
Hevosten ja muiden eläinten pidossa 
ympäristönsuojelulain (527/2014) ja 
nitraattiasetuksen (Valtioneuvoston 
asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta 
peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, 
1250/2014) tavoitteina on ehkäistä 
ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa 
sekä ehkäistä ja vähentää lannan käytöstä, 
varastoinnista ja käsittelystä sekä 
eläintuotannosta aiheutuvia päästöjä 
pintavesiin, pohjavesiin, maaperään ja ilmaan.

Lisäksi vaatimuksia tallitoiminnalle asettavat 
mm. kunnan ympäristönsuojelu- ja 
jätehuoltomääräykset sekä eläinsuojelulaki 
ja maankäyttö- ja rakennuslaki.

Ovatko tallisi ympäristöasiat ajan tasalla? 
Pidetään yhdessä luonto ja lähivedet puhtaina!

Ympäristönsuojelu

hevostalleilla

Lainsäädäntö

LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
Länsi-Louhenkatu 31, 08100 Lohja
019 – 323 623 (pvm/mpm)
vesi.ymparisto@luvy.fi
https://www.luvy.fi   
https://www.vesientila.fi/vesistokunnostus/hevostallit

Ympäristöministeriö rahoittaa Hiidenveden  
kunnostus ja Siuntionjoki 2030 -hankkeita  
vuosina 2020–2022 vesiensuojelun tehostamis-
ohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista.   
www.ym.fi/vedenvuoro
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Lähde:  Hevostietokeskus / Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry

Miksi kannattaa panostaa  
tallin ympäristöystävällisyyteen?

Oletko ajatellut, että kiinnittämällä huomiota 
ympäristöasioihin tallissa ja sen pihapiirissä voit 
vaikuttaa samanaikaisesti niin hevosten, ihmisten kuin 
luonnon hyvinvointiin? 

Asianmukaisella lannan varastoinnilla ja käsittelyllä, 
jätehuollolla, kuivike- ja materiaalivalinnoilla sekä 
muilla toimenpiteillä, kuten jätevesistä ja salaojituksista 
huolehtimalla, on mahdollista parantaa monia asioita:

• Pohjat pysyvät puhtaampina ja kuivempina,  
ja hevosten jalat terveempinä

• Tilojen ylläpito ja siivous helpottuvat

• Energiatehokkaat tallitilat ja jätteiden lajittelu 
tuovat säästöjä

• Järvet pysyvät uimakelpoisina ja pohjavedet 
puhtaina  
– myös lähiluonto kiittää

• Viihtyvyys paranee
Hevosen lanta sisältää valtavasti ravinteita, jotka 
vesistöihin joutuessaan aiheuttavat tarpeetonta 
kuormitusta ja rehevöitymistä, mutta jotka toisaalta 
maanparannusaineena tuovat suurta hyötyä lähipelloilla. 
Lanta olisikin hyvä ensisijaisesti käsitellä levittämällä 
se joko omille tai jonkun toisen luvallisen lannan 
vastaanottajan pelloille, jolloin lannan sisältämät 
ravinteet eivät mene hukkaan. Mikäli peltolevitys ei ole 
mahdollista, lantaa voidaan myös myydä esimerkiksi 
puutarhayrityksille lannoitteeksi tai energiantuotantoon. 

Lannan peltolevityksessä on huomioitava, että 
läheisten vesistöjen ja pohjavesien hyvä tila turvataan 
noudattamalla riittäviä suojaetäisyyksiä ja rajoittamalla 
turhia lannoitemääriä.  Lähtökohtaisesti lannan 
peltolevitys on sallittua huhtikuun ja lokakuun välisenä 
aikana.

Huolehditaan yhdessä, että ravinteet päätyvät oikeaan 
paikkaan!

Hevosen ja ihmisen keskimääräiset 
typpi- ja fosforipäästöt (kg/v)


