselle. 
 
3. Kuljetusmerkinnät  
 

3.1. Eläinjätteen kuljetukseen käytettävät 
pakkaukset on varustettava merkinnällä ''EI 
ELINTARVIKKEEKSI''. Lisäksi niihin on 
merkittävä eläinjätteen laji tai laatu ja alku-
perä. 

3.2. Merkinnät on tehtävä vähintään kaksi 
senttimetriä korkeilla kirjaimilla.  

3.3. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa 
sinetöidä kuorman. Kuorma on tällöin kulje-
tettava murtamatta sinettiä. 
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LIITE 2 
 
 
ELÄINJÄTTEEN VARASTOINTIA KOSKEVAT VAATIMUKSET 
 

1. Eläinjäte on varastoitava ja käsiteltävä 
hygieenisesti. Varastointi ei saa aiheuttaa 
vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.  

2. Varastossa on oltava asianmukaiset tilat 
ja välineet eläinjätteen varastointia ja käsitte-
lyä varten. Astioiden, säiliöiden ja muiden 
pakkausten on oltava tiiviitä ja helposti puh-
taana pidettäviä.  

3. Käsittelemätön eläinjäte on pidettävä 
erillään muista rehun raaka-aineista siten, et-
tä eläintautien leviäminen estetään. 

4.  Varaston on oltava tiiviillä alustalla ja 
siten katettu ja suojattu, että ketut, rotat, lokit 
tai muut eläimet eivät pääse sinne. 

5. Valumavesien pääsy varastosta ympäris-
töön on estettävä asianmukaisesti.  
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LIITE 3 
 
 
ELÄINJÄTTEEN POLTTAMISTA, HAUTAAMISTA JA KOMPOSTOINTIA 
KOSKEVAT VAATIMUKSET  
 
1. Yleiset vaatimukset 
 

Eläinjätteen polttaminen, hautaaminen tai 
kompostointi ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten 
tai eläinten terveydelle.  
 
2. Hautaaminen  
 

2.1. Eläinjätettä ei saa haudata pohjavesi-
alueelle, vedenottamon suoja-alueelle, alle 
250 metrin etäisyydelle kaivosta tai vesistöön 
viettävään rinteeseen. Maan, johon eläinjäte 
haudataan, on oltava niin tiivistä, että valu-
mavedet eivät pääse ympäristöön tai vesis-
töön.  

2.2. Eläinjätettä ei saa haudata alueelle, jota 
tullaan kyntämään tai kaivamaan pian hau-
taamisen jälkeen.  

2.3. Eläinjäte on haudattava riittävän syväl-
le ja peitettävä välittömästi siten, että ketut, 
rotat, lokit tai muut eläimet eivät pääse siihen 
käsiksi. Yksittäisiä eläimiä haudattaessa alle 
40 kilon painoiset eläimet on peitettävä vä-
hintään 0,5 metrin paksuisella ja yli 40 kilon 
painoiset eläimet vähintään yhden metrin 
paksuisella maakerroksella.  

2.4. Hautaamisen yhteydessä eläinjäte on 
taudinaiheuttajien tuhoamiseksi tarvittaessa 
kalkittava tai käsiteltävä desinfiointiaineella.  

2.5. Eläinjätettä ei saa haudata muovisäkis-
sä tai muussa maatumattomassa pakkaukses-
sa.  
 
 
3. Polttaminen  
 

3.1. Avotulella poltettaessa eläinjätteen pa-
lamisen on oltava tasaista ja täydellistä.  

3.2. Laitteiston, jota käytetään eläinjätteen 
polttamiseen muutoin kuin avotulella, on ol-
tava rakenteeltaan ja teholtaan sellainen, että 
palaminen on täydellistä. Laitteiston ja sen 
ympäristön on oltava helposti puhtaana pi-
dettäviä. 
 
 
4. Kompostointi  
 

4.1. Kompostin ja sen sijoituksen tulee olla 
sellainen, että ketut, rotat, lokit tai muut 
eläimet eivät pääse sinne. 

4.2. Valumavesien pääsy kompostista ym-
päristöön on estettävä asianmukaisesti.  

4.3. Teknisiä tai farmaseuttisia tuotteita 
valmistavia laitoksia koskevien säännösten 
soveltamisesta kompostointiin säädetään 
19 §:n 2 momentissa. 
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LIITE 4 
 
 
SUURIRISKISEN JA VÄHÄRISKISEN ELÄINJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOKSEN 
HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET  
 
1.  Tilojen ja laitteiden rakenteelliset  

vaatimukset  

1.1. Käsittelylaitoksen on oltava erotettu 
asianmukaisella tavalla muuta toimintaa har-
joittavista laitoksista, muista kiinteistöistä ja 
yleisistä teistä. Laitos ei saa sijaita eläinten 
pitopaikassa tai sen välittömässä läheisyy-
dessä. Suuririskisen eläinjätteen käsittelylai-
tos ei saa sijaita teurastamon välittömässä lä-
heisyydessä.  

1.2. Teurastamon yhteydessä toimivan vä-
häriskisen eläinjätteen käsittelylaitoksen tilo-
jen on oltava täysin erillään teurastamon ti-
loista siten, että laitosten välillä ei ole läpi-
kulkumahdollisuutta.  

