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The aim of this thesis was to plan the starting points for the environmental construction of a horse 
loose house system. A horse loose house means in this work an animal shelter, where the horses 
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1 JOHDANTO 

 

 

Suomen Hippokseen rekisteröityjen hevosten määrä Suomessa vuonna 2009 oli 

72 300. Hevosten määrä kasvaa Suomen Hippoksen arvion mukaan n. 2 000 hevo-

sella vuodessa. Hevostalouden rahavirroissa liikkuu noin 830 miljoonaa euroa vuo-

dessa ja ala työllistää 15 000 ihmistä koko- tai osa-aikaisesti (Suomen ratsastajainliit-

to) Suuri osa Suomessa vuosittain syntyvästä n. 4 000 varsasta viettää nykyään en-

simmäiset elinvuotensa kylmäpihatossa (Autio & Heiskanen 2008). Hevospihatolla ja 

pihatolla tarkoitetaan eläinsuojaa, jossa hevosia pidetään ryhmässä ja jossa hevosilla 

on liikkumavapaus ulkoilu- ja makuualueelle sekä ruokintapaikalle (Maa- ja metsäta-

lousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista hevostalousrakennusten 

rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista, 762/2009). 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on hevospihaton ympäristörakentaminen Einari Vidgren 

Oy:n tallille Vieremälle. Tallissa on 16 hevospaikkaa nuorille valmennettaville hevosil-

le, siitostammoille sekä varsoille. Tällä hetkellä hevosia on 13 (Vidgren 25.1.2011). 

Hevospihatto suunniteltiin siitostammojen vuoden ikäisille varsoille ja muutamalle 

lähistön varsalle, yhteensä 5 - 7 hevoselle. Varsoista suurin osa tulee olemaan läm-

minverisiä ravihevosia. Lämminverinen ravihevonen voi olla rodultaan amerikkalai-

nen, ranskalainen tai venäläinen tai näiden risteytys. Lämminveriravuri on nopea ja 

vauhtikestävä suoritushevonen (Suomen Hippos ry 2011). 

 

Opinnäytetyössä käsittelen hevospihaton aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä he-

vospihattoon vaikuttavaa lainsäädäntöä, keskittyen erityisesti ympäristölainsäädän-

töön. Lopuksi käsittelen kyseisen hevospihaton pohjarakentamisvaihtoehdot ja he-

vospihatto kokonaisuuden sijoituksen. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on kvalita-

tiivinen tapaustutkimus. Opinnäytetyön tavoitteena on toteuttamiskelpoinen kirjallinen 

hevospihaton ympäristörakennesuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon ti-

laajan, Einari Vidgren Oy:n toiveet, sillä työ tehtiin toteutettavaksi heidän tilalleen. 

Hevospihaton rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2012. Opinnäyte-

työn teen toimeksiannon toteuttajana. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TOIMEKSIANTAJA JA YHTEISTYÖKUMPPANI 

 

 

Opinnäytetyön aihe on Savonia-ammattikorkeakoulun tekniikan Kuopion yksiköltä, 

joka sai aiheen Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen luonnonvara-alalta. Aiheen 

alkuperäisenä tilaajana toimi Einari Vidgren Oy. Opinnäytetyön toimeksiantaja on 

Juha Vidgren. 

 

2.1 Einari Vidgren Oy 

 

Einari Vidgren Oy, Y-tunnus 1011967-0. Tilan nimi on Mäkelä, joka sijaitsee osoi-

teessa Kaarakkalantie 799, 74270 Kauppilanmäki. Tila on Einari Vidgrenin kotitila 

1950-luvulta lähtien. Aikoinaan tila on toiminut pienenä maatilana. Laidunta sekä hei-

nämaita Mäkelän tilalla on reilut 10 hehtaaria.  (kuva 1) (Einari Vidgren Oy.) 

 

Nykyään tilalla toimii 16 hevospaikkainen kilparavitalli, joka on otettu käyttöön vuonna 

2009 (Vidgren 25.1.2011). Tallin toiminta on kasvanut vuosien mittaan niin, että voi-

daan puhua jo puhtaasti ammattimaisesta liiketoiminnasta kasvattamisen, valmenta-

misen kuin kilpailuttamisenkin suhteen. (Einari Vidgren Oy). Tallin hevoset ovat olleet 

menestyksekkäitä raviradoilla ja siitä osoituksena heidän hevosillaan onkin jo monta 

suurkilpailuvoittoa ja SE-aikoja kilpailurekistereissään. 

 

Kuva 1 Mäkelän tila vuonna 2007. Valokuva Einari Vidgren Oy 
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2.2 Savonia-ammattikorkeakoulu Iisalmen luonnonvara-ala 

 

Hevospihattosuunnitelma toteutettiin yhteistyössä agrologiopiskelija Maiju Junttilan 

kanssa, Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen luonnonvara-alalta. Hänen työn tuo-

toksena keskityttiin erityisesti hevosten hyvinvointiin ja hevospihaton toiminnallisuu-

teen. 

 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen 

luonnonvara-alan ja Savonia-ammattikorkeakoulun Tekniikan Kuopion yksikön kans-

sa. 
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3 SUUNNITELTAVA ALUE 

 

 

Einari Vidgren Oy varasi hevospihatolle noin kolme hehtaaria pinta-alaa kilparavitallin 

läheisyydestä.  Hevospihatto haluttiin oman tallin läheisyyteen, jotta kasvavien varso-

jen kehittymistä voidaan seurata. Alueen nimi on Niemisenharju. Alue sijaitsee Mäke-

län läheisyydessä, tien toisella puolella, noin 500 metrin päässä Mäkelän risteykses-

tä. Alueen peruskartta (kuva 2) on PaItuli-paikkatietoja tutkimukseen ja opetukseen 

järjestelmästä MML peruskartta (CSC — Tieteen tietotekniikan keskus Oy 2011). 

 

 

Kuva 2 Alueen peruskartta Kuva © Maanmittauslaitos 2010 

 

Lähistöllä, tien toisella puolella on tarvittaessa lisäpinta-alaa esimerkiksi kesälaitumil-

le.  Suunniteltava alue kostuu peltoalasta ja metsästä. Pihaton peltoala on kesällä 

vuonna 2010 kylvetty nurmelle. Alueen peltoala on salaojitettu. Suunniteltavalta alu-

eelta on mahdollista ja välttämätöntäkin kaataa puita (koivuja), jotta hevospihatto 
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voidaan rakentaa. Aluetta rajoittavat vanha kivinavetta, hirsirakennus sekä Niemisen 

vesistö. Kivinavetan päädyssä oleva puinen heinälato hyödynnetään tulevan hevos-

pihaton heinä- ja kuivikevarastona (kuva 3). 

 

 

Kuva 3 Vanha navetta, päädyssä puinen heinälato ja kauempana hirsirakennus. Va-

lokuva Tuija Massinen 2011 

 

Alue viettää osittain hieman kohti vesistöä. Alueen yläosassa oleva hirsirakennus 

haluttiin rajata pois hevosten käytöstä. Hirsirakennus ei näy karttakuvassa 2. Lisäksi 

aluetta rajoittava tekijä on kylätie, joka menee suunnitellun alueen viertä. Alueen lä-

heisyydestä löytyvät sähkö- ja vesiliittymät. 

 

Alueen vieressä ovat asuinrakennus, koulu sekä koulun urheilukenttä. (kuva 4) 

Asuinrakennus on Vidgrenien omistuksessa. Hevospihatolle on suunniteltu kulkureitti 

huoltotoimenpiteitä varten viereisen asuinrakennuksen pihan kautta. 

