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Johdanto
Hevosyrittäjyys ja –harrastus ovat ylläpitäneet suosiotaan. Hevostalleja on Suomessa yhteensä noin 16 000,
mikä on enemmän kuin muita kotieläintuotantotiloja yhteensä. Ala työllistää yli 15 000 henkilöä. Uusia
talleja rakennetaan ja vanhoja tiloja otetaan uudestaan käyttöön. Hevostallit ovat siirtyneet lähemmäksi
asutuskeskuksia ja taajamia. Hevostoiminta taajama- ja maaseutumaisilla alueilla lähellä kaupunkia tai
kuntakeskuksen sisällä voi herättää ristiriitoja.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja – asetus (713/2014) tähtäävät ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn.
Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa periaatteina
ovat mm. haittojen ennaltaehkäisy sekä varovaisuuden ja huolellisuuden noudattaminen. Ympäristön
pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittaja on vastuussa niin vaikutuksien ennaltaehkäisystä
kuin seurauksista. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä
toimintansa ympäristövaikutuksista ja –riskeistä sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.
Tämä selvilläolovelvollisuus koskee kaikkia talleja riippumatta hevosten lukumäärästä.

Hevostallien ympäristöasioita valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Uudenkaupungin,
Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kunnissa toimii Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta.
Ympäristönsuojelun tehtäviä hoitavat ympäristönsuojelupäällikkö ja ympäristösihteeri. Viranomainen voi
tekemänsä tarkastuksien nojalla antaa kehotuksia ja määräyksiä puutteiden korjaamiseksi.

Talleja suunniteltaessa ja sijoitettaessa on otettava huomioon useita olennaisia ympäristönsuojeluun ja
eläintenpitoon liittyviä näkökohtia: Hevostalouden ympäristökuormitus voi paikallisesti olla erittäinkin
merkittävä. Ympäristöasioiden huomioon ottaminen ei ole ei ole ainoastaan luonnonsuojelua vaan myös
miellyttävän ja turvallisen toimintaympäristön luomista talleille. Eläinsuojan ilmoitusvelvollisuus perustuu
eläinmäärään. Ympäristönsuojelulain liitteen 3 mukaan eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 60
hevoselle tai ponille, tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristöohje on tiivis tietopaketti niistä ympäristönsuojeluasioista, jotka tallinpitäjien ja hevosten
omistajien tulee ottaa huomioon toiminnassaan. Lisäksi tässä ohjeessa on käsitelty paikallisia olosuhteita ja
määräyksiä.
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Lupa- ja ilmoitusvelvollisuudet
Rakennus- ja toimenpidelupa
Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja
muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen. Myös
rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta
rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Lupa tarvitaan myös rakennuksen tai sen
osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten.
Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena,
pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen.

Luvanvaraisia toimenpiteitä ovat mm.:

•

uudisrakennus

•

lisärakennus (laajennus)

•

uudestaanrakentamiseen verrattava muutos

•

käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen

•

julkisivumuutokset

•

muutokset, joilla on merkitystä rakennuksen terveellisyyteen tai turvallisuuteen

•

pihamaajärjestelyn olennainen muuttaminen (esim. koskee naapurin etua)

•

kaupunkikuvaan tai ympäristöönsä vaikuttavat rakennelmat (esim. kevyet vajat,
mainoslaitteet jne.)

•

kiinteä aita

Lupaa haetaan kirjallisesti. Lupahakemus tarvittavine liitteineen toimitetaan kunnan rakennusvalvontaan
lupakäsittelyä varten. Hakemuksen allekirjoittaa rakennuspaikan omistaja tai haltija. Mikäli heitä on useita,
on kaikkien allekirjoitettava hakemus. Rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee, tarvitaanko ennen
rakennusluvan myöntämistä lisäksi muita lupia kuten poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua.
Rakentamissuunnitelmia kannattaa käydä esittelemässä rakennustarkastajalle jo suunnitelmien
luonnosvaiheessa. Tällöin mahdolliset puutteet ja korjaustarpeet sekä rakennuspaikan
rakentamiskelpoisuus ja rakentamisedellytykset selviävät riittävän ajoissa ja vältytään valmiiden
suunnitelmien korjaamiselta.
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Paikallisissa rakennusjärjestyksissä on tarkempaa ohjeistusta. Rakennusjärjestykset löytyvät kuntien
kotisivuilta.

Ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle
Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle on tehtävä ilmoitus, kun hevosta aiotaan pitää asemakaavaalueella. Ilmoitus voidaan edellyttää tehtäväksi myös alueella, jossa se on ympäröivän asutuksen takia
tarpeellista. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista, jotta osallisia
ehditään kuulla ja selvittää onko hevosenpito mahdollista. Lisätietoa ilmoituksen teosta saa kunnan
terveystarkastajalta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristöluvan alaisesta toiminnasta.

Pitopaikan rekisteröinti
Kaikkien kotieläimiä pitävien tulee rekisteröidä eläinten pitopaikka. Rekisteröitymisvelvoitteen takana on
eläintautien hallinnan parantaminen. Esimerkiksi suu- ja sorkkatauti ei levitessään kysy, onko kyseessä
tuotantoeläin vai lemmikkieläin. Pitopaikkarekisteriin tallennetaan tieto siitä, mitä eläimiä on missäkin.
Paikkatiedot merkitään paitsi osoitteilla myös koordinaateilla. Näin voidaan esimerkiksi
eläintautitapauksissa rajata karttaan varoalue ja selvittää kaikki vaaravyöhykkeellä olevat eläimet.
EU:n hevospassista annetun uuden asetuksen vaatimukset astuivat voimaan 1.1.2016. Suurimpana
muutoksena on ilmoittamisvelvoite tietokantaan kaikille niille hevoseläimille, jotka eivät siellä vielä ole.
Rekisteröidyille hevoseläimille tunnistusasiakirjoja myöntää kunkin rodun kantakirjaa pitävä yhteisö, joita
Suomessa on tällä hetkellä kolme; Suomen Hippos, Suomen Irlannincob yhdistys FSIC ry ja Eestin Raskaat
Vetohevoset ry.
Muille kuin rekisteröidyille hevoseläimille tunnistusasiakirjan myöntää tällä hetkellä Suomen Hippos.
Lisätietoa saa myös Eviran nettisivuilta www.evira.fi, josta löytyy mm. tarvittavat lomakkeet.

Ilmoitus aluehallintoviranomaiselle
Ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta hevosten pidosta on tehtävä kirjallinen ilmoitus LounaisSuomen aluehallintovirastoon, jos täysikasvuisia hevosia on vähintään kuusi. Ilmoitus on tehtävä
viimeistään 30 vuorokautta ennen uuden toiminnan aloittamista. Kun toimintaa ollaan lopettamassa tai se
muuttuu oleellisesti, ilmoitus on tehtävä viimeistään 14 vuorokautta aikaisemmin.
Ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa hevosten pitoa on esimerkiksi hevosten
kasvattaminen, vuokraaminen, ottaminen hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai opetuksen
antaminen hevosten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi.
Lisätietoa löytyy Eviran sivuilta, eläinsuojelu ja eläinten pito kohdasta.
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Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely
Hevostalli on ilmoitusvelvollinen, mikäli se on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle tai ponille. Talli voi myös
vaatia ympäristöluvan, jos siitä saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille. Ympäristölupaa voidaan
edellyttää myös pienemmiltä yksiköiltä, jos talli sijaitsee tai sijoitetaan tärkeälle tai muulle
vedenhankintaan soveltuvalle alueelle. Luvan käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Mikäli
tallissa on yli 769 hevosta, luvan käsittelee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen
toiminnan suunniteltua aloittamista.
Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa
omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.
Ympäristöluvan tai ilmoituksen toiminnalle hakee talliyrittäjä. Mikäli tilalla on hevosten lisäksi muita
tuotantoeläimiä, lupavelvollisuus ja lupaviranomainen määräytyvät laskennallisen eläinyksikkökertoimen
mukaan.

Valvontailmoitus
Kuivalantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan työteknisen tai hygieenisen syyn
vaatiessa varastoida aumassa. Tällöin tulee tehdä valvontailmoitus kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvontailmoitus on tehtävä vuosittain ja ilmoitus tulee toimittaa
ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen auman tekoa. Linkki lomakkeeseen löytyy kunnan
verkkosivuilta: ympäristönsuojelu > aumausilmoitus.

