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JOHDANTO

H

evosiin liittyvä harrastus- ja kilpailutoiminta on viime vuosina lisääntynyt ja monipuolistunut. Suomessa hevosmäärä on
yli kaksinkertaistunut vuodesta 1980 ollen vuoden 2009 lopussa
n. 75 000 hevosta. Hevostalouden osuuden Euroopan maatalouden
kokonaistulosta on arvioitu olevan n. 4 %. Kun hevosmäärä suhteutetaan asukaslukuun, niin eniten hevosia EU maista on Tanskassa (28,3
hevosta/1 000 asukasta), Ruotsissa (28,1 hevosta/1 000 asukasta) ja
Alankomaissa (25,3 hevosta/1 000 asukasta). Suomen vastaava luku
on 11 hevosta/1 000 asukasta ja se sijoittuu EU:n jäsenmaiden tilastoissa keskivaiheille. Suomessa tallien koko vaihtelee yhden hevosen tallista isoon valmennuskeskukseen, jossa saattaa olla jopa 100 hevosta.
Tallien kokonaismäärän Suomessa arvellaan olevan noin 16 000 kpl.
Noin puolet näistä (55 %) on alle kolmen hevosen talleja.
Uusia talleja rakennetaan ja vanhoja maatilojen talousrakennuksia peruskorjataan hevostoimintojen käyttöön. Hevosesta on tullut yhä näkyvämpi osa suomalaista yhteiskuntaa ja hevoset sijoittuvat enenevässä määrin
sinne missä ihmisetkin ovat eli lähelle taajamia. Tämä saattaa joissakin
tapauksissa aiheuttaa ongelmia. Hevosmäärän ja -harrastuksen lisääntymisen tulisi kuitenkin tapahtua ensisijaisesti hevosen ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla.
Kaikessa eläinten pidossa tulisi mahdollisimman hyvin pystyä huomioimaan kullekin lajille tyypillinen käyttäytyminen. Saaliseläimenä hevosen
ensimmäinen reaktio mahdolliseen uhkaan on pakeneminen. Hevosen
pitopaikan tulisikin luoda sille mahdollisuus ympäristönsä tarkkailuun,
jolloin se voi rauhassa varmistua erilaisten ärsykkeiden vaarattomuudesta. Hevonen kaipaa myös lajitovereidensa seuraa. Rauhallinen ja johdonmukainen käsittely sekä samoina toistuvat päivärutiinit luovat hevoselle
turvallisen ympäristön.
Tuotantoeläinten elinympäristöt ovat aina jossain määrin kompromisseja hyvinvoinnin suhteen. Jos ainoastaan hevosten hyvinvointi ja terveys




huomioitaisiin, niiden olisi varmaankin parasta olla jatkuvasti laitumella. Suomessa ja muissa pohjoismaissa jo pelkästään ilmasto rajoittaa tällaista hevosten pitoa ja varsinkin monet urheiluhevoset viettävät jopa yli 20 tuntia vuorokaudesta sisällä tallissa. Tämä asettaa
luonnollisesti suuria vaatimuksia talliympäristölle ja erityisesti sisäilman laadulle, koska hengityselimistön terveys vaikuttaa suoraan hevosen suorituskykyyn. Hevosen tekemä urheilusuoritus tai fyysinen
työ voi heikentyä tai pahimmassa tapauksessa estyä kokonaan hengitystieterveyden heikentyessä.
Talliympäristöllä tarkoitetaan tässä oppaassa ensisijaisesti sitä ympäristöä, joka on jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa hevosen kanssa, vaikuttaen siten sen jokapäiväiseen hyvinvointiin. Oppaassa tullaan kuitenkin
käsittelemään myös, miten tallin toiminnot vaikuttavat sitä ympäröivään luontoon, työntekijöiden ja asiakkaiden viihtyvyyteen ja heidän
hyvinvointiinsa. Oikea kuivikevalinta on yksi avaintekijöistä arvioitaessa
niin hevosen hyvinvointia kuin tallin ympäristövaikutuksiakin.

Laitumella olo edistää hevosten hyvinvointia ja terveyttä.





1. TALLIYMPÄRISTÖ

K

otieläinsuojien optimiolosuhteiden määritys perustuu useimmilla tuotantoeläimillä niiden tuotoksen ja rehunkulutuksen
mittaamiseen. Oletuksena on ollut, että eläinten huonot olosuhteet heijastuvat niiden tuotoksen heikentymisenä. Tätä tuotantoon
perustuvaa näkökulmaa on vaikea soveltaa hevoseen, jonka tuotoksena voidaan pitää sen fyysistä suorituskykyä. Lähtökohdaksi onkin
otettava hevosen terveys ja lajinmukainen käyttäytyminen. Maa- ja
metsätalousministeriö on asettanut hevosten pidolle eläinsuojeluvaatimukset (MMMp 14/EEO/1998). Päätöksessä on yksityiskohtaisia määräyksiä ja suosituksia hevosen pitopaikasta, talliolosuhteista,
ulkotarhoista ja laitumista sekä hevosen käsittelystä ja kohtelusta.
Eläinlääkärit, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi valvovat eläinsuojelulain sekä sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten noudattamista kunnan alueella.
Hevonen on pitkän käyttöikänsä vuoksi riippuvaisempi hengityselimistönsä kunnosta kuin muut tuotantoeläimet. Kilpahevonen on kestävyysurheilija ja sen suorituskyky riippuu paljolti sen kyvystä vaihtaa
hengityskaasuja (happi ja hiilidioksidi) sekä tuottaa energiaa aerobisesti hapen avulla. Nykypäivän hevonen viettää suurimman osan vuorokaudesta sisällä tallissa ja siksi ilmanvaihdon tulisi taata puhdas ja
raikas hengitysilma. Kuivikkeita ja rehuja valittaessa tulisi arvioida niiden vaikutus talli-ilmaan. Tallin työt ja hoitotoimet tehdään pölyaltistus minimoiden. Jos hevonen altistuu pitkäaikaisesti huonon sisäilman
vaikutukselle ja talli-ilman allergeeneille, sille voi kehittyä krooninen
hengitystiesairaus eli puhkuri. Lievempinä oireina huono talli-ilma aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä, yskää ja limaneritystä. Puhkuri ja
muut hengitystiesairaudet alentavat pysyvästi hevosten suorituskykyä
ja käyttöarvoa. Hevosen yleinen vastustuskyky saattaa alentua ja allergiat lisääntyä sen eläessä epäterveellisessä ympäristössä, esimerkiksi altistuessaan pölyäville kuivikkeille tai huonolaatuisille rehuille. Hevosten
huonontunut hengitystieterveys on merkki talliolosuhteiden, erityisesti
ilman laadun, puutteista.
10

11

Sopimattomat ympäristöolosuhteet aiheuttavat hevoselle kroonisen
stressitilan. Stressi ilmenee mm. suorituskyvyn alenemisena, sairasteluna, rehunkäyttökyvyn ja ruokahalun heikentymisenä ja mahdollisesti myös käyttäytymishäiriöinä.

josta lika irtoaa helposti. Lattioiden kallistuksilla tai viemäröinnillä
huolehditaan pesuvesien poistumisesta. Kesällä huolehditaan kärpästen torjunnasta ja kiinnitetään erityistä huomiota rehuhygieniaan pesemällä likaiset astiat heti käytön jälkeen. Huomattavaa on myös märkien rehujen merkittävästi lyhyempi säilyvyysaika lämpimillä ilmoilla.

1.1 Yleinen puhtaus ja siisteys

Tallin yleinen järjestys ja siisteys ovat paitsi hygieniatekijöitä, myös
turvallisuustekijöitä. Hevosten kulkureitit tulisi pitää vapaina ylimääräisestä tavarasta. Ovien tulisi olla sellaisia, että ne pystytään avaamaan kokonaan. Työvälineille järjestetään omat säilytystilat siten,
etteivät hevoset karkureissuillaankaan pääse niihin käsiksi. Varusteet ja
esimerkiksi kärryt säilytetään niille erikseen varatuissa tiloissa.