 

 

Kuva 4 Koulu taustalla kuvassa oikealla. Valokuva Tuija Massinen 2011 

 

Hevospihattoalueella on vesilähde, joka sijaitsee vesistön läheisyydessä (kuvat 5 ja 6 

s. 12). Lähdevettä käytetään viereisessä asuinrakennuksessa, sekä tätä vettä suun-

nitellaan käytettäväksi myös pihatossa. 
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Kuva 5 Niemisen vesistö. Valokuva Tuija Massinen 2011 

 

 

Kuva 6 Niemisen vesistö ja vesilähde kuvassa keskellä merkittynä maastoon. Valo-

kuva Tuija Massinen 2011 



 13 

 

 

Hevospihattoalueen suunnittelun lähtökohtina pidettiin, että hevosten lämpöeristetty 

makuuhalli sijoitetaan alueen yläosaan, asuinrakennuksen ja koulun läheisyyteen. 

Hevosten jatkuvassa käytössä oleva jaloittelualue/ulkoilualue/tarha sijoitetaan ma-

kuuhallin ympäristöön, noin puolen hehtaarin alalle. Jaloittelualueen pohja on raken-

nettava siten, että se kestää hevosten päivittäistä käyttöä. Jaloittelualueelle voidaan 

sijoittaa mm. hevosille ruokintapaikkoja, vesipaikka, piehtarointipaikka ja vessa-alue. 

Hevospihaton muu ala noin 2,5 hehtaaria on pihattohevosten kesälaidun käytössä.  
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4 HEVOSTENPIDON AIHEUTTAMAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

 

  

Yleisesti hevostenpito voi aiheuttaa kielteisiä ympäristövaikutuksia kuormittamalla 

ympäristöä ja voi aiheuttaa jopa ympäristöhaittoja. Hevostenpito voi myös aiheuttaa 

myönteisiä ympäristövaikutuksia. Hevostenpito aiheuttaa ympäristövaikutuksia sekä 

välittömästi että välillisesti.  

 

Kielteiset ympäristövaikutukset 

 

Hevostenpidon välittömiä eli suoraan ympäristöön kohdistuvia kielteisiä ympäristövai-

kutuksia ovat mm. (Virtanen & Pesonen 2007; Proagria Oulu; Sundberg 2010). 

 

 ravinnepäästöt vesistöihin ja pohjavesiin 

 mikrobien lisääntyminen pintavesissä 

 maaston kuluminen 

 lisääntyvä eroosio 

 maa-aineksen huuhtoutuminen vesistöihin 

 maan tiivistyminen 

 kasvillisuuden häviäminen 

 vaikutukset maisemaan 

 energian kulutus 

 veden kulutus 

 jäteveden tuotto 

 luonnonvarojenkäyttö 

 liikenteen ja kuljetuksien aiheuttamat päästöt 

 hajuhaitat 

 meluhaitat 
 

 

Hevostenpidon välillisiä ympäristövaikutuksia ovat yleensä toimintaan tarvittavien 

tuotteiden valmistamisesta, kuljetuksista sekä energian ja vedentuotannosta aiheutu-

via ympäristövaikutuksia. Näitä ovat mm. (Virtanen & Pesonen 2007; Proagria Oulu; 

Sundberg 2010). 

 

 rehuntuotannon ympäristövaikutukset 

 hevosvälineidentuotannon ympäristövaikutukset 

 hevosvarusteidentuotannon ympäristövaikutukset 

 energiantuotannon ympäristövaikutukset 

 vedentuotannon ympäristövaikutukset 
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Myönteiset ympäristövaikutukset 

 

Hevostenpidon myönteisinä ympäristövaikutuksina pidetään esimerkiksi perinne-

laidunmaiden ylläpitoa. Hevostenpito voi ylläpitää viljely- ja maaseutumaisemaa. He-

vostenpidolla voidaan turvata uhanalaisten elinympäristöjen ylläpitoa (esim. kosteikot 

ja rantaniityt). Hevostenpito voi myös elävöittää ja tuoda positiivista maisemavaiku-

tusta ympäristöön (MTT; Sundberg 2010). 
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5 SUUNNITELTAVAN HEVOSPIHATON AIHEUTTAMAT YMPÄRISTÖVAIKU-

TUKSET 

 

 

Hevostenpidon aiheuttamia ympäristövaikutuksia sovellettuna suunniteltavaan he-

vospihattoon. 

 

5.1 Hevospihaton ympäristövaikutukset lähiympäristöön 

 

Suunniteltava hevospihatto voi aiheuttaa ravinnepäästöjä Niemisen lähivesistöön 

sekä alueella sijaitsevaan vesilähteeseen. Pihattoalue viettää hieman sekä rantaan 

että vesilähdettä kohti. Ravinnepäästöistä fosfori ja typpi voivat rehevöittää lähivesis-

töä. Ravinnepäästöjä yritetään pienentää rajaamalla pihattoaluetta siten, että veden-

rantaan ja vesilähteeseen jätetään turvakaistat. Lisäksi pihattoalueen pohjarakenta-

minen, pihattoalueen siivoaminen hevosen lannasta ja maapeitteinen pinta sekä ha-

kekerros mahdollisesti rautasulfaattiin tai kalkkiin sekoitettuna sitoisivat fosforia. Lisä-

tietoa pohjarakentamisesta sivuilta 46 - 48. 

 

Hevospihatto voi aiheuttaa mikrobien lisääntymistä pintavesissä. Tätä yritetään estää 

vedenrantaan ja vesilähteeseen jätettävällä turvakaistalla, pihaton pohjarakentamisel-

la sekä pihattoalueen siivoamisella hevosen lannasta. Mikrobeista ulostemikrobit voi-

vat pahimmassa tapauksessa pilata lähdeveden. Lähdeveden laatua olisi hyvä tark-

kailla pihaton rakentamisen jälkeen. 

 

Hevospihatto aiheuttaa maaston kulumista erityisesti maastopeitteisellä alueella. He-

voset kuluttavat maastoa kaviopaineella, hevosen kavion pintapaine on usein yli 2-3 

kg/cm2 (Ympäristöministeriö 2003, 26.), sekä syömällä maastopeitteenä olevaa hei-

nää ja mahdollista muuta kasvillisuutta. Maaston kuluminen voi aiheuttaa eroosiota, 

sekä maa-aineksen kulkeutumista vesistöön. Vedenrantaan jätettävä turvakaistan 

tulisi ehkäistä maa-aineksen suoraa kulkeutumista vesistöön. 

 

Hevosten aiheuttama paine maaperään aiheuttaa maan tiivistymistä, jolloin maanpin-

taan kertyvä vesi ei enää suodatu maaperään niin hyvin kuin ennen, vaan vesi pois-

tuu pintavaluntana. Pintavaluntana poistuva vesi voi sisältää ravinteita sekä mikrobe-

ja, jotka voivat kulkeutua lähivesistöön ja vesilähteeseen. Asiaa voidaan yrittää pa-

rantaa uusimalla maanpintamateriaalia tarpeen mukaan.  
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Hevospihaton hevoset voivat aiheuttaa kasvillisuuden häviämistä, mutta suunnitelta-

vasta pihattoalueesta osa on kylvetty heinälle ja osa on raivattavaa metsää, jolloin 

suuria kasvillisuuden häviämisiä alueelta ei hevosten aiheuttamina pitäisi tapahtua. 

 

Hevospihatto aiheuttaa vaikutuksia maisemaan, sillä alueelle rakennetaan makuuhal-

li, osa pihaton alasta tullaan pohjustamaan haketta käyttäen. Hevospihaton alueelta 

raivataan metsää sekä aluetta tullaan pohjarakentamaan hevosia varten. Hevospiha-

ton alueesta jaloitteluosa rajataan puuaidalla ja kesälaidunosa sähköaidalla. Hevos-

pihattoa suunniteltaessa otetaan huomioon vaikutukset maisemaan ja suunnittelussa 

pyritään siihen, että hevospihatto ei aiheuttaisi negatiivisia maisemavaikutuksia vie-

reiseen rakennukseen, kouluun tai kylätielle, vaan pyritään siihen, että hevospihatto 

olisi luonnollisen ja maaseutumaisemaan sopivan näköinen siisti kokonaisuus. He-

vospihatto voi myös aiheuttaa myönteisiä vaikutuksia maisemaan, sillä se ylläpitää 

maaseutumaista maisemaa ja nuoret hevoset elävöittävät ympäristöään. 