Lannan varastointi ja hyödyntäminen
Jokaisella tallilla tulee olla asianmukainen lantavarasto. Lantavaraston toteutukseen vaikuttaa syntyvä
lantamäärä, lannan varastointiaika ja lannan jatkokäsittelytapa.

Nitraattiasetuksen (1250/2014) mukaan lantalan on oltava vesitiivis. Lannan kuormaaminen tulee tehdä
tiivispohjaisella alustalla. Lantala on mitoitettava niin, että 12 kuukauden aikana kertynyt lanta ja
ulkotarhoista kerätty lanta mahtuvat lantalaan. Lantavaraston vähimmäistilavuudet:
Hevonen > 150 cm
Poni 120–150 cm
Pienponi < 120 cm

17 m3 /eläin / vuosi
12 m3 /eläin / vuosi
8 m3 /eläin / vuosi
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Laidunkauden aikana laitumelle jäävän lannan osuus voidaan vähentää lantatilavuudesta (enintään 4 kk).
Jos hevoset ovat yöt sisällä, vähennyksestä otetaan huomioon vain puolet. Pihattojen kuivikepohjat
voidaan ottaa huomioon lannan varastotilana. Lantavarasto tarvitaan kuitenkin kuivikepohjasta
lannanlevityskiellon aikana 1.11.–31.3 poistettavalle lannalle sekä hevosten ulkoilualueelta kerätylle
sonnalle.

Lantalaa ei tarvita, mikäli lanta luovutetaan tilalle, jossa on määräysten mukainen lantala. Talleilla voi olla
myös yhteisomistuksessa oleva lantavarasto, jossa on otettava huomioon molemmissa talleissa
muodostuva lantamäärä. Yhteislantalan tulisi olla lähellä tallia, jotta kuljetusmatkat eivät muodostu liian
pitkiksi. Lanta voidaan myös luovuttaa yrittäjälle, jolla on ympäristölupa toimintaansa (esim.
maanparannusaineen tai lannoitteen valmistaja). Lannanluovutus pelkästään toiselle viljelijälle välittömään
hyötykäyttöön ei ole riittävä tapa, vaan tahon tulee voida vastaanottaa lantaa ympärivuotisesti eli myös
lannanlevityskiellon aikana. Mikäli tilalla ei ole lantalaa tai lantala on mitoitettu tilavaatimuksia
pienemmäksi, on tallinpitäjän tehtävä vuosittain valvontailmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Luovutusta odottava lanta voidaan varastoida siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla. Myös mikäli
lantaa syntyy tilalla alle 25 m3 vuodessa, voidaan se varastoida tiivispohjaisella alustalla* tai siirtolavalla
eikä erillistä lantalaa tarvita. Siirtolavan tai vastaavan alustan on oltava tiivispohjainen ja tilavuudeltaan
riittävä tyhjennysväli huomioon ottaen. Siirtolava sijoitetaan mieluiten katokseen tai sen on oltava
peitettävissä sadekausina. Lantaa ei saa edes pienillä hevosmäärillä varastoida pelkästään maapohjalla.

Lantalan rakenteiden tulee estää lannan ja mahdollisten valumavesien pääsy pinta- ja pohjavesiin. Lantalan
edessä on oltava ajoluiska (kynnys), joka estää lannan leviämisen. Lannan kuormaaminen tulee suorittaa
kovapohjaisella alustalla, joka voi olla esimerkiksi sepeliä tai soraa. Alusta on perustettu siten, että se
kantaa ja kestää työkoneiden painon. Alustalta on voitava kerätä sille varissut tai imeytynyt lanta talteen.
Lantavaraston on sijaittava riittävän etäällä vesistöstä, valtaojasta, kaivosta ja naapurista. Lantala tulee
kattaa tai varastoitava aine peittää siten, että sadevesien pääsy varastointitilaan estetään.

*rakenne, joka vastaa tiiviydeltään vähintään asfalttia vastaavaa ehjää pintaa asianmukaisine
pohjakerrosrakenteineen. Käytännössä riittävä tiiviys saadaan käyttämällä betonia K30-2, asfalttibetonia tai
valuasfalttia. Maabetonia tai normaalia asfalttia käytettäessä riittävää tiiviyttä ei saavuteta.