1.3. Liikenne käsittelylaitosten piha-
alueella on järjestettävä siten, että eläintau-
tien leviämisen vaaraa ei ole.  

1.4. Käsittelylaitoksessa on oltava tilat, jos-
sa:  

a) käsittelemätöntä eläinjätettä varastoidaan 
ja käsitellään (likainen puoli); sekä  

b) käsiteltyä eläinjätettä edelleen käsitel-
lään ja varastoidaan (puhdas puoli). 

1.5. Puhtaan ja likaisen puolen välillä ei 
saa olla kulkuyhteyttä.  

1.6. Likaisella puolella on oltava katettu 
eläinjätteen vastaanottopaikka, joka on help-
po puhdistaa ja desinfioida.  

1.7. Suuririskisen eläinjätteen käsittelylai-
toksen likaisella puolella on oltava tarvittaes-
sa tila ja varusteet raatojen nylkemistä ja 
karvomista varten sekä vuotavarasto.  

1.8. Käsittelylaitoksen kapasiteetin on olta-
va riittävä sen vastaanottamaan eläinjätteen 
määrään ja laatuun nähden. Laitoksessa on 
oltava laitteisto, joka tuottaa riittävästi kuu-
maa vettä ja höyryä eläinjätteen käsittelyä 
varten.  

1.9. Käsittelylaitoksen rakenteiden, laittei-
den ja varusteiden on oltava helposti puhtaa-
na pidettäviä ja desinfioitavia.  

1.10. Käsittelylaitoksessa on oltava hygi-
eeninen jäteveden poistojärjestelmä. Lattioi-
den tulee olla siten kallistettuja, että jätevedet 

valuvat kohti lattiakaivoja. Lattiakaivoissa on 
oltava ritilät. Jätevesien valuminen likaiselta 
puolelta puhtaalle puolelle on estettävä.  

1.11. Likaisella puolella on oltava tarvitta-
essa laitteet eläinjätteen hienontamista ja kä-
sittelylaitteistoon siirtämistä varten.  

1.12. Silloin, kun edellytetään lämpökäsit-
telyä, käsittelyn on tapahduttava suljetussa 
käsittelylaitteistossa, jossa on oltava:  

a) kriittisissä pisteissä rekisteröivät läm-
pömittarit ja tarvittaessa rekisteröivät paine-
mittarit; sekä 

b) riittävä turvajärjestelmä, joka estää liian 
alhaisen käsittelylämpötilan.  

1.13. Käsittelylaitoksessa  on oltava riittä-
vät  laitteet kuljetusajoneuvojen, -säiliöiden, 
-astioiden ja -päällysten sekä vastaanotto- ja 
käsittelytilojen puhdistamista ja desinfiointia 
varten.  

1.14. Käsittelylaitoksessa on oltava riittävät 
laitteet, joilla suuririskistä eläinjätettä kuljet-
tavan tai likaiselta puolelta poistuvan ajo-
neuvon renkaat voidaan desinfioida välittö-
mästi ennen ajoneuvon poistumista laitokses-
ta.  

1.15. Käsittelylaitoksessa on oltava riittä-
västi käsienpesualtaita sekä tarkoituksenmu-
kaiset pukuhuoneet, pesuhuoneet ja WC:t 
henkilökuntaa varten.  

1.16. Eläinten ja asiattomien henkilöiden 
pääsy laitokseen on estettävä.  
 
2.  Käsittelylaitoksen toiminnan            

hygieniavaatimukset  

2.1. Eläinjäte on varastoitava hygieenisesti 
ennen käsittelyä ja käsiteltävä mahdollisim-
man pian laitokseen saapumisen jälkeen.  

2.2. Eläinjätteen kuljetukseen tai varastoin-
tiin käytetyt astiat, säiliöt ja päällykset sekä 
vastaanottotilat on pestävä ja desinfioitava 
jokaisen käytön jälkeen. Kuljetuspäällykset 
ja -kääreet, joita ei voida pestä, on hävitettä-
vä asianmukaisesti esimerkiksi polttamalla. 
Suuririskistä eläinjätettä kuljettava ajoneuvo 
on pestävä ja desinfioitava lastin purkamisen 
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jälkeen ennen ajoneuvon lähtöä käsittelylai-
toksesta. 

2.3. Vuodat on suolattava natriumkloridil-
la.  

2.4. Käsittelylaitoksen rakenteet, koneet ja 
laitteet on pidettävä hyvässä kunnossa ja 
puhdistettava ja desinfioitava säännöllisesti.  

2.5. Likaisen puolen jätevedet on käsitelt-
ävä niin, ettei niissä ole taudinaiheuttajia.  

2.6. Mittausvälineet on kalibroitava sään-
nöllisesti ja mittaustulokset on säilytettävä 
vähintään kolme vuotta.  

2.7. Henkilöt, jotka työskentelevät likaisel-
la puolella, eivät saa mennä puhtaalle puolel-

le vaihtamatta työvaatteita eivätkä vaihtamat-
ta tai desinfioimatta jalkineita. Laitteita, väli-
neitä ja astioita ei saa viedä likaiselta puolel-
ta puhtaalle puolelle.  

2.8. Lokkien, kärpästen, jyrsijöiden ja mui-
den tuhoeläinten torjunnasta on huolehditta-
va.  

2.9. Lopputuotteen on täytettävä haitallisis-
ta aineista ja eliöistä rehuissa annetun maa- 
ja metsätalousministeriön päätöksen (163/ 
1998) liitteessä 3 säädetyt vaatimukset. Lop-
putuotteet on käsiteltävä ja varastoitava niin, 
ettei uudelleen saastumista pääse tapahtu-
maan.  

 
 
 