 

Liikenteen ja kuljetuksien aiheuttamat päästöt ovat pihattoalueen läheisyydessä suh-

teellisen pieniä. Pihattoalueella liikkuvat normaalisti kulkuneuvot, jotka kuljettavat 

rehua, turvetta, lantaa ja muita tarvikkeita pihattoalueelle. Lisäksi pihattohevosten 

hoitajat ja omistajat tulevat liikkumaan alueella kulkuneuvoin. Pihaton rakennusvai-

heessa liikennettä ja päästöjä voi olla hetkittäin enemmän. 

 

Hevospihaton hevoset voivat aiheuttaa lähiympäristöön hajuhaittaa. Hevoset, hevo-

sen lanta, karkearehu, pohjamateriaaleista hake, mahdollinen pohjamateriaalin liet-

tyminen voivat aiheuttaa hajua lähiympäristöön. Hajuhaitta yritetään estää noudatta-

malla Vieremän kunnan rakennusjärjestyksen mukaisia rajoja (50 m) asuinkiinteis-

töön sekä kouluun. Raja perustuu ympäristöministeriön laatimaan Kotieläintalouden 

ympäristönsuojeluohjeeseen. Raja koskee talouskeskuksen ulkopuolelle rakennetta-

via rakennuksia. Suositellut rajat voivat myös vähentää mahdollisia allergeenien kul-

keutumista lähiympäristöön. 

 

Hevospihatto voi aiheuttaa lähiympäristöön pientä meluhaittaa. Melu voi aiheutua 

hevosista ja alueella liikkuvista kulkuneuvoista. Melun ei pitäisi olla suurta, sillä hevo-

set ovat pääosin hiljaisia eläimiä. Kulkuneuvot voivat aiheuttaa pientä melua, mutta 

kulkuneuvojen liikkuminen alueella tapahtuu enimmäkseen päiväsaikaan. Hevospiha-

ton rakentaminen, eri rakennusvaiheet sekä rakennustarvikkeiden kuljettaminen ai-

heuttavat lähiympäristöön suurinta melua. 
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5.2 Hevospihaton muut ympäristövaikutukset 

 

Hevospihatto kuluttaa energiaa valaistukseen, varustehuoneen lämmitykseen patterin 

avulla, mahdolliseen pihaton lämmitykseen lämpöpuhaltimen avulla, vesipumpun 

käyttöön sekä lämmitettyihin vesiastioihin. Kesäisin hevospihatto kuluttaa energiaa 

myös sähköpaimenen toimintaan. Hevospihaton energiankulutusta voidaan yrittää 

pienentää hankkimalla energiansäästölamppuja ja käyttämällä esimerkiksi liiketunnis-

tinvalaisimia tai ajastettuja valaisimia. Lämmitetyn vesiastian valinnassa tulisi tarkas-

tella eri valmistajien energiankäyttötietoja. Lämmitetty vesiastia lämpiää sähkövas-

tuksilla. Lämmitettävä vesiastia kannattaa sijoittaa energiansäästämiseksi makuuhal-

lin sisälle.  Varustehuoneen patterin energiankäyttöä voidaan yrittää pienentää pitä-

mällä varustehuoneen patterin lämpötila mahdollisimman alhaisena, varustehuoneen 

ovi tulisi pitää suljettuna ja patterin valinnassa tulisi kiinnittää huomiota patterin ener-

giankäyttöön.  

 

Makuuhallin lämmittämistä lämpöpuhaltimen avulla on tarvetta mahdollisesti käyttää 

vain kovimpien pakkasjaksojen aikana. Lämpöpuhaltimen valinnassa tulisi myös kiin-

nittää huomiota lämpöpuhaltimen energiankäyttöön. Kovimpien pakkasjaksojen aika-

na energiaa voidaan säästää pitämällä makuuhallin ovia suljettuina. On energiate-

hokkaampaa sulkea hevoset hetkeksi aikaa makuuhalliin, jotta hevosten tuottama 

lämpö ja kuivikepohjan lannan palamisen tuottama lämpö lämmittävät makuuhallin, 

kuin käyttää lämpöpuhallinta. Kovimpien pakkasjaksojen aikana hevosten käyntiä 

makuuhallissa voitaisiin rytmittää ovien aukomisella ja sulkemisella, vaikka pihaton 

tarkoituksena onkin antaa hevosille vapaus valita ulkona ja sisällä olemisen välillä. 

Ovien kiinnipitämisellä estettäisiin tuulikaappien välistä kulkeutuva lämpökato. Ma-

kuuhallin lämpöeristyksen suunnitteluun ja ikkunoiden valintaan tulisi myös kiinnittää 

erityistä huomiota. 

 

Hevospihaton laidunosa aidataan sähkölangalla. Sähköpaimenen valinnassa tulisi 

kiinnittää huomiota energiankulutukseen. Sähköpaimenen tehon tulisi kuitenkin olla 

riittävä huomioiden alueenkoko sekä hevosten määrä. Nykyään sähköpaimenia on 

saatavilla myös auringonvoimakäyttöisenä. 

 

Vettä hevospihatossa käytetään vain hevosten juomavetenä. Vedenkäyttö hevospi-

hatossa on isompiin tallikokonaisuuksiin nähden hyvin vähäistä, sillä hevospihattossa 

ei ole hevosille tarkoitettua pesupistettä tai ihmisille tarkoitettua vesivessaa. Täysi-

kasvuisella ylläpitohevosella vedentarve on sisäruokintakaudella noin 5 l/100 elop. 
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kg/vrk (Suomen Hevostietokeskus ry). 12 kuukauden iässä varsa on saavuttanut noin 

60 - 70 % aikuispainostaan (Myllykoski 2009, 15). Lämminverinen ravuri painaa 450 - 

550 kg (Suomen Hevostietokeskus ry). Tämän tiedon mukaan hevoset käyttäisivät 

juomavetenään yhteensä päivän aikana noin 135 litraa vettä (385 kg/hevonen x 

(5/100) x 7 hevosta). Juomaveden saanti on elintärkeää ja kesäaikaan vettä voi kulua 

enemmän. Vesilähteen vedentuottokapasiteetti tulisi tarkastaa ennen varsinaista he-

vospihaton rakentamisen aloittamista. 

 

Jäteveden tuotto hevospihatossa on olematonta. Hevospihaton lähdevesi johdetaan 

suoraan hevosten vesiastiaan. Näin ollen hevosten juomavesi voidaan rinnastaa kan-

tovedeksi, jolloin erillistä jätevedenkäsittelyä ei tarvita. Katso lisätietoja vedenkäsitte-

lyjärjestelmistä sivulta 32. Vedentuotannon ympäristövaikutukset ovat hevospihatos-

sa lähes olemattomat, sillä vesi tulee läheisestä luontaisesta vesilähteestä, ei oikeas-

taan voida puhuakaan vedentuotannosta. Tässä tapauksessa vain vesipumppu ja 

lämmitettävä vesiastia kuluttavat energiaa. 

 

Pihaton luonnonvarojenkäyttö on suurinta rakennusvaiheen aikana, jolloin tarvitaan 

erilaisia rakennusmateriaaleja. Tämän jälkeen suurimmat luonnonvarojenkäytöt koh-

distuvat hevosten rehujen ja muiden tarvikkeiden tuotantoon. 