Lannan luovutus ja levitys
Lantaa voivat vastaanottaa maanviljelijät sekä maanrakennus- ja puutarhayrittäjät. Lanta tulee ensisijaisesti
hyödyntää peltojen lannoituksessa. Lannan levittämistä koskevia säännöksiä ja määräyksiä on
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nitraattiasetuksessa ja maatalouden ympäristötukiehdoissa. Nitraattiasetus velvoittaa kaikki viljelijöitä,
mutta ympäristötukiehdot vain tukiehtoihin sitoutuneita viljelijöitä.
Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun
loppuun. Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen, veden kyllästämään maahan
eikä viittä metriä lähemmäs vesistöä. Lanta on mullattava tai kynnettävä peltoon viimeistään vuorokauden
kuluessa.
Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston
korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30—100 metrin levyinen vyöhyke,
jota ei lannoiteta lannalla ja orgaanisilla lannoitevalmisteilla. Lannoituskielto koskee myös Uudenkaupungin
makeanvedenaltaan ja Sirppujoen ympäristöä, jotka luetaan erityisen herkiksi alueiksi.

Lannan aumaus
Lantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan varastoida myös aumassa. Aumaus ei
kuitenkaan voi korvata asianmukaista lantalaa. Lannan aumaamisen syyksi voidaan hyväksyä työtekniset ja
hygieeniset syyt, kuten esim. kelirikko tai eläintauti, jonka arvioi eläinlääkäri.
Lanta-auma tulee perustaa nitraattiasetuksen mukaisesti:
•
•
•
•
•

•

•

Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa.
Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella.
Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa.
Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä
alle viiden metrin etäisyydelle ojasta.
Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on
peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava
siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.
Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen
rajautuville lohkoille levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta. Aumaan varastoitu
orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta.
Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Lannan varastoinnista aumassa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa suorittaa tarkastuksen. Valvontailmoitus on saatavilla
kunnan ympäristönsuojeluyksiköstä sekä sähköisesti kunnan ympäristönsuojelun verkkosivuilta.

Hevosten ulkoilualueet
Hevosten ulkotarhat, laitumet ja muut ulkoilualueet on sijoitettava ja rakennettava niin, ettei niistä aiheudu
ympäristön tai pohja- ja pintavesien pilaantumisen vaaraa. I- ja II-luokan pohjavesialueilla laiduntamista
tulee välttää. Tarhat ja ulkoilualueet tulee puhdistaa sonnasta riittävän usein. Tarhan pohjarakenne on
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valittava maaperän, maaston muotojen ja ulkoilualueen koon mukaan. Sade- ja sulamisvedet eivät saa
jäädä tarhaan ja pohjan tulee kestää kaikilla säätyypeillä. Vesistöihin on suositeltavaa jättää riittävä
suojavyöhyke ravinteiden valunnan ehkäisemiseksi.

Tarhan suositeltu vähimmäiskoko on 500 m2 yhtä hevosta tai ponia kohden. Tarhattaessa useampia hevosia
tai poneja tilaa olisi oltava vähintään 200–250 m2/ poni tai hevonen. Ulkotarhan ja laitumen aitojen on
oltava hevoselle turvallisia ja sopivasta materiaalista. Aidat ja niiden rakenteet on pidettävä hyvässä
kunnossa, jotta hevoset eivät pääse karkaamaan tai vahingoita itseään. Laiduntavalla hevosella on oltava
säänsuoja joko laitumen yhteydessä tai niin, että hevonen on helposti siirrettävissä suojaan.

Mahdollisten haittojen ennalta ehkäisemiseksi tallitoiminnot tulisi sijoittaa riittävän etäälle lähimmästä
häiriintyvästä kohteesta. Esimerkiksi pohjaveden pilaantumisriskin voi aiheuttaa liian lähelle
talousvesikaivoja sijoitetut tallit, lantalat ja ulkoilualueet. Ulkotarhojen tai laitumien epäsiisteys,
kärpäshaitat, hajuhaitat ja pölyäminen aiheuttavat puolestaan asumisviihtyisyyteen liittyviä ongelmia.
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Ohjeelliset suojaetäisyydet ulkotarhan, jaloittelualueen ja ratsastuskentän sijoittamiseen:
Naapurin asuinrakennus, loma-asunto,
koulu, päiväkoti tai vastaava laitos, puisto
Valtaoja
Vesistö
Talousveden hankintaan käytettävä vesistö,
kaivo tai lähde