Tallin jokapäiväisestä puhtaudesta tulisi huolehtia vähintään lakaisemalla käytävät karsinoiden siivouksen ja rehujen jaon jälkeen. Lattioilla makaavat rehu- ja kuivikejätteet muodostavat oivan kasvualustan
mikrobeille, jotka leviävät ilmaan joka kerta, kun käytävällä on liikettä
tai ilmavirtoja. Hevosten juomakupit ja ruoka-astiat puhdistetaan viikoittain. Ikkunalaudat, karsinarakenteet ym. pinnat tulisi puhdistaa
aina tarvittaessa. Ikkunoiden puhtaus vaikuttaa oleellisesti talliin tulevan valon määrään. Tallin pesu, desinfiointi ja mahdollisesti seinien
kalkitseminen olisi hyvä tehdä ainakin kerran vuodessa. Karsina- ja
tallirakenteet tulisi suunnitella niin, että ne on mahdollista puhdistaa helposti. Pintamateriaaleiksi on valittava pesun kestävä materiaali,

1.2 Karsinarakenteet ja materiaalit sekä mitoitus
Tallit on rakennettava niin, että ne ovat turvallisia ja hevosten luonnolliset käyttäytymistarpeet huomioonottavia. Tilantarvetta määritettäessä tulee ottaa huomioon hevosen koko ja käyttötarkoitus, esimerkiksi siitostammojen tilantarve on muita suurempi. Hevosen pitää voida
syödä ja juoda normaalissa asennossa sekä mennä makuulle ja nousta
vaivattomasti. Hevosilla on myös oltava mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja ympäristönsä tarkkailuun. Lainsäädäntö asettaa minimivaatimukset hevosten pitopaikoille (MMMp 14/EEO/1998).
Karsinaa pidetään hevosen hyvinvoinnin kannalta pilttuuta parempana ratkaisuna. Hevosen karsinan pinta-ala suositellaan laskettavaksi
kaavan (2 x säkäkorkeus)2 mukaisesti. Varsomiskarsinan sopiva pintaala saadaan laskutoimituksella (2,5 x säkäkorkeus)2. Nämä suositukset
ylittävät eläinsuojelumääräysten minimivaatimukset. Jokaisessa karsinassa olisi hyvä olla ikkuna, joka on suojattava metalliritilällä. Ikkunapinta-alaksi suositellaan 1/20 lattiapinta-alasta.

Tallin siisteys ja hyvä järjestys takaa turvallisen ympäristön niin hevosille kuin
ihmisillekin.
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Karsinan alaosan tulee olla kiinteä ja tukeva. Yläosa tehdään useimmiten kalterista, joka edesauttaa ilman liikkuvuutta ja tarjoaa hevosille
paremmat mahdollisuudet seurata ympäristöään ja seurustella vierustovereidensa kanssa. Lattiat eivät saa olla liukkaita ja kulkureitit sekä
oviaukot on suunniteltava riittävän väljiksi.
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1.3 Talli-ilma

Ilmankosteus

Lämpötila
Hevosen optimilämpötila-alue on laaja, 2–25 astetta. Hevonen sietää hyvin erilaisia lämpötiloja, jos sille annetaan mahdollisuus sopeutua. Lämpötila ei saisi yhden vuorokauden aikana vaihdella viittä
astetta enempää. Tallin optimilämpötilana pidetään 8–12 astetta.
Hevoset sopeutuvat yleensä viileäänkin talli-ilmaan hyvin. Optimilämpötila-alueeseen vaikuttavat monet tekijät: käytettävien rehujen
määrä ja laatu, hevosen koko, karvanlaatu, lihavuusaste, sopeutuminen sekä tuuli ja sade. Optimilämpötiloja alemmissa lämpötiloissa
hevosen energiantarve lisääntyy, koska suurempi osa rehujen energiasta käytetään lämmöntuotantoon. Alhaisten lämpötilojen vaikutusta voidaan vähentää esimerkiksi runsaalla kuivikkeen käytöllä ja
huolehtimalla tallin vedottomuudesta. Liian korkeat lämpötilat aiheuttavat ruokahalun laskua ja vaikeuttavat lämmönluovutusta ja
siten elimistön lämpötasapainon säätelyä. Vesi on oleellinen tekijä
kehon lämmönsäätelyn kannalta ja hevosen veden saannista onkin
huolehdittava niin kylmällä kuin lämpimällä kelillä.
Tallin lämpötilan tulisi olla mieluummin matala kuin korkea. Tallin
lämpötilan noustessa, virtsasta vapautuvan ammoniakin määrä talli-ilmassa kohoaa. Jos ilman kosteus vielä on alhainen, saattavat esimerkiksi kuivikkeet kuivua liiaksi, jolloin ne pölyävät herkemmin. Talvella saatetaan joutua tilanteeseen, jolloin tuuletusta vähentämällä
pyritään nostamaan tallin lämpötilaa. Tällöin ilmanvaihdon riittämättömyydestä johtuen tallin ilmankosteus nousee. Hevoset ovat
tallin päälämmönlähde, mutta niitä ulkoilutetaan ja valmennetaan
talvellakin, jolloin ne eivät ole lämmittämässä tallia. Lisäksi hevosia
pidetään väljemmissä tiloissa ja ne luovuttavat lämpöä vähemmän
kuin esimerkiksi lehmät. Asentamalla talliin lämmitys voitaisiin ilmanvaihto pitää riittävänä talvellakin lämpötilan laskematta. Rakennuksen lämmöneristyksestä riippuen voidaan lämmitystä tarvita jo,
kun ulkolämpötila painuu lähelle –10 astetta.

14

Hevonen tuottaa talli-ilmaan kosteutta hengityksen, hikoilun ja virtsan kautta. Kosteus saattaa lisääntyä myös sääolosuhteiden, rehujen
tai esimerkiksi hevosten pesemisen vuoksi. Tallin optimaalinen ilmankosteus on 50–65 %. Tätä suurempi kosteus lisää hevosen sairastumisen riskiä, sillä kosteus kuormittaa hengityselimistöä ja luo otolliset elinolosuhteet taudinaiheuttajille. Vakavasta ongelmasta kielii
veden tiivistyminen esimerkiksi kattoon tai ikkunoihin, jolloin rakenteet saattavat ajan myötä vaurioitua ja niissä kasvavat homeet ovat
vaaraksi hevosten terveydelle. Liiallinen vesihöyry poistetaan ilmanvaihdon avulla ja huolehditaan tiivistymispintojen eristämisestä. Liian
alhainenkin ilmankosteus voi olla haitaksi. Silloin tallin pölypitoisuus
lisääntyy, koska kuivikkeet ja rehut pölyävät herkemmin. Myös hevosen hengityselimistön limakalvot kuivuvat, jolloin puolustusmekanismi heikentyy.
Ilmanvaihto
Lämpötilaa enemmän tulisi kiinnittää huomiota riittävään ilmanvaihtoon. Talli-ilma saa olla viileää mutta liika kosteus on poistettava. Ilmastoinnin mitoitus perustuu tallin ilmatilan saattamiseen tiettyjen
tavoitearvojen tasolle kosteuden, lämpötilan, vedon sekä kaasujen
suhteen. Ilmanvaihdon tarve tallissa vaihtelee jonkin verran vuodenaikojen ja ulkolämpötilojen mukaan. Talvella tarvittava minimiilmanvaihto huolehtii kaasujen poistamisesta talli-ilmasta. Kaasujen
poistoon tarvittava ilmavirta ei ole riippuvainen ulkolämpötilasta. Samansuuruinen ilmavirta riittää kosteuden poistoon, kun ulkolämpötila on nollan alapuolella. Mikäli minimi-ilmanvaihto viilentää talli-ilmaa liiaksi (alle nollan), on tilannetta korjattava lisälämmityksellä, ei
ilmanvaihtoa pienentämällä.
Yli –10 asteen ulkolämpötilasta lähtien saatetaan tallissa tarvita ilmastointia liikalämmön poistoon. Ulkolämpötilan noustessa tallin
lämpötila nousee ja siten myös talli-ilman kosteuspitoisuus suurenee, jolloin ilmanvaihdon tarve kasvaa voimakkaasti. Kesäajan maksimi-ilmanvaihto huolehtii ensisijaisesti liikalämmön poistamisesta.
Tallin viilentämiseen käytetään viileämpää ulkoilmaa, ja ilmavirta
15

määräytyy sisä- ja ulkolämpötilojen välisestä erosta. Käytännössä
erona pidetään viittä astetta eli sisälämpötila saa olla viisi astetta
ulkolämpötilaa lämpimämpää.
Tallin minimi-ilmanvaihto määräytyy siis suhteellisen kosteuden ja
kaasujen poiston mukaan ja maksimi-ilmanvaihto lämpötilan mukaan. Mitoitusperusteina käytetään minimille 50 m3/h ja maksimille
380 m3/h hevosta kohti. Poistoilma-aukkoja tarvitaan 0,1 m2 hevosta kohti ja korvausilman tuloaukkojen tulisi olla kooltaan 2–3 kertaa
poistoaukkojen pinta-ala.
Veto on ilmavirtaus, joka on kylmempää ja liikkuu nopeammin kuin
ympäröivä ilma. Hevonen sietää vetoa ihmistä paremmin karvapeitteensä ja suuren lihasmassansa ansiosta. Kovin tarkkaa tietoa hevosen
vedonsiedosta ei ole, mutta joidenkin arvioiden mukaan, hevosista ja
lämpötiloista riippuen, raja-arvoksi asetetaan 0,3–0,5 m/s. Vedolta
tulisi suojata erityisesti pikkuvarsat ja hikiset tai märät hevoset.
Tallin suurin melun lähde on koneellinen ilmastointi, jos sellainen tallista löytyy. Hevonen ei saa jatkuvasti olla alttiina melulle joka ylittää
65 dB. Ilmastointilaitteiden ääneneristys on tehtävä mahdollisimman
hyvin. Puhaltimen aiheuttamaa meluhaittaa voidaan pienentää sijoittamalla se ylemmäs hormiin.
Ilman epäpuhtaudet
Tyypillisimmät hevostallissa syntyvät kaasut ovat ammoniakki ja
hiilidioksidi. Hiilidioksidia tulee talliin hevosten hengitysilmasta
sekä sonnan ja rehujen hajoamistuotteena. Hiilidioksidia esiintyy
talli-ilmassa harvoin pitoisuuksina, jotka sinällään olisivat terveydelle vaarallisia. Hiilidioksidia käytetään kuitenkin ilmanvaihdon
mitoitukseen, sen pitoisuus kasvaa suorassa suhteessa talli-ilmassa
olevien muiden kaasujen kanssa. Ilmanvaihdon teho, joka poistaa liiallisen hiilidioksidin tallista, riittää siis myös muiden kaasujen
poistoon.