 

Rehuntuotannon ympäristövaikutuksiin voidaan hevospihatossa vaikuttaa valitsemal-

la käytettäviksi rehuiksi mahdollisimman ympäristöystävällinen rehuntuottaja. Valinta 

ei ole helppoa, sillä hevosten rehujentuotannon ympäristövaikutuksista on olemassa 

hyvin vähän luotettavaa tietoa. Hevospihaton hevosten rehujen valinnassa voitaisiin 

suosia luomurehuja, eli ilman kemiallisia lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita tuotettuja 

rehuja sekä paikallisia tuottajia.  Myös pakkausmateriaaleihin ja pakkauskokoihin olisi 

hyvä kiinnittää huomiota. Rehuhävikkiä yritetään vähentää karkearehukatoksella, 

joka sijoitetaan pihaton jaloittelualueelle. Karkearehukatos pitää myös ympäristön 

siistimpänä. 

 

Hevosvarusteidentuotannon ympäristövaikutuksiin voidaan hevospihatossa vaikuttaa 

tuottajan valinnalla sekä korjaamalla mahdollisuuksien mukaan rikkoutuneita varus-

teita. Hevospihaton hevoset eivät vielä pihatossa kasvaessaan tule juurikaan käyttä-

mään hevosvarusteita. 

 

Energiantuotannon ympäristövaikutuksiin voidaan hevospihatossa vaikuttaa energi-

antuottajan valinnalla. Energiantuotannon pienin ympäristönvaikutus on vihreällä 

sähköllä, joka tuotetaan uusiutuvilla energiavaroilla. Tuotantovaihtoehdoista vihreän 
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sähkön tuotanto on kestävää, riskitöntä ja ympäristön kannalta vähiten haitallista. 

Merkittävin vihreän sähkön ympäristöetu on sen ilmastoystävällisyys: toisin kuin fos-

siilisten polttoaineiden käyttö, vihreän sähkön tuotanto ei lisää hiilidioksidipäästöjä ja 

on siksi vastuullinen vaihtoehto maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen kannalta 

(Vaihdavirtaa -vihreän sähkön edistämiskampanja). Koko yritys on mahdollista siirtää 

käyttämään vihreää sähköä. Energiantuottajan vaihtaminen käy nykypäivänä näppä-

rästi vaikka Internetin välityksellä. 
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6 HEVOSPIHATTOA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

 

Hevostenpitoa koskeva lainsäädäntö jaoteltuina ympäristölainsäädäntöön ja muihin 

lainsäädäntöihin sekä lainsäädännön vaikutus hevospihaton suunnitteluun. 

 

6.1 Ympäristölainsäädäntö 

 

6.1.1 Ympäristönsuojelulaki 86/2000 ja Ympäristönsuojeluasetus 169/2000 

 

Ympäristönsuojelulaissa säädetään mm. ympäristönsuojelua koskevista yleisistä pe-

riaatteista ja velvollisuuksista sekä ympäristön pilaantumisenvaaraa aiheuttavan toi-

minnan sijoituspaikan valinnasta, pohjaveden pilaamiskielloista, ympäristöluvista se-

kä valvonnasta. (Ympäristöministeriö 2003, 9.) 

 

Hevostalli tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle tai 

ponille. Tätä pienempikin talli voi olla luvanvarainen, jos siitä saattaa aiheutua koh-

tuutonta haittaa naapureille (YSL 28 § 2 mom. 3-kohta: Talli, navetta, lantasäiliö, 

käymälä tai muu sellainen laitos on niin tehtävä, ettei naapuri kärsi siitä ilmeistä hait-

taa). Ympäristölupa voidaan edellyttää em. luparajaa pienemmältä tallilta myös, jos 

se sijaitsee tai sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle 

pohjavesialueelle (ns. I- ja II-luokan alueet) ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden 

pilaantumisen vaaraa (YSA 1 § 2 mom.). Pienten luparajan alittavien eläinsuojien, 

kuten taajamien pienten hevostallien haitallisia ympäristövaikutuksia voi kunnan ym-

päristöviranomainen vaatia poistamaan esimerkiksi ympäristönsuojelulain 85 § perus-

teella (Ympäristöministeriö 2003, 9.) 

 

Yhdessä ympäristöluvassa käsitellään sellainen ’toimintakokonaisuus’, joka muodos-

tuu pääasiallisesta toiminnasta ja samalle toiminta-alueelle sijoittuvasta sitä palvele-

vasta toiminnasta, jos ne muodostavat teknisesti ja tuotannollisesti kokonaisuuden, 

jonka ympäristövaikutuksia ja jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä (YSA 2 §). 

Useiden eläinsuojien keskittymät eivät välttämättä ole ympäristönsuojeluasetuksen 2 

§:n tarkoittamia toimintakokonaisuuksia eikä usean erillään olevan tallin alue tule 

luvanvaraiseksi mainitun pykälän nojalla. Kuitenkin jos tilalla on luvanvarainen eläin-

suoja, sen toimintaan teknisesti ja tuotannollisesti liittyvät muut eläinsuojat sekä esi-

merkiksi niitä yhteisesti palveleva lantala ja eläinsuojan välittömässä läheisyydessä 

oleva lannan levitysalue on otettava huomioon lupaharkinnassa. Tuotannollinen ja 
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tekninen yhteys on esimerkiksi raviradan yhteydessä olevilla hevostalleilla (YM 2002) 

(Ympäristöministeriö 2003, 9-10.) 

 

Hevospihatto ei tarvitse ympäristölupaa, sillä hevosmäärä on alle 60. Hevospihaton 

sijainti on suunniteltu siten, että se ei aiheuta ilmeistä haittaa naapureille. Hevospihat-

to ei sijaitse tärkeällä I-II-luokan pohjavesialueella ja vedenhankintaan käytettävä 

vesilähde suojellaan turvakaistalla. Einari Vidgrenin tilalla ei ole aikaisempaa luvan-

varaista eläinsuojaa. 

 

6.1.2 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pää-

syn rajoittamisesta (931/2000) 

 

Vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pi-

laantumiselta on annettu EU:n direktiivi (91/676/ETY) eli ns. nitraattidirektiivi. Direktii-

vin vaatimukset on pantu täytäntöön Suomessa valtioneuvoston päätöksellä maalis-

kuussa 1998. Nykyinen valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nit-

raattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) eli ns. nitraattiasetus on tullut voi-

maan 15.11.2000 ja se kumoaa samalla aikaisemmat nitraattidirektiiviä koskeneet 

valtioneuvoston päätökset (219/1998 ja 907/1999). Nitraattiasetus on annettu ympä-

ristönsuojelulain 11 § nojalla. Se sisältää lannan varastointia ja levitystä koskevia 

määräyksiä ja suosituksia sekä nitraattidirektiivin edellyttämät ns. hyvän maatalous-

käytännön ohjeet. Asetuksella on mm. rajoitettu typpilannoitteiden enimmäiskäyttö-

määrää sekä typen levitystä kaltevilla ja vesistöön rajoittuvilla pelloilla. Nitraattiasetus 

velvoittaa viljelijää pitämään kirjaa lannoitukseen käytetyistä typpilannoitemääristä 

sekä teettämään lannasta typpianalyysin viiden vuoden välein (Ympäristöministeriö 

2003, 10.) 

 

Nitraattiasetus koskee kaikkia eläinsuojia ja kaikkea pelto- ja puutarhaviljelyä. Ase-

tuksen noudattamisen valvonta kuuluu ensisijaisesti kunnan ympäristöviranomaiselle 

ja toissijaisesti alueelliselle ympäristökeskukselle. (nitraattiasetus 9 §; YSL 22 §.) 

Nitraattiasetuksen noudattamisen valvonnasta säädetään ympäristönsuojelulain 13 

luvussa ja rangaistuksista ympäristönsuojelulain 116 §:ssä (Ympäristöministeriö 

2003, 10).  