50 m
20 m
100 m
30–100 m

Ratsastaminen luonnossa
Ratsastus on lähtökohtaisesti jokamiehenoikeutta, johon perustuvan ratsastuksen määrää ei voida ennalta
määrittää tai rajoittaa. Mikäli ratsastus aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä, siitä tulee sopia
maanomistajan kanssa. Haitan aiheutumiseen vaikuttaa muun muassa askellaji, vuodenaika, sää ja
maapohjan kestävyys. Syksyllä ja keväällä on oltava erityisen varovainen, koska maa on pehmeä ja
vahinkoa aiheutuu luonnolle helpommin. Toistuva ratsastus metsämaalla voi kuluttaa maastoa ja
vaurioittaa puiden juuristoa. Haitan aiheuttaja vastaa mahdollisesta haitasta.

Pellot
Kävelystä, pyöräilystä, ratsastamisesta tai muusta jokamiehenoikeudella liikkumisesta kesantopelloilla ei
ole erikseen säädetty. Viljelyksessä olevalla pellolla ei kuitenkaan lähtökohtaisesti saa liikkua kasvukaudella
ilman maanomistajan suostumusta. Peltojen pientareet, suojakaistat ja suojavyöhykkeet ovat osa peltoa.
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Ulkoilureitit
Ulkoilureiteistä käytetään useita eri nimityksiä kuten luontopolku, lähireitti, retkeily- tai vaellusreitti tai
kunto- tai ulkoilupolku. Useimmiten ulkoilureitti on perustettu kunnan tai valtion maalle. Ulkoilureitti
voidaan perustaa myös yksityismaalle esimerkiksi käyttöoikeussopimuksella tai ulkoilulain mukaisella
reittitoimituksella.
Rakennettu reitti on erityiseen käyttöön otettu alue, jolla voi olla reitin käyttötarkoituksesta johtuvia
rajoituksia. Reittiä ei saa vahingoittaa eikä reitin käytölle aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa. Mahdollisia
haittoja ja vahinkoja voidaan ennalta estää käytön rajoituksilla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ratsastuksen
ja pyöräilyn rajoitukset. Rajoitusten tulee olla perusteltuja mm. reitin käyttötarkoituksella. Järjestyslain 4
luvun 15 § mukaan ratsastus on kielletty kuntopolulla ja muulla sen kaltaisella juoksuradalla, yleiseen
käyttöön kunnostetulla ladulla ja urheilukentällä, jollei muuta ole osoitettu. Käyttörajoitukset tulisi merkitä
selvästi reiteille.

Ratsastamien kielletty

Ratsastaminen sallittu

Yksityistiet
Yksityistiellä voidaan liikkua jokamiehenoikeudella esimerkiksi kävellen, hiihtäen, pyöräillen ja
ratsastamalla. Hevosajoneuvolla ajaminen yksityistiellä tai muualla maa-alueella ei ole jokamiehenoikeutta.
Hevosajoneuvolla tarkoitetaan hevosen vetämää vaunua tai rekeä. Tieosakkaat tai tiekunta voivat kieltää
kaikilla tai joillakin hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien käytön. Tilapäisten hevosajoneuvoliikennettä
koskevien käyttörajoituksien tulee olla merkitty tien varteen. Tiehen saatu valtion tai kunnan avustus
vaikuttaa tienpitäjän oikeuteen rajoittaa tien käyttöä siten, että tienkäytön kieltäminen muilta ei ole
mahdollista kymmeneen vuoteen. Tienpidon kustannuksia selvästi nostava toiminta edellyttää tienpitäjän
luvan ja siitä voidaan periä käyttömaksu. Tienpidon kustannuksiin kuuluvat muun muassa lanaus, auraus ja
hiekoitus.
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Uittaminen
Hevosta ei saa viedä yleiselle uimarannalle, mutta muualla vesistössä hevosen uittaminen kuuluu
jokamiehenoikeuksiin eikä vesialueen omistajan suostumusta ei tarvita.