FAKTATIETOA TALLI-ILMASTA
• Optimilämpötila 8 –12 °C
• Ilmankosteus välillä 50–65 %
• Minimi-ilmanvaihto talvella (50m³/h/eläin) kosteuden ja kaasujen poistamiseksi
• Maksimi-ilmanvaihto kesällä (380 m³/h/eläin) liikalämmön poistamiseksi
• Talli-ilman epäpuhtauksia ovat hiilidioksidi, ammoniakki ja pöly

keuhkoputkien värekarvojen puhdistumismekanismia. Suuri ammoniakkipitoisuus siis lisää muidenkin ilman epäpuhtauksien aikaansaamaa altistusta hevosen hengitysteissä. Tallin korkea lämpötila
ja huonosti ammoniakkia sitovat kuivikkeet lisäävät ammoniakin
vapautumista talli-ilmaan.
Ilmanvaihdolla ei voida hallita tallitiloissa syntyvää pölyä. Talli-ilman
pöly, johon kuuluvat erilaiset hiukkaset, virukset, bakteerit, levät, sienten ja homeiden itiöt sekä punkit, ovat peräisin pääosin ympäristöstä
sekä kuivikkeista ja rehuista. Myös eläimistä itsestään irtoaa pölyä ja
karvoja, jotka lisäävät ilman epäpuhtauksia. Kuivikkeiden ja rehujen
hyvä laatu auttaa vähentämään ilmaan vapautuvien epäpuhtauksien määrää. Pölynlähteiden säilytys ja käsittely tulisi mahdollisuuksien
mukaan sijoittaa eläintilojen ulkopuolelle ja kiinnittää huomiota työmenetelmiin altistuksen vähentämiseksi.

Ammoniakki on pistävänhajuinen kaasu, jota vapautuu ilmaan virtsasta ja sonnasta. Ammoniakki ärsyttää hengitysteitä ja heikentää

Pölyn hiukkaskoko vaikuttaa oleellisesti sen aiheuttamaan altistukseen. Vaarallisinta on hiukkaskooltaan pieni, näkymätön pöly, joka
kulkeutuu syvälle keuhkoihin aiheuttaen infektioita ja allergisia reaktioita. Ongelmia aiheuttavat pölypartikkelit ovat kooltaan 5 µm tai
pienempiä, kun silmin havaittavia ovat vielä 50 µm suuruiset hiukkaset. Vaarallisinta on siis se mitä et näe! Vaikka keuhkojen puhdistumiskapasiteetti normaalisti onkin tehokas, talli-ilman jopa tuhatkertaiset pitoisuudet epäpuhtauksia ulkoilmaan verrattuna ovat keuhkojen
kapasiteetille liikaa.
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Näkymätön pöly kulkee syvälle keuhkoihin aiheuttaen infektioita ja allergisia

1.4 Tallin työmenetelmät

reaktioita.
MIKSI PIENHIUKKASTEN KIMPPUUN?
terveyshaitat
lyhentynyt elinikä
astmaoireiden paheneminen
hengitys- ja sydänsairauksien oireiden
lisääntyminen

• haitta-aineita rikastuu pienhiukkasiin
(suuri ominaispinta-ala)
• viihtyvyyshaitat
• likaisuus, hajut

Hevosten altistumista pölylle voidaan vähentää pitämällä niitä mahdollisimman paljon ulkona. Ruokinta-aikoina, kuivituksen sekä karsinoiden siivouksen aikana ilman mikrobipitoisuudet nousevat moninkertaisiksi. Mahdollisuuksien mukaan hevosten tulisikin olla ulkona
Kuva: VTT, Veli Linna

> 5 µm
3 - 5 µm
< 5 - 0,5 µm
9 - 10 µm

5 - 6 µm

1,0 - 0,1 µm
Juha Varhi

•
•
•
•

Rehut ja kuivikkeet ovat pölyn pääasialliset lähteet tallissa ja niiden
hyvästä laadusta on huolehdittava. Valitsemalla mahdollisimman pölyttömiä rehuja, esim. säilörehu tai -heinä ja pelletöidyt rehut, vähennetään pölyn määrää. Erityisen riskin tuottavat mahdolliset home- tai
sienikasvustot, joiden itiöt leviävät talli-ilmaan. Rehut ja kuivikkeet sisältävät myös muita epäpuhtauksia, jotka saattavat ärsyttää hengitysteitä. Ne tulisikin varastoida erikseen ja erilleen eläintilasta. Varastointitilan tulee olla kuiva, jotta tuotteiden hygieeninen laatu ei kärsi
varastoinnin aikana. Myös varastotilan siisteydestä on huolehdittava
ja käytettävä tarvittaessa hengityssuojainta pölyisiä materiaaleja käsiteltäessä. Kastelu on hyvä keino sitoa pölyä esimerkiksi käytävän
lakaisun yhteydessä. Jos talli-ilma on kovin kuivaa, voivat karsinoissa
olevat kuivikkeet kuivua liikaa, jolloin niitäkin voi varovasti kostuttaa
pölyämisen vähentämiseksi.

Kuva: Juha Varhi
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Karsinan päivittäinen siivous pitää kuivikkeet puhtaina ja ilman raikkaana.
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vuttamiseksi märät kuivikkeet olisi hyvä poistaa lapiolla, mutta käytännön syistä usein tyydytään tallitalikkoon, jolloin osa märästä kuivikkeesta saattaa jäädä karsinaan. Rehujätteet nostetaan kuorman
päälle. Karsinaan jäävät kuivikkeet levitellään kohti karsinan takaosaa
ja ulostuspaikkoja, ja uudet kuivikkeet levitetään karsinan etuosaan.
Kuiviketta tulisi käyttää niin paljon, että kuivikekerroksen pinta pysyy
aina kuivana. Lopuksi lakaistaan paljaaksi alue rehuja varten. Kesällä,
kun hevoset ovat paljon ulkona ja ilma on lämmin, voidaan karsinan
pohja lakaista kokonaan paljaaksi ja jättää päiväksi tuulettumaan ja
kuivumaan. Karsinaa voidaan hoitaa myös kuivikepatjana, jolloin karsinasta poistetaan päivittäin vain sonta. Virtsasta kastuneet kuivikkeet
poistetaan sitten, kun patja kastuu pintaan asti. Muulloin patjan kääntelyä vältetään.