 

Lannan ja virtsan varastointitilan tulee olla riittävän suuri, että siihen voidaan varas-

toida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta lukuun ottamatta samana laidunkautena 

eläinten laidunnuksen yhteydessä laitumelle jäävää lantaa. Varastointitilan mitoituk-

sessa otetaan huomioon myös viljelijöiden yhteiset varastot, asianmukaiset suppeat 
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jaloittelualueet ja pihattotyyppiset kuivikepohjat (Valtioneuvoston asetus maatalou-

desta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000). 

 

Lannan varastointitilojen ja lantakourujen tulee olla vesitiiviitä. Rakenteiden ja laittei-

den tulee olla sellaisia, ettei lannan varastointitilan tyhjennyksen ja lannan siirron ai-

kana tapahdu vuotoja. (Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nit-

raattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000).  

 

Pihattojen kuivikepohjat voidaan ottaa huomioon lannan varastotilana (nitraattiase-

tuksen 4 § 1 mom.). Lantavarasto tarvitaan kuitenkin kuivikepohjasta lannanlevitys-

kiellon aikana (15.10. - 15.4.) poistettavalle lannalle sekä hevosten ulkoilualueelta 

kerätylle sonnalle. Jos kaikki talven aikana kertyvä lanta ja ulkoalueilta kerätty sonta 

sijoitetaan makuuhalliin, sen on oltava käytännössä huomattavasti suurempi kuin 

hevosten pidolle asetettujen eläinsuojeluvaatimusten minimitilavaatimukset edellyttä-

vät. Ulkoalueelta kerätyn sonnan vieminen makuuhalliin ei ole suositeltavaa, joten 

vähintään tälle sontamäärälle on oltava tiivispohjainen lantavarasto. (Ympäristöminis-

teriö 2003, 16). 

 

Hevospihaton makuuhallinpohja tulee toimimaan tässä tapauksessa lantalana. Ma-

kuuhallinpohjalle kertyvä kuivikepohja on tarkoitus vaihtaa vähintään kerran vuodes-

sa maataloustraktorin tai etukuormaajan avulla, lisäksi makuuhallinpohjalta voidaan 

siivota hevostenlantaa tarpeen mukaan ja pohjalle voidaan lisätä uutta kuiviketta. 

Makuuhallin pohjamateriaalin tulee olla vesitiivis. Tiivispohjainen = rakenne, josta 

vettä ei mene haitallisessa määrin läpi. Käytännössä riittävä tiiviys saadaan käyttä-

mällä betonia K30-2, asfalttibetonia tai valuasfalttia. (Ympäristöministeriö 2003, 15). 

Makuuhallin kuivikkeena käytetään turvetta ja mahdollisesti päällä myös olkea.  

 

Kuivikepohjan tehtävä on hyvin hoidettuna pitää makuualusta lämpimänä, kuivana 

sekä se sitoo virtsan ammoniakkia. Kuivikepohja tehdään laittamalla aluksi pohjalla 

kalkkia, jonka tehtävä on sitoa ammoniakkia. Tämän päälle laitetaan kuiviketta reilus-

ti. (Saastamoinen & Teräväinen 2007, 133.) 

 

Pihattohevosten lanta varastoidaan siis makuuhallissa kuivikepohjana. Makuuhallin 

ympäristöön kertyvää lantaa välivarastoidaan pihaton läheisyyteen sijoitettavalle tii-

viille vaihtolavalle. Lopullisesti lanta luovutetaan viljelijälle lannoitekäyttöön suoraan 

peltoon vietäväksi. Makuuhallia ja vaihtolavaa tyhjennettäessä, sekä kuljetettaessa 

viljelijälle, on varmistettava ettei vuotoja pääse tapahtumaan. 
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Lantala on aina mitoitettava niin, että tallista 12 kk aikana kertynyt lanta ja ulkotar-

hoista kerätty sonta mahtuvat lantalaan. Laidunkauden aikana laitumelle jäävän lan-

nan osuus voidaan vähentää lantalatilavuudesta. Laidunkauden pituus on Etelä-

Suomessa noin 4 kk ja Pohjois-Suomessa jonkin verran vähemmän. Jos hevoset 

ovat laitumella koko laidunkauden, lantalan tilantarve on hevosella vähintään 8 m³ ja 

ponilla 5 m³. Jos hevoset ovat yöt sisällä, vähennyksestä otetaan huomioon vain puo-

let. Jos hevoset ulkoilevat erittäin paljon myös varsinaisen laidunkauden ulkopuolella, 

lantalaan kertyvän lannan ja ulkoalueilta kerätyn sonnan määrä voi olla em. ohjemi-

toitusta jonkin verran pienempi. Tällä perusteella voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä 

myös ohjemitoitusta pienempi lantala. Käytännössä lantalassa on kuitenkin hyvä olla 

tilaa myös poikkeustilanteiden, kuten lantalan tyhjennysvälineiden rikkoutumisen va-

ralta. Edellä mainittuihin lantalan tilavuuden vähentämisperusteluihin tulee suhtautua 

varovaisesti, koska lannan määrä voi käytetystä kuivikkeesta ja työtavoista riippuen 

olla myös huomattavasti ohjemitoitusta suurempi. (Ympäristöministeriö 2003, 15). 

 

Tapaustilalla tämä tarkoittaa noin 56 m³ lantalakapasiteettia (1m³ x 8kk x 7 hevosta = 

56 m³). (Junttila 2011, 30) Laskussa on otettu huomioon hevosten laidunkausi, jonka 

on oletettu olevan 4 kuukautta. Näin ollen pihaton makuuhalli on suunniteltava siten, 

että pohjantilavuus on oltava vähintään 56 m³. Tämä vaatimus täyttyy tapaustilalla 

helposti (80m³). (Junttila 2011, 30) Lantalan kokoa suunniteltaessa olisi hyvä laskea 

myös kokovuoden yhteen laskettu lannanmäärä, joka olisi näin ollen (12 

m³/hevonen/vuosi x 7 hevosta) = 84m³. Pihaton läheisyyteen sijoitetaan vaihtolava, 

johon voidaan kerätä pihaton ulkoilualueelta kertyviä lantoja. Vaihtolavan tulee olla 

vesitiivis ja mielellään katettu. Vaihtolavan tilavuuden olisi hyvä olla ainakin (84m³ 

kokovuoden lannanmäärä - 56m³ makuuhallin pohjantilavuus) = 28m³, jolloin lasken-

nallisesti kaikki lanta olisi sijoitettu joko makuuhallin pohjaan tai vaihtolavalle. Vaihto-

lavojen tilavuus voi olla 5-38 m³ (LAMK Tekniikan laitos). Saatavilla on siis riittävän 

kokoisia vaihtolavoja. Käytännössä kaikkia lantoja ei saada kerättyä ulkoilualueelta, 

mutta lantala on hyvä mitoittaa riittäväksi. Tämä mahdollistaa myös pienen hevosten 

määrän kasvun. Lannan seassa on myös aina hieman pohjamateriaalia, esim. turvet-

ta, haketta, lunta, lehtiä, joka voi kasvattaa vaihtolavalle sijoitettavan lannan määrää. 

vaihtolavan Vaihtolava rinnastetaan tässä tapauksessa myös lantalaksi, jolloin Vie-

remän kunnan rakennusjärjestyksen mukaan raja naapuriin (kouluun) tulisi olla 50 m, 

sekä vesistöön 100 m. Vaihtolava on hyvä sijoittaa myös käytännönsyistä lähelle ma-

kuuhalli rakennusta, jolloin vaihtolavaa on helppo täyttää. Vaihtolava tulisi sijoittaa 

pohjarakennetulle alustalle, jotta alusta kestää vaihtolavan siirtelyn. Vaihtolava olisi 

hyvä sijoittaa esimerkiksi pihatolle vievän tien päähän. Vaihtolavan ollessa suuri, ei 
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vaihtolavaa tarvitse tyhjentää kuin kerran vuoteen, jolloin vaihtolavan siirto voidaan 

ajoittaa ajankohtaan, jolloin maaperä on hyvänä. 

