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Hevostalleja koskeva luvitus
• Hevostallin sijoittamiselle suosituksia (osassa kuntia määräyksiä rakennusjärjestyksessä):
• rakennuspaikka vähintään 2 ha/2 hevosta ja hevosmäärän lisääntyessä vähintään 0,5 ha / hevonen
• vähimmäissuojaetäisyydet naapurikiinteistön rajaan
• talli, lantala ja ulkotarha
• ratsastuskenttä
• laidun

50 m
50 m
10 m

• Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa
• kiinteistön käyttötarkoituksesta riippuen

• Rakennuslupa

• hevostallin ja siihen liittyvien rakennelmien rakentamiseen
• jos rakennukseen tehdään olennaisia muutoksia tai rakennuksen alkuperäistä käyttötarkoitusta olennaisesti muutetaan (esim. navetan muuttaminen hevostalliksi)

• Toimenpidelupa

• pienemmät muutokset ja jätevesien käsittelyjärjestelmän uusiminen

• Rakentamisen lupatarpeen määrittelee kunnan rakennusvalvonta, johon on suositeltavaa olla
yhteydessä jo alustavassa suunnitteluvaiheessa (vältytään turhien hakemusten teolta)
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Hevostalleja koskeva luvitus /ilmoitukset
• Ympäristölupa
Hevostalli tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle tai ponille. Lisäksi
ympäristölupaa voidaan edellyttää silloin, jos tilalla on useita muita eläimiä, jos tallista saattaa
aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille tai jos talli halutaan sijoittaa pohjavesialueelle.

• Eläinsuojelulain mukainen ilmoitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle
Vähintään kuuden täysikasvuisen hevosen tallista tulee tehdä ilmoitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään 30 vuorokautta ennen uuden toiminnan aloittamista ja viimeistään 14
vuorokautta ennen toiminnan oleellista muutosta (esim. eläinten huomattava lisäys) tai lopettamista.
Tampereen seudun kuntien hevostalliohjeistusta päivitetty: https://lempaalafi.aldone.fi/site/assets/files/5004/lemp_l_n_hevostalliohje_2017_kansilehdell.pdf
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Hevosenlannan säilytys lantalassa
• Lannan varastointi lantalassa
• Lantalan sijoittaminen (1.4.2015 jälkeen vireille tulleet rakennushankkeet, VNA 1250/2014):
• ei pohjavesialueelle, ellei maaperäselvitysten perusteella osoiteta, että tällaiselle alueelle sijoittaminen ei
aiheuta pohjavesien pilaantumista tai sen vaaraa
• ei tulvanalaiselle alueelle
• ei alle 50 metrin etäisyydelle vesistöstä, talousvesikäytössä olevasta kaivosta tai lähteestä
• ei alle 25 metrin etäisyydelle valtaojasta tai norosta

• Lantala tulee pääsääntöisesti mitoittaa 12 kk:n aikana kertyvälle lantamäärälle, mutta
mitoituksessa voidaan ottaa huomioon myös:
•
•
•
•
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yhteislantalat (pitkäaikainen, kirjallinen sopimus)
samana laidunkautena laitumelle jäävä lanta
pihattojen vesitiiviit kuivikepohjat
lannan luovutus (säännöllisesti ja sopimukseen perustuen) sellaiselle hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa
sitä ympäristönsuojelulain 27 §:n nojalla myönnetyn luvan perusteella tai jos lantaa luovutetaan
(säännöllisesti ja sopimukseen perustuen) toiselle tilalle asianmukaisessa lantalassa varastoitavaksi

Hevosenlannan säilytys siirtolavalla tai vastaavalla
• Mikäli varastoitavaa kuivalantaa kertyy korkeintaan 25 m3 vuodessa tai sitä
varastoidaan kerrallaan enintään 25 m3, voidaan lanta varastoida tiiviillä siirtolavalla
tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai peitetty peitteellä.
• Siirtolavan sijoittamista ei koske VNA 1250/2014 rajoitukset, ellei siirtolavan katoksen
rakentaminen vaadi rakennus- tai toimenpidelupaa (=> rakennushanke). Asetuksen
sijoittamisrajoitukset kannattaa kuitenkin huomioida suosituksena.

5

Hevosenlannan varastointi poikkeustilanteessa
• Hevostilalla syntynyttä kuivalantaa voidaan työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa
varastoida aumassa. Lannan kuiva-ainepitoisuuden tulee olla tällöin vähintään 30
prosenttia.
• työtekninen syy: kelirikko, lantalaitteiden rikkoutuminen tai esim. kestokuivikelannan sisältämä
runsas olkimäärä, joka voi joissain tilanteissa estää suoran hyödyntämisen
• hygieeninen syy: lannan sisältämä taudinaiheuttaja, jolloin aumauksen edellytykset arvioi
eläinlääkäri
• ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 14 vrk ennen aumausta
• Aumaa ei saa sijoittaa tulvanalaisille alueille, pohjavesialueelle eikä 100 metriä lähemmäksi
vesistöä, valtaojaa tai talousvesikaivoa, eikä viittä metriä lähemmäksi ojaa.
• Auma on pohjustettava vähintään 20 cm:n nestettä sitovalla kerroksella ravinnevalumien talteen
ottamiseksi ja peitettävä tiiviillä peitteellä.
• Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen
rajautuville lohkoille levitettävä määrä lantaa. Aumaan varastoitu lanta on levitettävä viimeistään
vuoden kuluttua auman perustamisesta.
• Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden kuluttua.
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Hevosenlannan luovutus ja vastaanotto
• Mikäli tila vastaanottaa tai varastoi lantaa, tilalla tulee olla vastaanotetun määrän
mukaan mitoitettu lantala (mitoitus esim. kerralla vastaanotettavan tai vuosittain
säännöllisesti otettavan määrän mukaan).
• Lantalaa ei vaadita, mikäli tila vastaanottaa kuivalantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on
vähintään 30 % ja sitä säilytetään pellolla levitystä odottamassa levitysaikojen
salliessa (1.4.-31.10) enintään 4 viikkoa (pelto ei saa olla lumen peittämä,
routaantunut tai vettynyt).
• Vastaanotettavaa kuivalantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan
varastoida myös aumassa. Tällöin kuivalannan vastaanottaja tekee
aumausilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (14 vrk ennen
aumausta, aumausedellytykset samat kuin edellä).
• Ympäristökorvausjärjestelmä edellyttää, että lannanluovuttaja tekee ilmoituksen
lannoitteen luovuttamisesta (Lomake 465L)
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KIITOS!
Sari Sassi, sassi.sassi@lempaala.fi, 050 383 0531
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