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Yleisesti
Tähän ohjeeseen on koottuna tietoa lupa-asioista, määräyksistä ja suosituksista, joita
tulee ottaa huomioon ennen hevosen tai ponin hankintaa. Ohjeen on koonnut KeskiSavon Ympäristötoimi eri lähteistä, toiminta-alueensa asiakkaille.

Lupa- ja ilmoitusvelvollisuudet
Rakennus- ja toimenpidelupa
Tallitoimintaa aloittavien tai vanhaa toimintaa merkittävästi laajentavien on syytä olla
yhteydessä tallin sijaintikunnan rakennusvalvontaan hyvissä ajoin ennen toimenpiteitä.
Uusi eläinsuoja ja rakennuksen olennainen käyttötarkoituksen muutos. (esim. vanha
varasto muutetaan hevostalliksi) tarvitsevat aina rakennusluvan. Siirtotallin, ratsastuskenttien tai lantalan rakentaminen sekä eläinsuojiin tehtävät sisätilamuutokset voivat puolestaan tarvita toimenpide- tai rakennusluvan.

Ympäristölupa
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla tulee olla ympäristölupa.
Hevostalli tarvitsee ympäristöluvan, mikäli se on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle tai
ponille. Lupatarpeeseen vaikuttavat myös muut tilalla pidettävät eläimet. Talli voi olla
luvanvarainen myös, jos siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa naapureille.

Ilmoitus aluehallintovirastolle
Ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta hevosten ( ≥6 ) pidosta on ilmoitettava
kirjallisesti Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Ilmoitusvelvollista toimintaa ovat esimerkiksi hevosten kasvattaminen tai vuokraaminen, niiden ottaminen säilytettäväksi, hoidettavaksi, valmennettavaksi tai koulutettavaksi sekä opetuksen antaminen niiden
käytössä ja käsittelyssä. Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä voi kysyä Keski-Savon
Ympäristötoimen eläinlääkäreiltä.

Tallin rakenteet ja sijoittaminen
Hevostallin ja lantalan sijoittamispaikkaa miettiessä on hyvä huomioida toiminnan aiheuttamat riskit lähistöllä oleville pohjavesialueille, vesistöille, erityisille luonnonarvoille tai naapureille. Uusien tallien perustamista tai vanhan laajentamista pohjavesialueille tulee välttää.
Kuntien rakennusjärjestyksissä voi olla erillisiä määräyksiä eläinsuojiin liittyen (esim.
rakennuspaikan koko, suojaetäisyydet) liittyen. Lisätietoja näistä määräyksistä voi kysyä sijaintikunnan rakennusvalvonnasta.

Tallin rakenteet
Suomen rakennusmääräyksien lisäksi hevosten pidossa sekä tallien rakenteissa tulee noudattaa Valtioneuvoston asetusta hevosten suojelusta 588/2010. MMM asetuksessa tuettava rakentamista koskevista hevostalousrakenteen rakennusteknisistä ja
toiminnallisista vaatimuksista 764/2009 on annettu hyödyllisiä määräyksiä, vaikka ei
tuke hakisikaan tallin rakentamiselle.
Lattia ei saa olla liukas eikä sellainen, että hevosen kaviot voivat tarttua siihen kiinni
tai muutoin vahingoittua. Lattia- tai alapohjarakenne tulee tehdä niin, etteivät
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jätevedet tai muut nesteet valu tai imeydy maahan hallitsemattomasti. Nestemäiset
eritteet tulee ohjata asianmukaisesti tai imeyttää hyvin kuivikkeisiin. Hevosen makuualue on kuivitettava.
Hevosten ulottuvilla olevat ikkunat on sijoitettava tai suojattava riittävän vahvasti niin,
etteivät hevoset pääse koskettamaan ikkunoita tai pyrkimään niiden kautta ulos.
Tallin ilmanvaihto on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä ja haitallisten
kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Eläinsuojan lämpötilan ja mukaan tallin yhteydessä kannattaa olla erillinen tuulettava ja tarvittaessa lämmitettävä
tila, jossa hevosen varusteet voidaan kuivattaa ja säilyttää. Hevosten pesupaikka
kannattaa ottaa myös suunnitelmissa mukaan (ks. jätevedet kappale)
Taulukko 1. Hevosen yksittäiskarsinan vähimmäiskokovaatimus on annettu Valtioneuvoston asetuksessa hevosten suojelusta, liiteessä 1