 

Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyl-

lästämään maahan. Lantaa ei saa levittää 15.10.―15.4. välisenä aikana. Lantaa voi-

daan levittää syksyllä enintään 15.11. asti ja aloittaa levitys keväällä aikaisintaan 1.4., 

jos maa on sula ja kuiva niin, että valumia vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan tiivis-

tymisvaaraa ole. Lantaa ei saa levittää nurmikasvuston pintaan 15.9. jälkeen. Syksyl-

lä levitetty orgaaninen lannoite on aina välittömästi, viimeistään vuorokauden kulues-

sa, mullattava tai pelto kynnettävä. Lannan enimmäiskäyttömäärät syksyllä ovat 30 

tn/ha kuivikelantaa, 20 tn/ha naudan lietelantaa, 15 tn/ha sian lietelantaa tai 10 tn/ha 

siipikarjan ja turkiseläinten lantaa. Lantaa saa levittää pellolle lannoitteeksi sellaisen 

määrän joka vastaa enintään 170 kg/ha/vuosi typpeä, ottaen kuitenkin huomioon mitä 

6 §:ssä säädetään. Toistuvasti kevättulvan alle jäävillä peltoalueilla typpilannoitus on 

kielletty perustettavaa kasvustoa lukuun ottamatta 1.10.― 15.4. välisenä aikana. 

(Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 

rajoittamisesta 931/2000.) 

 

Typpilannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin 

leveydellä typpilannoitteiden pintalevitys on kielletty, jos pellon kaltevuus ylittää kaksi 

prosenttia. Karjanlannan pintalevitys on aina kielletty pellolla, jonka keskimääräinen 

kaltevuus ylittää 10 prosenttia. (Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin ole-

vien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000.) 

 

Typpilannoitus mitoitetaan ja lannoitteet levitetään keskimääräisen satotason, viljely-

vyöhykkeen ja viljelykiertojen perusteella siten, että tavoitteena on maan ravinne-

tasapainon säilyminen. Tilalla voidaan käyttää peltojen lannoitukseen typpeä vuosit-

tain enintään seuraavat määrät, jotka sisältävät sekä väkilannoitteen että käytetyn 

karjanlannan ja orgaanisten lannoitteiden sisältämät typpimäärät: (Valtioneuvoston 

asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 

931/2000.) 

 

Heinä ja laidun, säilörehu ja puutarhakasvit 250 kg typpeä/ha/vuosi. Jos sallitun typpi-

lannoituksen määrä ylittää 170 kg/ha/vuosi, määrä on jaettava vähintään kahteen 

erään, joiden levittämisen välisen ajan on oltava vähintään kaksi viikkoa. (Valtioneu-

voston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamises-

ta 931/2000.) 
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Nitraattiasetus velvoittaa kaikkia viljelijöitä. Ympäristötukiehdot koskevat vain tukieh-

toihin sitoutuneita viljelijöitä. Ympäristötukiehdot koskevat väkilannoitteita, lantaa ja 

muita eloperäisiä lannoitustarkoituksessa pellolle levitettäviä aineita, jotka sisältävät 

typpiravinnetta. Ympäristötukiehdoissa on jonkin verran nitraattiasetuksen ehdoista 

poikkeavia vaatimuksia mm. levitysaikojen ja erityisesti ravinnemäärien suhteen. 

(Ympäristöministeriö 2003, 23) 

 

Ravinteiden vesiin pääsyä voidaan vähentää jättämällä vesistöjen rantaan ja valtaoji-

en varsille suojavyöhykkeitä, joita ei lannoiteta. Suojavyöhykkeen suositusleveys on 

vähintään 10 metriä. (Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraat-

tien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000.) 

 

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jätetään maas-

ton korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30―100 

metrin levyinen suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla. (Valtioneuvoston 

asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 

931/2000.) 

 

Hevospihaton laidunosaa lannoittaessa typpilannoitteilla on noudatettava edellä mai-

nittuja sallittuja lannoitteiden levitysaikaa, typpimäärää sekä suojavyöhykkeitä. Suo-

javyöhykkeenä rantaan tulee jättää ainakin 5 metriä ja mielellään tulisi toimia suosi-

tusten mukaan jolloin suojavyöhyke olisi 10 metriä. Vesilähteen ympärille tulisi suosi-

tusten mukaan olla vähintään 30–100 metrin suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten 

lannalla.  

 

6.1.3 Jätelaki 

 

Jätelaissa (1072/1993) määritellyt yleiset velvollisuudet koskevat myös hevostalleja. 

Kaikessa toiminnassa on pyrittävä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän 

eikä siitä aiheudu merkityksellistä vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Myös 

jätehuollon järjestämistä koskevat velvoitteet sekä kunnan jätehuoltomääräykset mm. 

lajittelun osalta on otettava tallitoiminnassa huomioon. (Jätelaki 4 § ja 6 §.) Jätelakia 

sovelletaan myös jätteenä pidettävään lantaan ja eläinraatoihin. Lannan säilyttämi-

sestä ja levittämisestä sekä kuolleiden eläinten käsittelystä voidaan siten antaa mää-

räyksiä myös suoraan jätelain nojalla. (YM 2001a, 11.) Jätelain mukaan lanta tulisi 

ensisijaisesti hyödyntää lannoitteena kasvintuotannossa. Toissijaisesti jäte tulisi hyö-

dyntää energiana. (Jätelaki 6 §.) Puhtaasta karjanlannasta on yleisesti puutetta, joten 

sitä ei tulisi tuhlata esimerkiksi viheralueille, joille on ylimäärin tarjolla puhdistamo-
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lietettä. Lannan sijoittaminen kaatopaikalle on vastoin jätelain ja valtakunnallisen jä-

tesuunnitelman (YM 1998b) periaatteita. Vuoden 2005 jälkeen kaatopaikalle ei saa 

sijoittaa jätettä, josta suurinta osaa sen biohajoavasta jätteestä ei ole erilliskerätty 

hyödyntämistä varten. (valtioneuvoston päätös 861/1997). Tämä tarkoittaa sitä, että 

lantaa ei voi viedä vuoden 2005 jälkeen kaatopaikalle. Kun lantaa tai muita jäteaineita 

sekoitetaan multaan tai muihin puhtaisiin maa-aineksiin, toimintaan tarvitaan pää-

sääntöisesti ympäristölupa. Näin siksi, että laitos- tai ammattimaiseen jätteiden tai 

lannan käsittelyyn tarvitaan ympäristölupa. (YSL 28 § 2 mom, 4-kohta). (Ympäristö-

ministeriö 2003, 10–11.) 

 

Pihattohevosten lantaa tullaan hyödyntämään lannoitteena luovuttamalla lanta viljeli-

jälle. Muu pihatosta kertyvä jäte esimerkiksi paalimuovit, kartonki, ongelmajätteet 

(lääkkeet, lamput) ja rakennusvaiheen jätteet tulee lajitella, varastoida ja toimittaa 

asianmukaisesti käsiteltäviksi. 

 

Vieremän kunnan alueella astui 1.4.2005 voimaan uudet jätehuoltomääräykset. Vie-

remän kunnan jätehuoltoa hoitaa Ylä-Savon Jätehuolto Oy (Vieremän kunta, 2011). 

Vieremän kunnan jätehuoltomääräykset ja jätehuoltojärjestelyt ovat saatavilla sähköi-

sesti Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n Internet-sivuilta osoitteesta 

http://www.ylasavonjatehuolto.fi 

 

6.1.4 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

 

Hevostallin ja siihen liittyvien rakennelmien rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. 