Hevosten hautaaminen ja muu hävittäminen
Yksittäisten hevosten hautaaminen on tapauskohtaisesti sallittua, mikäli siitä ei aiheudu terveyshaittaa.
Hevosia ei saa haudata pohjavesialueelle, vedenottamon suoja-alueelle, 250 metriä lähemmäksi
talousvesikaivoa taikka vesistöön viettävään rinteeseen. Hautaamiseen tulee myös olla kiinteistönomistajan
lupa, ja ruho on haudattava tiiviiseen maahan vähintään 1-2 metrin syvyyteen maatuvassa kääreessä.
Ennen hautaamista hevosen omistajan tulee olla yhteydessä kunnan valvontaeläinlääkäriin.
Vaihtoehtoisesti hevoselle voi lunastaa uurna- tai hautapaikan eläinten hautausmailta. Hautaamisen lisäksi
hevosen voi teurastaa tai hävittää sivutuoteasetuksen mukaisessa käsittely- tai polttolaitoksessa. Lisätietoja
asiasta voi kysyä kunnan eläinlääkäreiltä.

Jätehuolto ja jätevedet
Jätteistä on huolehdittava jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaan. Jos hevostalli on vakituisen tai
vapaa-ajan asunnon yhteydessä, jätehuolto järjestetään kunnan jätteenkuljetusjärjestelmän mukaan.
Kuljetusjärjestelmä riippuu kuunnasta
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- Kustavin kunta vastaa yksityistalouksien jätehuollon järjestämisestä kunnan alueella. Tiedot löytyvät
kunnan kotisivuilta teknisten palveluiden yhteydestä.
- Taivassalossa jokainen kiinteistö hankkii oman jäteastian ja ostaa jätteenkuljetuspalvelun itse
valitsemaltaan jätteenkuljetusyritykseltä, jonka toiminta on rekisteröity jätehuoltorekisteriin.
- Uudessakaupungissa kiinteistö hankkii oman jäteastian ja tekee sopimuksen tyhjentämisestä itse
valitsemansa jätteenkuljettajan kanssa. Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat käyttää yhteistä
sekajäteastiaa ja jakaa kustannukset. Kiinteistöjen haltijat tekevät keskinäisen sopimuksen.
- Vehmaalla kunta on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen ja asuinkiinteistöjen on käytettävä kunnan
valitsemaa yritystä. Tiedot löytyvät kunnan kotisivuilta teknisten palveluiden yhteydestä.

Mikäli hevostalli on oma yrityksensä ja ei sijaitse toiminnanharjoittajan asunnon yhteydessä, tulee tallin
vastata itse jätehuollostaan ja hankkia palvelut haluamiltaan palveluntarjoajilta. Yrityksen tehtävänä on
tunnistaa, lajitella ja varastoida sekä toimittaa toiminnassaan syntyneet jätteet ja vaaralliset jätteet
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on siihen tarvittavat luvat. Palveluja saavat tarjota vain ne
yritykset, joiden toiminta on rekisteröity jätehuoltorekisteriin.