Hevosten ruokkiminen lattiatasolta ehkäisee epäpuhtauksien kulkeutumista hevosen hengityselimistöön.

varsinkin näiden töiden aikana. Hevoset tulisi ruokkia lattiatasolta,
joka on niille luonnollinen syöntiasento. Tässä asennossa hevosen
sieraimet ovat suuntautuneet alaspäin, jolloin vähennetään rehuista
putoilevien epäpuhtauksien kulkeutumista hengityselimistöön, toisin kuin esimerkiksi heinäverkosta syötettäessä. Kaikenlainen rehujen
pöyhiminen ja heittelykin on vähäisempää, kun rehut ovat lattialla.
Hevosten harjaus tulisi mahdollisuuksien mukaan suorittaa ulkona.
Karsinat tulisi siivota huolellisesti päivittäin, jotta kuivikkeet säilyisivät
puhtaina ja tarjoaisivat hygieenisen ympäristön hevoselle. Erityisen
tärkeää on poistaa märät, virtsasta kastuneet kuivikkeet, joista haihtuu
ilmaan ammoniakkia. Karsinan siivous aloitetaan keräämällä mahdolliset rehujätteet kasaksi. Sen jälkeen poistetaan sontakasat. Kätevintä
on käyttää tiheäpiikkistä, muovista tallitalikkoa, jonka avulla sonta ja
puhdas kuivike saadaan helposti eroteltua. Huolimaton siivoaminen
kasvattaa kuivikkeen suhdetta lantaseoksessa ja kompostoituminen
lantavarastossa hidastuu, myös kuiviketta kuluu silloin enemmän.
Märät paikat etsitään kaivelemalla kevyesti kuivikepohjaa ja siirretään
puhtaat kuivikkeet haravoimalla sivuun. Parhaan lopputuloksen saa20

1.5 Kuivikkeiden ominaisuuksista
Yleisimmät kuivikemateriaalit ovat kutterinlastu, sahanpuru, turve ja
olki. Markkinoilla on nykyään myös paljon uusia kuivikemateriaaleja,
kuten pellava, hamppu ja ruokohelpi. Ainakin purua, olkea, paperia
ja ruokohelpiä on saatavilla myös pelletteinä. Kuivikkeen valintaan
vaikuttavia tekijöitä ovat mm. saatavuus, hinta, käyttömukavuus ja
-tottumukset. Tärkeitä valintaan vaikuttavia ominaisuuksia ovat lisäksi kuivikkeen nesteensitomiskyky, pölyävyys, ammoniakinsitomiskyky, kompostoitavuus ja käsiteltävyys. Varsinaiset kuivikeominaisuudet vaikuttavat oleellisesti tarvittavaan käyttömäärään ja sitä kautta
kuivikkeen taloudellisuuteen ja mm. varastointi- ja lantalatilojen tarpeeseen. Kuivikevalinta on myös tärkeä osa hevosen hyvinvointia,
kuuluuhan se hevosen päivittäiseen elinympäristöön rehuihin verrattavalla tavalla.
Puupohjaisten kuivikkeiden, sahanpurun ja kutterinlastun, käyttö on
yleistä. Kutterinlastua saa nykyään myös muoviin pakattuina puristettuina paaleina, jolloin kuivike voidaan varastoida ulkona. Puupohjaisia
kuivikkeita on ollut yleisesti saatavilla ympäri maata. Niiden hinta on
vaihdellut saatavuuden mukaan. Koska kutterinlastua ja sahanpurua
käytetään yhä enemmän energian tuotantoon, on niiden hinta noussut ja saatavuus paikoin huonontunut.
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Puupohjaiset kuivikkeet ovat miellyttäviä käytössä vaalean värinsä takia, joka vaikuttaa tallin valoisuuteen ja helpottaa siivousta jätösten
erottuessa kuivikkeesta. Kuivikkeisiin yhdistyy myös raikas tuoksu, joka
on peräisin puusta haihtuvista terpeeneistä. Molemmat tekijät yhdessä luovatkin mielikuvan siististä tallista. Ongelmina puupohjaisten
kuivikkeiden käytössä on niiden jatkokäyttö ja keskinkertaiset kuivikeominaisuudet. Puru ja kutterinlastu sitovat heikosti virtsaa, jolloin talli-ilmaan vapautuu hengitysteitä ärsyttävää ammoniakkia. Huonosta
ammoniakinsitomiskyvystä johtuen purukuivikelanta sisältää vähemmän typpeä kuin esimerkiksi turvelanta. Lisäksi puuaineksen kompostoituminen on hidasta ja kuluttaa entisestään typpivaroja.

että turve pidätti ammoniakin lähes täysin. Sen sijaan kutterinlastulla
kuivitetuissa karsinoissa mitattiin korkeita pitoisuuksia, jotka saattavat olla haitallisia pidemmän ajan kuluessa. Kuiviketurpeeksi soveltuu
parhaiten heikosti maatunut rahkaturve, koska siinä on säilynyt sammalen ilmava huokosrakenne, johon turpeen mekaaninen suodatusvaikutus ja imukyky perustuvat. Hyvästä imukyvystä johtuen turvekuivikkeen käyttömäärä on muita kuivikemateriaaleja pienempi, jolloin
lantaa syntyy vähemmän ja varastointitilan tarve sekä käsittelykulut
laskevat. Ypäjän tutkimuksessa turpeen käyttömäärä oli alle puolet
kutterinlastun käyttömäärästä. Turve soveltuu hyvin kestokuivikkeeksi
myös pihattoon.

Kutterinlastun heikkouksia ovat myös sen keveys ja pieni tilavuuspaino. Kuivike siirtyy helposti hevosten liikkuessa karsinassaan ja sitä joudutaan käyttämään suurempi määrä kuin purua. Kuivike myös painuu kasaan hevosen painon alla. Kuivikkeen keveys haittaa siivousta,
koska jätökset painuvat helposti kuivikkeen sekaan. Kutterinlastu on
lisäksi erittäin kuivaa, mikä lisää pölyämistä. Se vie pienen tilavuuspainonsa takia paljon tilaa niin varastossa kuin lantalassakin, lisäten sekä
hankintaan että pois kuljetukseen liittyviä kustannuksia. Sahanpuru
on tilavuuspainoltaan painavampaa ja pysyy siten kutterinlastua paremmin hevosen alla. Mikäli
sahanpuru on tuoreen puun
sahauksesta peräisin, se on
kohtuullisen kosteaa ja pölyää kutterinlastua vähemmän.
Samasta ominaisuudesta johtuen se kuitenkin jäätyy talvella ja on siten hankalampaa
käsitellä.

Turpeen erityisominaisuutena voidaan mainita sen antiseptiset ominaisuudet sekä happamuus, jotka vähentävät haitallisten pieneliöiden lisääntymistä kuivikelannassa. Turpeen haittoina pidetään sen
tummaa väriä sekä pölyävyyttä ja leviämistä helposti ympäri tallia.

Turpeella on ylivertainen virtsan, ravinteiden ja ammoniakin sitomiskyky. Ypäjällä tehdyssä tutkimuksessa mitattiin
tallin ammoniakkipitoisuuksia
eri kuivikemateriaaleilla (turve
ja kutterinlastu) ja havaittiin,

YHDEN HEVOSEN PÄIVITTÄINEN KUIVIKETARVE
(Särkijärvi, S., Hyyppä, S., Karvinen, A., Saastamoinen, M. 2004).

Kutterinlastu 128,6 l

Kuiviketurve 74,3 l

FAKTATIETOA TURPEESTA
• Ylläpitää hevosten hyvää hengitystieterveyttä
• Säilyttää kavioiden kosteuden
• Pitää talli-ilman ammoniakkipitoisuudet vähäisinä
• Kutterinlastu ja turve eivät eroa pölyävyydessä
• Turpeen käyttömäärät pienempiä
(Särkijärvi, S., Hyyppä, S., Karvinen, A., Saastamoinen, M. 2004)
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Turve ei kuitenkaan sisällä homepölyä. Kuivikkeeksi käytettävä turve ei saisi olla liian kuivaa, jolloin pölyäminen lisääntyy. Kuivikkeeksi
käytettävän turpeen tulisi olla vähän maatunutta rahkaturvetta, jonka kosteuspitoisuus on noin 50 %. Ypäjällä talliolosuhteissa tehdyssä
tutkimuksessa turve ja kutterinlastu tuottivat yhtä paljon pölyä, mutta
turve pölyää pääasiassa suurikokoisina partikkeleina, jotka eivät kulkeudu keuhkorakkuloihin asti. Samassa tutkimuksessa verrattiin hevosten hengitystieterveyttä näillä eri kuivitustavoilla ja havaittiin turpeen suotuisa vaikutus hevosten hengityselimistöön.
Turvelanta kompostoituu nopeammin ja korkeammassa lämpötilassa
kuin muut kuivikelantaseokset. Turpeesta vapautuu kompostoinnissa vain vähän ammoniakkia. Sahanpurusta vapautuu yli kymmenkerMuovitetuissa paaleissa kuiviketurve säilyy tasalaatuisena myös ulkona varastoidessa.

tainen määrä verrattuna turpeeseen, ja oljesta vapautuva määrä on
puolestaan kaksinkertainen sahanpuruun verrattuna. Liukoinen typpi
säilyy hyvin varastoinnin aikana turvelannassa. Turpeen käyttö kuivikkeena alentaakin typpipäästöjä ympäristöön huomattavasti. Turvelannalla on suotuisa vaikutus maan rakenteeseen ja pieneliöstöön ja
sen loppusijoituksessa viljelyksille lannoitteeksi tai maanparannukseen
onkin vain harvoin ongelmia.
Nykyään turvetta on saatavilla irtotoimitusten lisäksi tiiviiksi puristetuissa muovitetuissa paaleissa. Paaleissa kuiviketurve säilyy tasalaatuisena ja muovipakkaukset voidaan varastoida siististi ulkona. Paaliturpeesta kaikkein hienoin pöly on poistettu, joten se on pölyttömämpi
vaihtoehto irtoturpeelle.