Rakennuslupa tarvitaan myös silloin, kun rakennukseen tehdään olennaisia muutok-

sia tai rakennuksen alkuperäistä käyttötarkoitusta olennaisesti muutetaan. Rakennus-

luvan myöntämisen edellytyksenä on, että suunniteltu rakennus ja sen mukainen toi-

minta soveltuvat paikalle. (maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 125 § ja 135 - 137 

§.) Asemakaava-alueiden ulkopuolella olevat alueet saattavat olla ns. suunnittelutar-

vealueita (maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 16 §). Tällaisia alueita ovat yleensä tii-

viimmin rakentuneet, esimerkiksi kyläalueet, mutta suunnittelutarvealueita voidaan 

osoittaa myös rakennusjärjestyksessä tai yleiskaavassa. Esimerkiksi tallin rakentami-

sen omakotitalon yhteyteen voidaan lain tulkinnan mukaan katsoa edellyttävän suun-

nittelutarveratkaisua. Mikäli alue on asetettu rakennuskieltoon kaavan laatimista var-

ten tai hanke poikkeaa esimerkiksi olemassa olevista kaavamääräyksistä, hankkeelle 

tulee saada poikkeamispäätös ennen rakennusluvan myöntämistä. Rakennuslupa-

menettelyssä, suunnittelutarveratkaisuissa ja poikkeuslupapäätöksissä maankäyttö- 

ja rakennuslaki edellyttää naapureiden kuulemista menettelyn yhteydessä. Tallin ra-
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kennushankkeen yhteydessä on otettava huomioon, että tallikokonaisuuteen kuuluvat 

aina myös lantavarasto ja riittävän kokoiset ulkotarhat. Rakennuslupaviranomaisen 

tulee olla tietoinen sekä ympäristönsuojelu- että eläinsuojelumääräyksistä. Tämän 

tulee myös olla rakennuslupaprosessin aikana yhteydessä kunnan ympäristö- ja 

eläinsuojeluviranomaisiin, jotta hevostenpidon edellytyksiä voitaisiin arvioida koko-

naisuutena (Ympäristöministeriö 2003, 11.) 

 

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen 

ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luon-

nonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. 

Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen 

ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyi-

hin. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999.) 

 

Rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu 

kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka omi-

naisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, 

maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin 

liittyvistä syistä. Rakennuksena ei kuitenkaan pidetä kooltaan vähäistä ja kevytraken-

teista rakennelmaa tai pienehköä laitosta, ellei sillä ole erityisiä maankäytöllisiä tai 

ympäristöllisiä vaikutuksia. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999.) 

 

Rantavyöhykkeellä, oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella tai asemakaava-alueella 

sijaitsevan asemakaavan mukaisen, tulisijattoman, kokonaispinta-alaltaan (sisältäen 

katetut tilat) enintään 30 m² talousrakennuksen sekä muilla alueilla sijaitsevan tu-

lisijattoman, kokonaispinta-alaltaan (sisältäen katetut tilat) enintään 60 m² talousra-

kennuksen rakentamiseen sovelletaan ilmoitusmenettelyä. (Vieremän kunta 2010a) 

 

Hevospihaton rakentaminen tarvitsee vähintään toimenpideluvan. Pihaton makuuhal-

lia tullaan todennäköisesti pitämään rakennuksena rakennusmääritelmän ja koko-

naispinta-alan mukaan, jolloin rakennus tarvitsee rakennusluvan. Vieremän kunnan 

rakennuslupa/toimenpidelupahakemus liitteessä 1. Rakentamiseen on mahdollista 

hakea investointitukea Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta. 

Näiden kahden opinnäytetyön pohjalta Einari Vidgren Oy:n on helppo lähteä hake-

maan rakennuslupaa. 
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6.1.5 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset 

 

Ympäristönsuojelulain 19 § mukaan kunnalla on mahdollisuus antaa tarpeellisia pai-

kallisista olosuhteista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. En-

nen määräysten antamista alueelliselle ympäristökeskukselle sekä työvoima- ja elin-

keinokeskukselle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Määräykset voivat 

koskea muuta kuin luvanvaraista toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa. Ympäris-

tönsuojelullista tarvetta määräysten antamiseen voi olla esimerkiksi pohjavesialueilla, 

vesistöjen läheisyydessä tai muissa ympäristönsuojelullisesti herkissä kohteissa. 

Useissa kunnissa ympäristönsuojelumääräykset ovat jo valmiina tai niitä ollaan laati-

massa. Määräyksissä tultaneen jo alkuvaiheessa tai ainakin niitä tarkistettaessa an-

tamaan myös hevostalleja koskevia määräyksiä ja suosituksia. (Ympäristöministeriö 

2003, 11.) 

 

Vieremän kunnalla on omat ympäristönsuojelumääräykset. Määräykset ovat tulleet 

voimaan 1.1.2011. Vieremän kunnanympäristönsuojelumääräyksistä hevospihattoa 

koskevat määräykset 7 § Määräykset eläinsuojien ja maitohuoneiden pesuvedet ja 9 

§ Eläinten jaloittelualueet sekä lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö. 

 

7.1 § Määräykset eläinsuojien ja maitohuoneiden pesuvedet. Eläinsuojien ja maito-

huoneiden pesuvedet on käsiteltävä tarkoitukseen suunnitellussa erillisessä käsittely-

järjestelmässä tai yhdessä talousjätevesien kanssa yhteiskäyttöön suunnitellussa 

käsittelyjärjestelmässä (Vieremän kunta 2010b.)  

 

 Jos hevostallissa syntyy jätevettä ja/tai eläinten pesuvettä niin paljon, että käytettyjä 

vesiä ja syntyvä virtsaa ei voida imeyttää kuivikkeisiin, on jätevedet käsiteltävä 

asianmukaisesti jätevesien käsittelyjärjestelmässä tai ne on johdettava säiliöön, josta 

esim. peltolannoitteeksi. Eli vesi voi tulla talliin paineellisesti putkea pitkin, mutta vie-

märöintiä ei tarvita, jos käytetty vesimäärä vähäinen (vastaa "kantovettä”) ja jätevedet 

voidaan imeyttää kuivikkeisiin. (Kärkkäinen 2011.) 

 

Hevospihatossa vettä käytetään hevosten juomavetenä. Näin ollen hevospihaton 

vedet voidaan rinnastaa kantovedeksi, jolloin kohteessa ei tarvita erillistä jätevesien 

käsittelyjärjestelmää tai yhdessä talousjätevesien kanssa yhteiskäyttöön suunniteltua 

käsittelyjärjestelmää. Hevospihatossa voidaan silti tarvittaessa käyttää vettä pienessä 

määrin myös esimerkiksi hevosten pesutarpeisiin, kunhan vesimäärä on imeytettä-

vissä kuivikkeisiin. Katso lisätietoja vesijärjestelmästä sivulta 32. 
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9 § Eläinten jaloittelualueet sekä lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö. 9.1 § Jaloit-

telualueet on perustettava ja kunnossapidettävä siten, että niissä ei pääse tapahtu-

maan liettymistä. Hevosten ja nautakarjan ja muiden tarhattujen kotieläinten jaloitte-

lualueiden lanta on siivottava tiivispohjaiseen lantalaan säännöllisesti. Maapohjaisen 

jaloittelumaan pintamaa on uusittava tarpeen mukaan. Jaloittelualueet on sijoitettava 

vähintään 30 metrin päähän talousveden hankintaan käytettävistä kaivoista ja lähteis-

tä. (Vieremän kunta 2010b.) 