Lajittelu
Jätteiden lajittelulla vähennetään jätteen määrää ja haitallisuutta ja saadaan arvokkaat raaka-aineet
kiertoon.
Vaarallisia jätteitä talleilla ovat muun muassa vanhentuneet lääkkeet, liuottimet, liimat, maalit, lakat, öljyt,
torjunta-aineet, loisteputket ja -lamput, akut ja paristot sekä kyllästetty puu. Vaaralliset jätteen on
varastoitava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa ja ne on toimitettava vaarallisille jätteille tarkoitettuun
vastaanottopisteeseen. Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään muista jätteistä tiiviisti suljettavassa
astiassa eikä niitä saa sekoittaa keskenään.
Lasipakkausjätteeseen saa laittaa tyhjiä lasipulloja ja -purkkeja, joista on kannet ja korkit poistettu.
Lasinkeräykseen ei saa laittaa terveydenhuollon pakkauksia, kuten injektionestepulloja ja ampulleja,
muovia, posliinia tai keramiikkaa, lasiastioita, kristallilasia, opaalilasia, ikkuna- tai peililasia tai lamppuja tai
valaisimia.
Metallipakkausjätteeseen saa laittaa erilaisia metallipakkauksia, kuten säilyketölkkejä, metallikansia,
alumiinivuokia ja -folioita, maalipurkkeja, paineettomia aerosolipulloja ja muita pienmetalliesineitä, kuten
hevosenkenkiä, metallisia astioita ja koneen osia. Metallinkeräykseen ei saa laittaa muovia, vaarallisten
aineiden jäämiä tai painetta sisältäviä pakkauksia, akkuja ja paristoja eikä sähkö- ja elektroniikkalaitteita.
Kartonkipakkausjätteeseen saa laittaa aaltopahvia, maito- ja mehutölkkejä, kuivien tuotteiden
kartonkipakkauksia, paperipusseja, -kasseja ja -säkkejä, käärepapereita, kartonkisia kertakäyttöastioita,
WC- ja talouspaperirullien ja muiden tuotteiden hylsyjä ja kulmatukia ja kartongista valmistettuja
kuormalavoja. Kartonginkeräykseen ei saa laittaa likaista ja märkää kartonkia tai pahvia.
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Paperinkeräykseen kelpaa kaikki paperi, joka jaetaan postilaatikkoon, kuten sanoma- ja aikakauslehdet,
mainosposti, esitteet ja muut vastaavat painotuotteet. Keräykseen ei kelpaa märkä tai likainen paperi.
Kotitalouksien muovipakkausjätteeseen saa laittaa kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia.
Näitä ovat elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, tuubit, putkilot, EPS-pakkaukset. Muovipakkausten
keräykseen ei saa laittaa likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä, PVC-pakkauksia ja muita muovituotteita
tai yritysten muovipakkauksia.
Yritysten toiminnasta syntynyttä kierrätyskelpoista muovipakkausjätettä otetaan terminaaleissa
veloituksetta vastaan, kun pakkausjäte on muovilaaduittain lajiteltua, pakkaukset ovat puhtaita ja kuivia ja
pakkaukset täyttävät terminaalin laatuohjeistuksen. Yritysten muovipakkauksia ovat mm. lava-, sahatavaraja eristevillakääreet, muovisäkit, muovipussit ja suursäkit, EPS-pakkaukset, muovikanisterit, tynnyrit ja alle
1000 litran IBC-pakkaukset sekä laatikot, alustat ja muovivanteet.
Tallilla syntyvä biojäte (ruuan ja rehun tähteet) voidaan lajitella lannan joukkoon.
Puhdasta, käsittelemätöntä puuta voidaan käyttää polttopuuna tai se voidaan toimittaa jätteen käsittelyyn
jäteasemalle.
Maalattu tai käsitelty puu tulee lajitella erikseen ja toimittaa jäteasemalle.
Kyllästetty puu on vaarallista jätettä ja tulee toimittaa vaarallisen jätteen keräykseen. Myös rakennus- ja
purkujätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön.

Jätteiden hävittäminen polttamalla on jätehuoltomääräyksissä kiellettyä. Taajama-alueen ulkopuolella saa
avopolttona polttaa vähäisiä määriä risuja, oksia, olkia, kaisloja ja lehtiä sekä käsittelemätöntä puutavaraa.
Kiinteistön tulipesässä saa polttaa käsittelemätöntä puutavaraa, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä
kierrätykseen kelpaamatonta paperia, pahvia ja kartonkia.

Jätevesien käsittely
Talleilla jätevesiä syntyy tallitilojen pesusta, mahdollisesti hevosten pesupaikasta sekä sosiaalitilojen pesuja käymälävesistä. Hevosten pesussa voidaan käyttää suuriakin vesimääriä.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella eli kunnallisen viemäröinnin alueella syntyvät jätevedet on ohjattava
yleiseen viemäriverkostoon. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella tallikiinteistöihin sovelletaan
asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti tai useamman kiinteistön yhteisessä
järjestelmässä.
Kaikilla haja-asutusalueen kiinteistöillä on oltava selvitys jätevesijärjestelmästä sekä jätevesijärjestelmän
käyttö- ja huolto-ohjeet. Jätevedet on käsiteltävä ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen mukaisesti.
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Sopivan käsittelyjärjestelmän valintaan vaikuttavat mm. maaperän rakenne, tontin muoto, kiinteistön
varustelutaso sekä syntyvien jätevesien laatu ja määrä. Myös eri jätevesijärjestelmien ominaisuudet sekä
huollon ja ylläpidon vaativuus tulee ottaa huomioon järjestelmää valittaessa.

Jätevesijärjestelmä tulee olla ammattitaitoisen suunnittelijan suunnittelema. Suunnittelijan tehtävänä on
perehtyä kiinteistön olosuhteisiin paikan päällä sekä esitellä kiinteistölle sopivat järjestelmävaihtoehdot.
Valinnan jätevesijärjestelmästä tekee kiinteistönomistaja, suunnittelijan ehdotuksien perusteella.
Suunnittelija tekee suunnitelman jätevesijärjestelmästä ja suunnitelma liitetään toimenpide- tai
rakennuslupahakemukseen, joka toimitetaan kunnan rakennusvalvontaan.