Vapon kuiviketurvelevy on helppokäyttöinen, erittäin imukykyinen, lämpökäsittelyn ansiosta hygieeninen, jäätymätön, tilaa säästävä ja pölyvaikutusta vähentävä kuivike.
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Oljen käyttö kuivikkeena on vähenemässä sen työlään käsiteltävyyden
vuoksi, mutta sitä käytetään vielä etenkin varsovilla tammoilla ja pihatoissa. Oljen kuivikeominaisuudet nesteen- ja ammoniakinsitomiskyvyn suhteen ovat muita vaihtoehtoja heikommat ja se sisältää varsin
usein homepölyä. Paraskin olki sisältää huomattavasti enemmän sieni-itiöitä kuin muut kuivikemateriaalit ja lisäksi olkea käytettäessä ovat
myös tallin endotoksiinipitoisuudet olleet korkeita. Oljella on miellyt25

tävä ulkonäkö ja se luo hevoselle hyvän ja houkuttelevan makuualustan. Sen hankintakustannuksetkin saattavat joissakin tapauksissa olla
varsin kilpailukykyiset, mutta varastointi vaatii paljon tilaa.
Harvinaisemmista kuivikelaaduista Suomesta on saatavilla ainakin
hamppua ja pellavaa. Tuotteet saattavat sopia joidenkin erityisryhmien tai -tapausten käyttöön. Varsinaiset kuivikeominaisuudet ovat hyviä, mutta joissakin tapauksessa kuivikkeet ovat myös hevosille maistuvia. Uusista markkinoilla olevista kuivikemateriaaleista erityisesti
pelletöidyt tuotteet vaikuttavat potentiaalisilta. Pelletit on yleensä pakattu pienempiin tai suurempiin säkkeihin, jolloin hankinta, kuljetus
ja käsittely, pienemmissäkin erissä, on helppoa. Pellettien tilavuuspaino on suuri, jolloin vältytään kuljettavasta ilmaa. Kuivikkeen lisääminen karsinaan tehdään pienissä erissä, tuotteet ovat käsittelyvaiheessa pölyttömiä ja käteviä käyttää ja siivota. Koska materiaali on ennen
pelletiksi puristamista jauhettu, on pelletti rakenteeltaan huokoinen
ja imupintaa on paljon, jolloin nesteensitomiskyky on hyvä. Pelletit
pysyvät hyvin hevosen alla, mutta materiaaleja ei saa päästää kuivumaan liiaksi, jotta pölyämiseltä vältyttäisiin. Kuivikkeen kustannukset
ja mahdollisesti saatava hyöty on mietittävä tapauskohtaisesti.
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2. TARHAT JA ULKOILUALUEET

2.1 Ulkoiluttamisen ja liikunnan merkitys
Hevosen lajinmukaiseen käyttäytymiseen kuuluu ajallisesti runsas vuorokautinen liikunta laumassa toisten hevosten seurassa. Vapaana eläessään hevonen käyttää noin 50–70 % ajastaan ruuan etsimiseen ja
syömiseen, liikkuen samalla noin 16 tuntia vuorokaudessa. Tutkimuksissa on havaittu, että noin 2,5 tuntia on vauhdikasta liikuntaa ja loput
laiduntamisen yhteydessä tapahtuvaa verkkaista liikuntaa. Verkkainen
liikunta vahvistaa hevosta kestämään nopeita, äkillisiä ponnistuksia.
Hevoselle jää päivittäisen työn, ruokailun yms. lisäksi yleensä runsaasti
joutilasta aikaa. Tallialueen suunnitteluun kuuluvat olennaisena osana
maastoltaan mahdollisimman monipuoliset, liikkumaan houkuttelevat
ja turvalliset ulkoilualueet. Mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen ulkoilualueella lisää hevosen hyvinvointia ja parantaa fyysistä kuntoa.

2.2 Hevosen lajinmukaisen käyttäytymisen
huomioiminen
Hevoset ovat laumaeläimiä ja ne syövät, juovat ja lepäävät usein samanaikaisesti. Hevoslaumassa muodostuu hierarkkinen arvojärjestys,
jossa alempiarvoinen väistää ylempiarvoista. Muutokset laumassa aiheuttavat välien selvittelyä ja myös vaaratilanteita. Hevonen viihtyy vaihtelevassa maastossa missä on korkeampia kohtia ja myös mahdollisuus
suojautua säältä. Hevonen etsii korkeita kohtia tarkkaillakseen ympäristöä, löytääkseen vilvoittavia tuulia, vähentääkseen hyönteisten kiusaa
ja saadakseen leppoisan, kuivan lepopaikan yön ajaksi.
Tarhoissa ja laitumilla on oltava tilaa riittävästi ja ne on muotoiltava
siten, että alempiarvoinen hevonen voi tarvittaessa väistää turvalli28
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sesti ylempiarvoista. Aitauksen kulmat voidaan pyöristää ja välttää
muutoinkin ahtaat paikat. Mikäli hevosia ei voida pitää yhdessä samassa tarhassa, niiden sosiaalisen kanssakäymisen edellytyksiä voidaan parantaa järjestämällä laumamaiset olosuhteet. Tarhat voidaan
muotoilla ja sijoittaa siten, että hevoset ovat lähellä toisiaan ikään
kuin laumassa.
Hevoset liikkuvat ajoittain varsin vauhdikkaasti. Tarhan aitojen on oltava turvallisesta materiaalista tehdyt ja hevoselle selvästi näkyvät.
Piikkilangan käyttö on kielletty. Aitamateriaalin ja korkeuden valintaan
vaikuttaa hevosten rotu, sukupuoli ja tarhan sijainti eli käytännössä
se kuinka varmasti hevosen on pysyttävä aidan sisäpuolella. Aidan
korkeudeksi suositellaan 10 cm enemmän kuin korkeimman hevosen
säkäkorkeus. Jos käytetään nauha-aitoja on langan oltava vähintään
4 cm leveätä. Portin salpa on oltava sellainen, että hevosen kiinni takertumisen mahdollisuutta ei ole.
Tarvittaessa hevoselle on järjestettävä ulkoilualueella säänsuoja, johon
se voi halutessaan mennä suojaan tuulisella, sateisella tai helteisellä
säällä. Jotkut hevoset herkistyvät erilaisille hyönteisille niin rajusti, että
niiden on päästävä pahimpina ötökkäaikoina sisätiloihin tai kunnolliseen suojaan laitumella.

2.3 Ulkoilualueiden materiaalit, pohja ja hoito
Hevosten ulkotarhan pohjarakenteelle asetettavat vaatimukset riippuvat alueen maaperästä, maaston muodoista, ulkoilualueen koosta
sekä alueen hevostiheydestä ja sitä käyttävistä hevosista. Tarhan pohjan on oltava tiivis, joustava ja hevosen painon kaikella säällä kestävä. Pohjan on oltava turvallinen hevoselle myös sen liikkuessa lujalla
vauhdilla. Tarhan pohja on yleensä salaojitettava ja rakennettava kerroksittain. Sade- ja sulamisvedet eivät saa jäädä seisomaan tarhaan,
joten pintamateriaalin täytyy läpäistä vettä ja kuivatuksen olla kunnossa.
Ulkotarhojen pintamaa tulee uusia ajoittain. Pinta jauhautuu usein
liian hienoksi ja siihen sekoittuvat sonta- ja rehujätökset aiheuttavat
ravinnepäästöjä ympäristöön ja hygieniaongelmia hevosille.
Kuiva, vettä läpäisevä, hyvin kalkittu, loivasti mäkinen ja kiinteäpohjainen laidunmaa on hevoselle paras. Soinen tai kostea maasto ei sovi
hevosen laitumeksi. Laitumen suunnittelussa on otettava huomioon
mahdollisuuksien mukaan hevosen lajinmukainen käyttäytyminen, liikunnan ja ravinnon tarve, laitumen tuottokyky, maasto-olosuhteet
sekä hevosen ikä, rotu ja käyttötarkoitus.
Riittävä laidunkierto, isot laidunalueet sekä laidunmaiden hoito, lannoitus ja ajoittainen uusiminen pitävät laitumet hyvässä kasvukunnossa. Kasvava nurmi käyttää ravinteet tehokkaasti hyödykseen. Samalla loisten määrää voidaan vähentää. Hevoset on siirrettävä lohkolta
seuraavalle ennen kuin ne ovat syöneet ruohon liian lyhyeksi. Silloin
ruohon kasvukyky säilyy koko kasvukauden ajan.