Hevosen säkäkorkeus (m)
Enintään 1.08
Yli 1,08 mutta enintään 1.30
Yli 1,30 mutta enintään 1.40
Yli 1,08 mutta enintään 1.48
Yli 1,08 mutta enintään 1.60
Yli 1,60

Karsinan pinta-ala (m2)
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

Tallin sisäkorkeuden on oltava vähintään hevosen säkekorkeus kerrottuna luvulla 1,5.
Sisäkorkeuden on kutenkin aina oltava vähintään 2,2 metriä. MMM asetuksessa uuden eläinsuojan sisäkorkeuden tulee olla vähintään 2,7 metriä ja peuskorjatun tallin
2,5 metriä. Hevosten karsinoiden tai pilttuiden välissä on oltava sopivan korkuinen ja
asianmukainen väliseinä, jotta vierekkäisissä karsinoissa tai pilttuissa olevat eläimet
eivät voi vahingoittaa toisiaan. Tarvittavan sisäkorkeuden saaminen voi muodostua
haasteelliseksi, kun tyypillisesti matalarakenteinen vanha navetta peruskorjataan hevostalliksi.
Siirtotallit ovat valmiiksi rakennettuja, yleensä suoraan perustuksien päälle nostettavavia tallirakenteita, joiden varustelutaso vaihtelee. Myös siirtotallien tulee täyttää
eläinsuojavaatimukset, joka tulee ottaa huomioon siirtotallin valinnassa.

Rakennuspaikan koko
Rakennuspaikan, jolla pidetään hevosia, tulee olla tarkoitukseen riittävän suuri. Pintaalan suositellaan olevan vähintään 1 ha ensimmäistä hevosta kohti ja 0,5 ha lisää kutakin lisähevosta kohden.
Rakennuspaikalla tulee osoittaa riittävät ulkotarha- ja laidunalueet, jotka tulee sijoittaa
riittävän etäälle naapurin rajasta, avo-ojista, vesistöistä, pohjavesialueesta sekä kiinteistön omasta ja naapureiden kaivoista.

Yleiset suojaetäisyydet
Kaikenlaisten haittojen ehkäisemiseksi tallitoiminnot tulisi sijoittaa riittävän etäälle lähimmäistä häiriintyvästä kohteesta. Esimerkiksi liian lähellä talousvesikaivoja sijoitetut ulkoilualueet voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. Lisääksi haitat voivat
olla naapureiden asumisviihtyvyyteen liittyviä ongelmia, jotka koetaan usein ulkotarhojen tai laitumien epäsiisteytenä, hajuhaittoina ja pölyämisenä.
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Uuden eläin suojan tulisi sijaita 200 – 500 m etäisyydellä lähimmästä asuinrakennuksesta tai muusta häiriintyvästä kohteesta. Uusien lantaloiden tulisi sijaita vähintään
100 m etäisyydellä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. Pienten tai keskisuurten
eläinsuojien laajennuksissa suositeltava etäisyys lähimmästä häiriintyvästä kohteesta
on vähintään 100 m. Tarkemmin tietoa asiasta ympäristöministeriön ”kotieläintalouden ympäristösuojeluohjeessa”.
Jaloittelualueen perustamisessa ja käytössä sekä varastointitilojen ja ruokinta- ja juottopaikkojen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon naapurusto. Lannan varastointitilaa,
jaloittelualuetta ja ulkotarhojen ruokinta ja juottopaikkoja




ei saa sijoittaa pohjavesi- eikä tulva-alueelle.
ei saa sijoittaa alle 50 m etäisyydelle vesistöistä, talousvesikaivosta tai lähteestä.
ei saa sijoittaa alle 25 m etäisyydelle valtaojasta ja norosta.