Valokuvat:

Jyrki Lähde
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Hyödyllisiä linkkejä
www.evira.fi, Elintarviketurvallisuusvirasto.
Tietoa mm. lannoitevalmisteiden valvonnasta. Sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyt käsittely- ja
polttolaitokset

www.finlex.fi, valtion säädöstietopankki.
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta
(1250/2014)
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla
alueilla (157/2017)
Lannoitevalmistelaki (539/2006)
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta (588/2010)
Eläinsuojelulaki (247/1996) ja -asetus (396/1996)

www.avi.fi, aluehallintoviraston verkkosivut
Ilmoituksenvarainen toiminta (ilmoitus eläinten pidosta aluehallintovirastolle)

www.mmm.fi, maa- ja metsätalousministeriön verkkosivut
Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto MMM-RMO-C4, MMM 100/01, liite 12

www.ymparisto.fi, valtion ympäristöhallinnon verkkosivut
Valvontailmoitus (aumaus- ja lannan varastoinnin poikkeamisilmoitus)
Hevostallien ympäristönsuojeluohje, ympäristöministeriö, 121/2003
Hevostoiminnan ympäristökysymyksiä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. TEHO-hankkeen julkaisuja
2/2010 Luokiteltujen pohjavesialueiden suuntaa antavat sijaintirajat
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www.uusikaupunki.fi, kunnan jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestys (Uusikaupunki)
kunnan ympäristönsuojelumääräykset (Uusikaupunki, Kustavi, Taivassalo)

www.taivassalo.fi

www.kustavi.fi

www.vehmaa.fi
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Yhteystiedot
Ympäristönsuojelu
Uudenkaupungin virastotalo,

Terveystarkastaja
Anne Virtanen
puh. 0440 322 737

Välskärintie 2C, 23500 Uusikaupunki
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelupäällikkö
Susanna Puottula
puh. 0440 515 778

Kustavin kunta
Keskustie 7, 23360 Kustavi
Vaihde: (02) 842 6600

Ympäristösihteeri
Marjo Stark
puh. 0440 515 779

Rakennustarkastaja
Riku Latokartano
puh. 0500 740 006

Ympäristöterveydenhuolto
Kalannin toimipiste, Kalantitalo
Pankkitie 1, 23600 Kalanti

Toimistovirkailija
Johanna Nurmi
0447062023

Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Kaisa Nivola
puh. 044 355 6810

Taivassalon kunta
Keskustie 9, 23310 Taivassalo
Vaihde: (02) 840 2000

Terveystarkastaja
Aleksi Kaapola
puh. 050 561 7678

Rakennustarkastaja
Ari Eskola
puh. 050 387 3355

Terveystarkastaja
Kati Lorjo
puh. 050 568 9221

Toimistosihteeri
Katri Jokinen
puh. 044 722 2245
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Uudenkaupungin kaupunki
Uudenkaupungin virastotalo,
Välskärintie 2C, 23500 Uusikaupunki

Rakennustarkastaja
Mika Pihlajaniemi
puh. 050 402 4787

Tarkastusinsinööri
Olli Kuusio
puh. 050 413 6407

Toimistosihteeri
Anu Valtonen
puh. 040 775 3789

Palvelusihteeri

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN
VALVONTA

Valvontaeläinlääkäri
Suvi Moisala
Virastotie 1, 23100 Mynämäki
puh. 044 702 2745
- eläinsuojelu
- tarttuvat eläintaudit

Kunnaneläinlääkäri
Uusikaupunki
Kaisa Nivola
puh. 0500 322 218

Vehmaa
Juha Keskitalo (puhelinaika arkiaamuisin klo 7 – 9)
puh. 02 433 2125 ja 0400 226 156

Anita Vornanen
puh. 044 551 5313

Vehmaan kunta

Kustavi
Juha Keskitalo
puh. (02) 433 2125, 040 0226 156

Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä

Rakennustarkastaja
Eero Ahala
puh. 050 4052 850

Toimistosihteeri
Tuija Uusitalo
puh. 02 4393 721
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