2.4 Ympäristön huomioon ottaminen,
ympäristökuormituksen vähentäminen
Hevosten ulkotarhat ja laitumet on sijoitettava ja rakennettava niin,
ettei pohjavesille aiheudu pilaantumisvaaraa ja että vaara muille vesistöille on mahdollisimman pieni. Ympäristöviranomainen voi antaa
ulkoalueiden kunnostamisesta tai puhdistamisesta määräyksiä joko

Säänsuoja lisää hevosten viihtyvyyttä.
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ympäristöluvassa tai ympäristönsuojelulain nojalla. Yleinen suuntaus
on, että ympäristösäädöksiä ja -määräyksiä kiristetään koko ajan.
Tärkeätä on poistaa kasvipeitteettömistä ulkotarhoista ja tarvittaessa myös muilta ulkoilualueilta hevosten sonta riittävän usein. Mitä
enemmän hevonen oleskelee ulkona, sitä enemmän ulosteita ja niiden mukana ravinteita jää maastoon. Myös rehujätteet on siivottava
ruokintapaikoilta. Hevosten jaloitellessa ympärivuotisesti on vaarana
erityisesti kasvipeitteettömillä alueilla, että ravinteita huuhtoutuu vesistöihin sade- ja sulamisvesien mukana.
Paljon ravinteita sisältävät pintavaluma- ja salaojavedet tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä kierrättämään esimerkiksi johtamalla vedet
lammikkoon tai altaaseen, jossa vettä voidaan puhdistaa tai sieltä voidaan ottaa vettä kasteluun.
Pintavesien suojelun suhteen suosituksena on sijoittaa hevosten ulkotarha lähimmillään 20 m etäisyydelle valtaojasta ja 100 m purosta
ym. vesistöstä. Suojaetäisyyden tulee kuitenkin olla olosuhteista riippuen vähintään 10–50 m. Vesistöön ja valtaojaan viettävät rinteet
tulee jättää kokonaan pois tarhan alueelta, ellei rinteen ja vesiuoman
välille ole mahdollista jättää riittävää suojavyöhykettä. Rinnetarhojen
käytön määrää voi olla tarpeen rajoittaa ainakin talvikausina.

Vesien mukana kulkevat ravinteet kierrätetään lammikkoon ja hyödynnetään
kasteluvedessä.

Hevosten ulkotarhojen ja tallien perustamista pohjavesialueille tulisi
välttää. Erityisen huonosti perustamispaikaksi soveltuvat pohjavesialueiden sisimmät osat, koska niillä pohjavesivaraston yläpuolella ei ole
sitä suojaavia tiiviitä maakerroksia.
Laitumilla suojavyöhyketarve tulee arvioida mm. kaltevuusolosuhteiden, hevosmäärän ja käyttöajankohtien mukaan. Tärkeillä vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla tulee välttää laiduntamista.
Vesiensuojelusyiden erityisesti vaatiessa vesistöjen äärellä laiduntavien hevosten pääsy vesirajaan estetään. Rantalaitumilla on viimeistään
vesirajassa oltava aita estämässä hevosten kulkua.

2.5 Harjoittelualueet

Ulkotarhojen siivous riittävän usein vähentää ympäristökuormitusta.
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Raviradat, ratsastusmaneesit, ratsastuskentät ja muut harjoittelualueet
ovat paikkoja, missä hevosia liikkuu paljon. Harjoittelualueet suunnitellaan ja rakennetaan käyttötarkoituksen mukaan, mutta myös alueiden ympäristölle aiheuttama ravinnekuormitus tulisi ottaa huomioon. Pintavalumana ja salaojavesien mukana harjoittelualueilta tulee
huomattava määrä ravinteita ja ne tulisikin mahdollisuuksien mukaan
pyrkiä kierrättämään esimerkiksi johtamalla vedet lammikkoon tai
altaaseen, josta vettä voidaan ottaa kasteluun.
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3. TALLIN LANTAHUOLTO

3.1 Viranomaisohjeet ja määräykset
Ympäristöministeriön monisteessa 121/2003 (Hevostallien ympäristönsuojeluohje) on esitetty hevostenpitoon liittyvää ympäristönsuojelulainsäädäntöä ja keskeiset vaatimukset ja keinot pinta- ja pohjavesien
pilaantumishaittojen vähentämiseksi. Hevostoimintojen ympäristönhoitoon ja lupiin liittyviä kysymyksiä käsittelee pääsääntöisesti kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen. Toiminnan ollessa laajaa voidaan
tarvita alueellisen ympäristökeskuksen arviointia. Hevostalouden toimintoja ohjataan lisäksi useissa lakisääteisissä määräyksissä ja ohjeissa
(Liite I).
Hevostalli tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään
60 hevoselle tai ponille. Ympäristöluvan myöntämisessä tallitoiminnan sijoittuminen ja lupamääräykset luovat yhdessä edellytykset sille,
ettei hankkeesta aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista eikä naapuruussuhdelaissa tarkoitettua rasitusta. Luvanvaraisuuden raja perustuu lähinnä lannan fosforisisältöön. Eri-ikäisten
ja kokoisten hevosten lannassaan tuottaman fosforin määrä vuodessa on arvioitu ja sen perusteella on laskettu eläinyksikkökertoimet.
Ympäristöluvan tarve ja luvan käsittelijä määräytyy eläinyksikkökertoimien mukaan.
Pienempikin talli voi olla luvanvarainen, jos siitä saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille, tai jos se sijaitsee tai sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja
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toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Ympäristönsuojelulain 85 §:n perusteella kunnan ympäristöviranomainen voi
toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa myös muuta kuin luvanvaraista toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, jos se on tarpeellista haitallisten ympäristövaikutuksien poistamiseksi.
Yhdessä ympäristöluvassa käsitellään sellainen toimintakokonaisuus, joka muodostuu pääasiallisesta toiminnasta ja samalle toiminta-alueelle sijoittuvasta sitä palvelevasta toiminnasta, jos ne
muodostavat teknisesti ja tuotannollisesti kokonaisuuden, jonka
ympäristövaikutuksia ja jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä. Tuotannollinen ja tekninen yhteys on esimerkiksi raviradan yhteydessä olevilla hevostalleilla.

FAKTATIETOA YMPÄRISTÖLUVISTA
Eläinyksikkökertoimet		
fosforia kg/v
eläinyksikkökerroin
Hevonen > 2 v.	12	4,8
*Poni > 2 v. tai hevonen 1–2 v.	7	2,8
**Pienponi > 2 v. tai poni 1–2 v.	5	2,0
Hevonen < 1 v.	5	2,0
Muu poni	2,5	1,0
*Ponin säkäkorkeus täysikasvuisena 120–148 cm
**Pienponin säkäkorkeus alle 120 cm

Lanta tulisi ensisijaisesti hyödyntää maanparannusaineena ja lannoitteena kasvintuotannossa ja toissijaisesti energiana. Lannan sijoittaminen kaatopaikalle on vastoin jätelain ja valtakunnallisen jätesuunnitelman periaatteita. Kaatopaikalle ei periaatteessa saa sijoittaa jätettä,
josta suurinta osaa sen biohajoavasta jätteestä ei ole erilliskerätty hyödyntämistä varten.
Tallinpitäjän tulee ottaa huomioon lannoitevalmistelain (539/2006)
määräykset lannan jatkokäsittelyssä. Lakia sovelletaan sellaiseen lantaan, jota käsitellään teknisesti myyntiä varten esimerkiksi kompostoimalla tai lisäämällä lantaan maa-ainesta. Lannoitevalmistelain
ulkopuolelle jäävät tuore raakalanta ja lannanluovutussopimusten
kautta tilalta toiselle toimitettava lanta. Kun lantaa tai muita jäteaineita sekoitetaan multaan tai muihin puhtaisiin maa-aineksiin, toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti ympäristölupa.
Kunnalla on mahdollisuus antaa tarpeellisia paikallisista olosuhteista
johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Ympäristönsuojelullista tarvetta määräysten antamiseen voi olla esimerkiksi pohjavesialueilla, vesistöjen läheisyydessä tai muissa ympäristönsuojelullisesti herkissä kohteissa.

Lantakompostorilla käsiteltyä turvelantaa Ypäjällä.
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3.2 Lannan varastointi ja käsittely
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien
vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) eli ns. nitraattiasetus sisältää lannan varastointia ja levitystä koskevia määräyksiä ja suosituksia
sekä nitraattidirektiivin edellyttämät ns. hyvän maatalouskäytännön
ohjeet. Nitraattiasetus koskee kaikkia eläinsuojia ja kaikkea pelto- ja
puutarhaviljelyä.

mahtuvat lantalaan. Lantalan ohjemitoitus 12 kuukauden varastointia varten on hevosella 12 m3 ja ponilla 8 m3. Alle 1-vuotiaan hevosen lantalatarpeeksi voidaan arvioida 8 m3 ja alle 1-vuotiaan ponin
4 m3. Lantalan mitoitusta voidaan vähentää, jos käytetään kestokuivikepohjia tai yhteisomistuksessa olevia lantavarastoja. Pihattojen
kuivikepohjat voidaan ottaa huomioon lannan varastotilana. Lantavarasto tarvitaan kuitenkin kuivikepohjasta lannanlevityskiellon
aikana (15.10.–15.4.) poistettavalle lannalle sekä hevosten ulkoilualueelta kerätylle sonnalle.