Lannan varastointi ja käsittely
Lannan varastoinnista ei saa aiheutua vesistölle pilaantumista tai sen varaa.

Lantala
Lannan varastointitila tulee mitoittaa nitraattiasetuksen mukaisesti. Lantala on riittävän tilava silloin, kun se on mitoitettu 12 kuukauden aikana kertyvälle laskennalliselle
lannan määrälle. Laskennallinen lannan määrä on
 hevosella 17 m3,
 ponilla 12 m3,
 pienponilla 8 m3.
Lannan varastointitilan tulee olla tiivispohjainen. Samoin lantakourujen ja muiden lannan johtamiseen tarkoitettujen rakenteiden tulee olla vesitiiviitä eikä lantalan tyhjennyksen ja lannan siirron aikana saa tapahtua valumia ympäristöön. Lantavarasto tulee kattaa tai peittää siten, että sadevesien pääsy varastointitilaan estetään.
Lantalan rakenteista on kerrottu tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön ohjeessa
MMM-RMO C4, Kotieläinrakennuksen ympäristöhuolto.

Tallit ilman lantalaa
Lanta voidaan varastoida esimerkiksi tiiviillä siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai joka katetaan peitteellä, mikäli sitä kertyy alle 25 m3 vuodessa. Lantaa ei saa edes pienillä hevosmäärillä varastoida pelkästään maapohjalla.

Lannan luovutus
Lantaa saa luovuttaa:



viljelijälle tai esimerkiksi puutarhayrittäjille tiivispohjaiseen lantavarastoon tai
välittömään hyötykäyttöön, tai
hyödyntäjälle, jolla on ympäristölupa toiminnalleen.
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Ilmoitus lannan varastoinnista tai kompostoinnista aumassa (Aumausilmoitus)
Kun nitraattiasetuksen edellyttämästä lannan varastointitilavuudesta poiketaan tai
lantaa varastoidaan aumassa (ent. patteri), tulee tallinpitäjän tehdä asiasta ilmoitus
Keski-Savon ympäristötoimelle. Lannan varastointi aumassa on kielletty tulvavesi- ja
pohjavesialueilla sekä muissa tapauksissa, joissa vesistön pilaantumisen vaara on
läsnä. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 m etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle 5 m läheisyydelle ojasta. Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä
saa kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta.

Ulkoilu-, laidun- ja harjoittelualueet
Hevonen tarvitsee päivittäin liikuntaa ja ulkoilua, joten jo tallialueen suunnittelussa
ulkoilualuiden määrä- ja tilantarve on suunniteltava hevosten lukumäärä, koko ja aktiivisuus huomioon ottaen. Maaston, kasvillisuuden ja maapohjan on oltava hevoselle
sopivat.

Ulkotarhat
Yhden hevosen ulkotarhan kooksi suositellaan 500 – 1 000 m2 ja yhteistarhan kooksi
500 m2 hevosta ja ponia kohden. Tarhan tulisi olla sellainen, että hevosella on mahdollisuus liikkua siinä turvallisesti myös juosten ja laukaten.
Tarhan on rakennettava siten, että ympäristön ja pintavesien pilaantumisvaara on
mahdollisimman pieni. Tarha tulee tarvittaessa salaojittaa niiden kuivana pysymiseksi
ja ravinnepäästöjen ehkäisemiseksi. Tarhojen pintakerros on uusittava aina tarvittaessa. Tarhat tulee puhdistaa lannasta säännöllisesti.

Laitumet
Laidun on sijoitettava, ettei siitä aiheudu pohjaveden pilaantumisenvaraa ja että pintavesien pilaantumisvaara on mahdollisimman pieni. Rantalaitumilla tulisi hevosten
pääsy veteen estää.