Lantalat
Tallin rakennushankkeen yhteydessä on otettava huomioon, että
tallikokonaisuuteen kuuluu aina myös lantavarasto. Lanta on varastoitava tiivispohjaisessa lantalassa, joka on mitoitettava niin, että
tallista 12 kk aikana kertynyt lanta ja ulkotarhoista kerätty sonta

Jos lanta varastoidaan yhteislantalassa, on se kuitenkin ennen kuljettamista varastoitava tiivispohjaisella siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai joka voidaan peittää sadekausina
peitteellä. Näistä kerrotaan tarkemmin hevostallien ympäristönsuojeluohjeessa (YM 121/2003). Laidunkauden aikana laitumelle jäävän
sonnan osuus voidaan myös vähentää lantalatilavuudesta. Lantalassa
on kuitenkin hyvä olla tilaa myös poikkeustilanteiden, kuten lantalan tyhjennysvälineiden rikkoutumisen varalta. Lannan määrä voi käytetystä kuivikkeesta ja työtavoista riippuen olla myös huomattavasti
ohjemitoitusta suurempi.
Lantalan rakenteiden tulee estää lannan ja mahdollisten valumavesien pääsy pinta- ja pohjavesiin. Lantalan edessä on oltava ajoluiska ja
kuormauslaatta, jotka estävät lantavesien joutumisen lantalan ulkopuolelle. Lantalan hyötytilavuus saadaan kertomalla pohjapinta-ala
seinämäkorkeudella lisättynä enintään yhdellä metrillä.

Lantalan oikea mitoitus ja rakenteet on ohjeistettu ympäristönsuojeluohjeessa sekä

Lantavarasto voidaan tehdä joko avolantalana tai katettuna. Kattamiseen on syytä varautua, sillä se saattaa esimerkiksi EU-säädösten
vuoksi tulla myöhemmin pakolliseksi. Katetun lantalan ulkovaipan
tulee olla harva tai aukollinen, jotta lantala tuulettuu riittävästi ja
mahdollinen lantalapalo voidaan estää. Avolantalan käyttö voi olla
kyseenalaista erityisesti, jos välittömässä läheisyydessä on asutusta.
Tällaisessa tapauksessa ratkaisusta on tärkeää neuvotella naapureiden lisäksi myös kunnan viranomaisten kanssa. Lantalan rakenteista on kerrottu tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön ohjeessa
MMM- RMO- C4, Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto.

maa- ja metsätalousministeriön ohjeissa.
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Kompostointi

lantaa luovutetaan ylivuotisesti patteroitavaksi, tulee em. ehdot
sisällyttää sopimukseen.

Hevosenlanta soveltuu kompostoitavaksi muiden tuotantoeläinten lantaa paremmin, koska siinä on aina erittäin paljon kuiviketta (noin 50–80 %). Turvetta ja olkea käytettäessä lanta alkaa
kompostoitua jo lantalassa ja soveltuu viljelyksille heti seuraavalla
kasvukaudella. Purupohjaisen tai purua runsaasti sisältävän hevosenlannan peltokäyttö sen sijaan ei ole usein mahdollista yhden
talvikauden jälkeen, vaan sitä hyödyntävä viljelijä arvioi sen jatkokompostoitumistarpeen. Purulannan kompostoiminen toisen ja
ehkä kolmannenkin talven yli parantaa yleensä huomattavasti lannan hyötykäyttömahdollisuuksia.
Lannan kompostointi voidaan tehdä esimerkiksi aumassa, muovituubissa tai tarkoitukseen suunnitellussa kompostorissa. Kompostorissa
lantaa voidaan sekoittaa ja ilmastaa tehokkaasti, minkä ansiosta kompostoitumisaika on lyhyempi kuin aumakomposteissa, myös tilantarve on pienempi. Kompostoidun lannan etuina voidaan pitää nopeaa
hyödyntämistä ja arvon nousua lannoitemateriaalina mm. puutarhoille ja yksityisille kasvimaille.

Muualla kuin viljellyllä pellolla kaikenlainen lannan aumaaminen edellyttää tiivispohjaisen kompostointialustan, jonka yhdellä sivulla on
vähintään 1 metrin korkuinen reuna tyhjentämisen helpottamiseksi.
Lantavesien pääsy ympäristöön tulee estää esimerkiksi auman kattamisella, alustan muotoilulla ja käyttämällä turvetta auman reunoilla.
Luomuehtojen mukaan viljelevillä tiloilla lannan kompostoinnissa on
noudatettava patterivarastoinnille annettuja ohjeita. Sen mukaan
luonnonmukaisessa viljelyssä pellolle patteriin tehty lantakomposti
tulee levittää maahan seuraavan kasvukauden aikana. Milloin tämä ei
ole mahdollista, pellolle tehty komposti tulee peittää sateenkestävällä
katteella ja levittää pellolle viimeistään seuraavana keväänä.

Kompostoidun lannan jälkikypsytys on kuitenkin aina tarpeellista.
Sekä kompostointia odottava lanta että jälkikypsytettävä lanta on
varastoitava tiivispohjaisella alustalla. Erityisesti jälkikypsytykseen ja
valmiin kompostin varastointiin liittyy riski ravinnevalumiin, koska
osa typestä muuttuu silloin uudelleen helppoliukoiseen muotoon
nitraattitypeksi.
Patterivarastointi
Patteroinnista on nitraattiasetuksessa annettu omat ohjeensa ja siitä on tehtävä valvontailmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle vuosittain. Patterointia on tarkasteltu seikkaperäisesti myös hevostallien
ympäristönsuojeluohjeessa (www.ymparisto.fi)
Valumien estämiseksi talvikausina patteri tulee peittää sateenpitävällä katteella. Samoin edellytyksin patterointia voidaan jatkaa
useampia vuosia lohkolla, jolle se lopulta levitetään. Mikäli puru-

Patterivarastoinnissa lanta kompostoituu parhaimmillaan jo seuraavalla kasvu-
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kaudella hyödynnettäväksi.

Tallit ilman lantalaa
Tallin yhteyteen ei tarvitse rakentaa lantalaa tai sen koko voi olla
normien mukaista pienempi, mikäli lantaa luovutetaan vastaanottoon luvan saaneelle toimijalle, lantaa kertyy vuosittain enintään
20 m3 tai lantaa myydään tallilta pakattuna. Kaikissa näissä tapauksissa tallinpitäjän on tehtävä vuosittain valvontailmoitus kunnan
ympäristöviranomaiselle.
Luovutusta tai patterointia odottava lanta tulee varastoida tiivispohjaisella siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa
tai joka voidaan sadekausina kattaa peitteellä. Tarvittava patterointi
tulee suorittaa nitraattiasetuksen edellyttämällä tavalla.
Lannan luovutus
Lannan luovutus tulee kysymykseen silloin, kun tallilla ei ole riittävästi tai lainkaan omaa peltoa lannan hyödyntämiseksi. Kaikesta lannan luovuttamisesta tulisi tehdä kirjallinen, pidempiaikainen sopimus.
Siinä sovitaan myös mm. nitraattiasetuksen edellyttämästä viiden
vuoden välein tehtävästä lannan typpianalyysistä ja siitä kuka tekee
valvontailmoituksen mahdollisesta lantalan riittämättömyydestä ja
patteroinnista. Lannan luovutus voi liittyä luontevasti esimerkiksi heinäntoimittajan ja tallinpitäjän yhteistyöhön.
Tapauksissa, joissa lannan luovutus korvaa osittain tai kokonaan tallin
lantavaraston, lannan luovuttajan tulee tehdä valvontailmoitus tallin
sijaintikunnan ympäristöviranomaiselle. Siinä ilmoitetaan mm. hevosten määrästä ja lannan luovutuksesta sekä perustelut, miksi nitraattiasetuksen mukaisesta lantalan tilavaatimuksesta poiketaan.
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3.3 Hevosenlannan käyttö

Hevosenlanta ravinnepitoisena maanparannusaineena
Lanta tulee ensisijaisesti hyödyntää lannoitteena kasvintuotannossa. Riittävästi kompostoitunut ja oikein varastoitu hevosenlanta on
sopivaa lannoitetta pellolle ja korvaa osan väkilannoitteista. Hevosenlannan jatkokäyttöön vaikuttaa oleellisesti käytetty kuivike. Turve on
suositeltavin vaihtoehto, koska turvelanta on käytön jälkeen nopeasti hyödynnettävissä maanparannusaineena. Hyvissä olosuhteissa
kompostoituminen kestää vain noin kuukauden, sillä itse turpeen ei
tarvitse kompostoitua, vain siinä olevan sonnan. Nopea kompostoituminen vähentää osaltaan varastointitilan tarvetta ja samalla käsittelykustannuksia. Kuivikelantaa kertyy muutenkin tilavuudeltaan pienempiä määriä, kuin olkea tai kutterinlastua käytettäessä.
Puupohjaisten kuivikemateriaalien ongelmana on erityisesti niiden
vaatima pitkä kompostoitumisaika ennen peltolevitystä. Puutteellisesti kompostoitunut puupohjainen kuivikemateriaali hajoaa hitaasti
ja happamoittaa peltomaata. Lisäksi puuaines kuluttaa hajotessaan
maan typpivaroja. Kompostoitumisaika on vähintään 2 - 3 vuotta
hyvissäkin olosuhteissa.
Huonosti kompostoituneen lannan mukana myös rikkakasvien siemenet pääsevät leviämään, koska kompostimassan lämpötila ei ole noussut tarpeeksi. Olkilanta on kuohkeaa ja hajoamisen aikana lämpötila

FAKTATIETOA HEVOSENLANNASTA
Kuivikkeet (olki) ja rehuntähteet mukaan laskien erikokoiset ja erilaisessa
käytössä olevat hevoset tuottavat lannassa vuoden aikana:
Typpeä (N) 	42–95 kg
Fosforia (P)
8–16 kg
Kaliumia (K)	50–107 kg
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nouseekin nopeasti, mutta ongelmana on typen karkaaminen ammoniakkina ilmaan kompostoinnin aikana.
Lannan levitys
Lannan levittämistä koskevia säännöksiä ja määräyksiä on nitraattiasetuksessa ja maatalouden ympäristötukiehdoissa. Lannoitus mitoitetaan viljeltävän kasvin ravinnetarpeiden, peltolohkon ravinnetilan ja
viljelykierron mukaan niin, että tavoitteena on pellon ravinnetasapainon säilyminen. Nitraattiasetus kieltää lannan levityksen 15.10.–15.4.
välisenä aikana. Jos maa on sula ja kuiva, lantaa voidaan levittää 15.11.
asti. Lannan levitys voidaan aloittaa keväällä aikaisintaan 1.4.
Lannan poltto
Pienimuotoinenkin lannan hävittäminen polttamalla on kielletty
muussa kuin jätteenpolttolaitoksessa. Suurien lantamäärien energiasisällön hyödyntäminen polttamalla voisi olla vaihtoehto puru- ja turvelannan hyödyntämiseksi. Suomessa lannan polttamisesta on tehty
toistaiseksi vain vähän kokeiluja tai tutkimuksia. Lannan laitos- ja ammattimainen hyödyntäminen ja käsittely edellyttävät ympäristölupaa,
jota haetaan alueellisesta ympäristökeskuksesta.
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3.4 Hevostallien jätehuolto ja jätevedet
Tallilla syntyy jätteitä mm. erilaisista paperi- ja muovipakkauksista, rehupaalien naruista ja muoveista, käytöstä poistetuista hevosvarusteista ja kengityksestä sekä tallihenkilökunnan sosiaalitiloista. Jätteistä on
huolehdittava jätelain mukaisesti sekä noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä ja mahdollisia lajitteluvelvoitteita. Tallien ongelmajätteitä ovat mm. vanhentuneet lääkkeet, kemikaalit, loisteputket sekä
vanhat akut ja kyllästetty puu. Ongelmajätteet on varastoitava niin,
ettei niistä aiheudu vaaraa ja ne on toimitettava kunnan osoittamaan
ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. Jätelakia sovelletaan myös
jätteenä pidettävään lantaan ja eläinten ruhoihin. Lannan säilyttämisestä ja levittämisestä sekä kuolleiden eläinten käsittelystä voidaan
siten antaa määräyksiä myös suoraan jätelain nojalla.
Talleilla jätevesiä syntyy hevosten, varusteiden ja tallitilojen pesusta sekä henkilökunnan pesu- ja käymälävesistä. Hevosten pesussa
voidaan käyttää suuriakin vesimääriä. Tallikiinteistöihin sovelletaan
yleensä ns. talousjätevesiasetusta. Ensisijaisesti kaikki tallitoiminnassa
muodostuva jätevesi on ohjattava yleiseen jätevesiverkostoon. Viemäriverkkoa harvoin ulotetaan kovin kauas haja-asutusalueille, mutta viemäriverkoston ulkopuolellakin lainsäädäntö edellyttää nykyään
tehokasta puhdistusta. Tallin jätevedet voidaan johtaa joko yhteiskäsittelyyn asuinrakennuksen jätevesien kanssa tai vaihtoehtoisesti erilliseen järjestelmään.
Asetuksen mukaan pelkkä sakokaivokäsittely ei ole enää riittävän tehokas jätevesien puhdistusmenetelmä, se on kuitenkin edelleen käytetyin menetelmä jätevesien esikäsittelyssä. Hyväksyttävä käsittely
silloin, kun järjestelmään johdetaan myös vesikäymälän jätevesiä, on
olosuhteista ja jäteveden laadusta riippuen esimerkiksi maasuodatin
tehostettuna fosforin poistolla tai vastaava pienpuhdistamo. Mikäli
rakennuksessa on kuivakäymälä tai kompostoiva käymälä, muille jätevesille saattaa riittää esimerkiksi pelkkä maasuodatin. Umpisäiliö,
josta jätevedet kuljetetaan puhdistamoon, tulee yleensä kyseeseen
vain väliaikaisratkaisuna. Tallien jäteveden käsittelystä tullaan todennäköisesti antamaan lisäohjeistusta meneillään olevien selvitystöiden
perusteella.
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VAPON KUIVIKETURPEET

Vapon turpeet ja neuvot saat kätevästi puhelinsoitolla!

Imukykyinen vaalea rahkaturve on ylivoimainen kuivike nesteiden, ravinteiden ja hajujen sitomisessa. Vapon kuiviketurpeen avulla tallin ilma pysyy raikkaana ja bakteerit
kurissa. Turve ylläpitää ja edistää hevosten terveyttä.

Vapon vähittäismyynnin tilauspalvelu
Puh.
020 341 400
Tel.
020 341 300 (på svenska)
E-mail: tilauspalvelu@vapo.fi
www.vapo.fi

Vapon kuiviketurvepakkaukset ovat kosteutta kestäviä, helposti käsiteltäviä ja ne mahtuvat pieneen tilaan.

Pakkauksen koko

Pakkauksen paino
Turpeen käyttömäärä
pakkauksessa

Toimituserä

IRTOTURVE

PURISTEPAALI

PYÖRÖPAALI

KUIVIKETURVELEVY

Toimituksessa käytettävän auton korkeus on noin 4,20
m ja leveys 2,60 m.
Korkeusuunnassa
vapaata tilaa olisi
hyvä olla vähintään
4,40 m.

45x31x90 cm

Ø 120 cm
korkeus 100 cm

Levykoko
60x40x2,5 cm

n. 38 kg

n. 300 kg

n. 2,6 kg/levy
n. 500 kg/lava

250 l

n. 2 200 l

n. 8 000 l

21 paalia
kuormalavalla

Yksittäin tai 2 kpl
kuormalavalla

200 levyä kuormalavalla

Nuppikuorma
45 irto-m3
Rekkakuorma
120 irto-m3

Noutoerät

Vapon
noutopisteistä

Maatalouskaupoista
ja alan erikoisliikkeistä

Maatalouskaupoista
ja alan erikoisliikkeistä

Maatalouskaupoista
ja alan erikoisliikkeistä

Karkeus

Kuivikelaatu

Seulottu

Valittu turve

Kuivikelaatu

KUIVIKETURPEEN OMINAISUUDET:
Vaalea rahkasammalturve
Imukyky: 		
600–800 l virtsaa/m3
Happamuus:
pH n. 4
Kosteus:		40–55 %
Tilavuuspaino:
n. 200 kg/m3
Turvelanta kompostoituu nopeasti ja se on erinomainen maanparannusaine.
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TALLIYMPÄRISTÖOPAS
Hevosiin liittyvä harrastus- ja kilpailutoiminta on viime
vuosina lisääntynyt ja monipuolistunut. Hevosmäärän ja
-harrastuksen lisääntyminen tulisi kuitenkin tapahtua ensisijaisesti hevosen ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla.
Talliympäristöoppaassa käsitellään ympäristöä, joka on
jatkuvassa vuorovaikutuksessa hevosen kanssa ja siten
vaikuttaa hevosen jokapäiväiseen hyvinvointiin. Oppaassa käsitellään myös, miten tallin toiminnot vaikuttavat
sitä ympäröivään luontoon, työntekijöiden ja asiakkaiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Oikea kuivikevalinta
on yksi avaintekijöistä arvioitaessa hevosen hyvinvointia
ja tallin ympäristövaikutuksia.
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