Tallin jätevedet ja jätehuolto
Jätevedet
Ensisijaisesti kaikki tallitoiminnassa muodostuva jätevesi on ohjattava yleiseen jätevesiverkostoon. Rakentaessa jätevesiverkoston toiminta-alueen ulkopuolelle on jätevesien käsittelystä esitettävä suunnitelma rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Hevostallin harmaiden jätevesien (eli hevosten jalkojen huuhtelussa ja vastaavissa toimissa syntyviä vesiä) käsittelyyn riittää tavallisesti kaksiosainen saostussäiliö, jonka
jälkeen vesi joka suodatetaan tai imeytetään

Jätehuolto
Tallien syntyneistä jätteistä on huolehdittava jätelain mukaisesti sekä noudatettava
kunnallisia jätehuoltomääräyksiä ja mahdollisia lajitteluvelvoitteita. Vaaralliset jätteet
(ent. ongelmajätteet) kuten akut, kemikaalit, kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet, vanhentuneet lääkkeet, loisteputket, paristot ja kyllästetty puu on varastoitava niin ettei niistä
aiheudu vaaraa ja ne on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopisteeseen.
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Kuolleen hevosen hävittäminen
Hevosen omista tulee huolehtia hevosen asiallisesta hävittämisestä, mikäli hevosta ei
voi tai haluta viedä teurastamoon.

Maahan hautaaminen
Yksittäisten hevosten hautaaminen on sallittu koko Suomessa tietyin ehdoin:










hautaamisesta ei saa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle,
hevosta ei saa haudata pohjavesialueelle, vedenottamin suoja-alueella tai 250
m lähemmäs kaivoa eikä vesistöön viettävään rinteeseen,
hautapaikan maan on oltava tiivistä, että valumavedet eivät pääse ympäristöön tai vesistöön,
ruhoa ei saa haudata alueella, joka tullaa kyntämään pian hautaamisen jälkeen,
ruho on haudattava riittävän syvälle ja pettävä välittömästi hautaamisen jälkeen. Yksitäisiä eläimiä haudatessa alle 40 kg painoiset eläimet on peitettävä
vähintään puolen metrin paksuisella ja yli 40 kg painoiset eläimet vähintään
yhden metrin paksuisella maakerroksella,
tarvittaessa ruho on kalkittava tai käsiteltävä desinfiointiaineella taudinaiheuttajien tuhoamiseksi,
ruhoa ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa,
lisätietoa aiheesta antavat kunnaneläinlääkärit ja kunnan ympäristösuojeluviranomainen.

Kuolleen eläimen voi toimittaa erityisjätteenä välittömästi haudattavaksi kunnan osoittamaan jätekeskukseen:



Heinävesi, Leppävirta, Joroinen ja Varkaus: Riikinnevan jätelaitos (Riikinnevantie 153, Varkaus)
Pieksänmäki: Kuopion jätekeskus, Kaatopaikantie 316. Hevosten ruhot voidaan myös kuljettaa käsiteltäväksi 1 tai 2 luokan käsittelylaitokseen, esimerkiksi Honkajoki Oy:lle
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Hyödyllisiä linkkejä ja lähteitä
www.hippos.fi
www.hevostietokeskus.fi
www.hevosyrittaja.fi
www.ym.fi
www.mmm.fi

www.evira.fi
www.finlex.fi

Hevosenomistajan opas
Tallien toimintaympäristöt ja tilavaatimukset
Hevostilan ympäristön hallinta
Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje 1/2010
Päätös hevosten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista ja Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto MMM-RMO-C4
Ilmoitus eläintenpidosta
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014 (ns. nitraattiasetus)
Eläinsuojelulaki (247/1996)
Eläinsuojeluasetus (396/1996)
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta
10.6.2010/588
Maa- ja metsätalousministeriln asetus eläimistä
saavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä
1192/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavien
hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista (558/2015)
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Savonkatu 39 / PL 4, 79100 Leppävirta | keskisavonymparistotoimi.fi | etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

Leppävirta

Varkaus

Joroinen

Pieksänmäki

Heinävesi

PL 4, Savonkatu 39,
79101 Leppävirta

Ahlströminkatu 6,
78201 Varkaus

Lentoasemantie 130,
79600 Joroinen

PL 101, Sairaalantie 14,
76101 Pieksämäki

Kermanrannantie 7,
79700 Heinävesi