 

9.2 § Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää 

vähintään 10 metrin levyinen suojavyöhyke, jota ei lannoiteta eikä käsitellä torjunta-

aineilla. Lietelantaa, virtsaa, puristenestettä ja jätevesilietettä lannoitukseen käytettä-

essä on talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jätettävä 

maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen jätettävä vähin-

tään 30–100 metrin suojavyöhyke. Viittaus valtioneuvoston asetus maataloudesta 

peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000. (ks. s. 19) (Viere-

män kunta 2010b)  

 

Jaloittelualueet ovat alueita, joita käytetään eläinten jaloitteluun ja joita eläimet eivät 

laidunna. Jaloittelualueet ovat usein pinta-alaltaan melko pieniä, eikä niissä ole kas-

vipeitettä. Eläimet jaloittelevat niissä yleensä ympäri vuoden. Kasvipeitteen puuttumi-

sen ja lannan kertymisen vuoksi jaloittelualueet voivat aiheuttaa ravinteiden ja bak-

teerien kulkeutumista pohja- ja pintavesiin. Haittojen estämiseksi lanta on siivottava 

kaiken kokoisilta jaloittelualueilta tiivispohjaiseen lantalaan säännöllisesti. Erityisen 

tärkeää on huolehtia lannan poistamisesta alueilta, joilla eläimet oleskelevat eniten. 

Jos jaloittelualue on maapohjainen, on pintamaat uusittava aika ajoin, koska pinta-

maahan sekoittuva lanta voi aiheuttaa ravinnepäästöjä ympäristöön. Suositeltavaa 

on, että ympäristönsuojelumääräyksissä annettujen velvoitteiden lisäksi noudatetaan 

maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksiä ja -ohjeita jaloittelualueista 

(MMM-RMO C4, Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto). (Vieremän kunta 2010b.)  

 

Jaloittelualueet ja sekä lannoitteiden ja torjunta-aineiden levittäminen talousveden 

hankintaan käytettävien lähteiden ja kaivojen läheisyydessä voivat aiheuttaa veden 

pilaantumista ja terveyshaittoja. Määräyksessä on tämän vuoksi asetettu suoja-

vyöhykkeet, joiden avulla ehkäistään ravinteiden ja haitallisten bakteerien pääsy talo-

usveteen. (Vieremän kunta 2010b.) 

 

Nitraattiasetus suosittelee, että talousvesikaivojen ja lähteiden ympärille jätetään 30–

100 m suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla. (Vieremän kunta 2010b.) 
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Kunnan antamissa ympäristönsuojelumääräyksissä talousveden hankintaan käytettä-

vien kaivojen ympärillä on oltava 10 m levyinen vyöhyke johon ei saa levittää mitään 

lantaa eikä torjunta-aineita. Tämän lisäksi talousvesikaivojen ympärille on jätettävä 

30 m suojavyöhyke, johon ei levitetä lietelantaa, puristenestettä eikä jätevesilietettä. 

Lisäksi on rajoitettu jaloittelualueiden sijoittamista niin, että ne eivät saa olla 30 m 

lähempänä talousvesikaivoa. Näillä määräyksillä on tavoitteena turvata talousveden 

laatu. (Vieremän kunta 2010b.) 

 

Hevospihaton jaloittelualue perustetaan ja kunnossapidetään pohjarakentamisratkai-

sulla sekä hakkeen käytöllä siten, ettei siinä pääse tapahtumaan liettymistä. Jaloitte-

lualueen hevosten lanta siivotaan säännöllisesti tiivispohjaiseen vaihtolavaan. Jaloit-

telualueen pintamaaosa uusitaan tarpeen mukaan. Jaloittelualue sijaitsee yli 30 met-

rin päässä alueella sijaitsevasta vesilähteestä. Jaloittelualue sijaitsee siis pihaton 

makuuhallin läheisyydessä 0,5 ha alueella. 

 

Vesilähteen ympärille jätetään 10 metrin suojavyöhyke, jota ei lannoiteta millään, eikä 

käsitellä torjunta-aineilla. Lisäksi tämä suojavyöhykealue rajataan hevosten käytöstä 

pois. Tämän lisäksi hevosten laidunta lannoitettaessa lietelannalla, virtsalla, puris-

tenesteellä tai jätevesilietteellä noudatetaan nitraattiasetuksen suositusta vähintään 

30–100 metrin suojavyöhykettä vesilähteeseen maaston korkeussuhteista ja maala-

jista riippuen. 

 

Varsinaisia määräyksiä jaloittelualueen tai laitumen ja vesistön väliseen suoja-

alueeseen ei ole. Yleisesti jaloittelualue ei saa liettyä ja jaloittelualueen vedet eivät 

saa kulkeutua hallitsemattomasti vesistöön. Suojaetäisyys olosuhteista riippuen 10–

50 m. Laidun on perustettava siten, että pohjaveden pilaantumista ei aiheudu ja pin-

tavesien pilaantuminen on mahdollisimman vähäistä. Tarvittaessa rantalaitumella 

eläinten veteen pääsy on estettävä aitauksin, jos laiduntamisesta aiheutuu hygienia- 

tai pilaantumishaittaa vesistöön (esim. matalat/kapeat vesistöt, joissa on ranta-

asutusta, kesämökkejä tai uimarantoja). (Kärkkäinen 2011.) 

 

Pintavesien suojelun suhteen suosituksena on perustaa hevosten ulkotarha vähin-

tään 20 m etäisyydelle valtaojasta ja 100 m purosta ym. vesistöstä. Suojaetäisyyden 

tulee kuitenkin olla olosuhteista riippuen vähintään 10 … 50 m. Vesistöön ja valta-

ojaan viettävät rinteet tulee jättää kokonaan ulkotarhan ulkopuolelle, ellei rinteen ja 

vesiuoman välille ole mahdollista jättää riittävää suojavyöhykettä. Rinnetarhojen käy-

tön määrää voi olla tarpeen rajoittaa ainakin talvikausina. Laitumilla vastaava suoja-
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vyöhyketarve tulee arvioida mm. kaltevuusolosuhteiden, hevosmäärän ja käyttöajan-

kohtien mukaan. (Ympäristöministeriö 2003, 25.) 

 

Vieremän kunnalla ei ole omia ympäristönsuojelumääräyksiä, jotka määrittäisivät 

vedenrantaan jätettävää suojavyöhykettä. Näin ollen noudatetaan, että suojavyöhyk-

keenä rantaan tulisi jättää ainakin 5 metriä, jota ei käsitellä typpipitoisilla lannoitteilla 

ja mielellään tulisi toimia suositusten mukaan jolloin suojavyöhyke olisi 10–50 metriä. 

Hevosten pääsy laitumelta rantaan rajataan suositusten mukaan 10–50 metrillä. 

 

6.1.6 Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen 

ulkopuolisilla alueilla 

 

Yhdyskuntien viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesiä kos-

kevaa valtioneuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä (542/2003) sovelletaan 

myös hevostalleihin. Uudet määräykset koskevat uudisrakentamista heti asetuksen 

voimaan tullessa 1.1.2004, mutta vanhoille kiinteistöille on annettu siirtymäaikoja. 

Vanhoissa kiinteistöissä asetus edellyttää aluksi selvitystä nykyisestä jätevesien kä-

sittelyjärjestelmästä sekä arviota ympäristökuormituksesta. Sen pohjalta kunnan ym-

päristöviranomainen harkitsee tehostamistoimenpiteiden tarpeen. Jätevesijärjestel-

män suunnitelmalle, suunnittelijalle ja rakennustyön tekijälle on asetettu vaatimukset 

ja lisäksi esitetty järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Asetuksen tarkoituksena on 

vähentää jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta ympäristön kannalta parhaalla käyttö-

kelpoisella tekniikalla. (Ympäristöministeriö 2003, 11–12.) 

 

Jos hevostallissa syntyy jätevettä ja/tai eläinten pesuvettä niin paljon, että käytettyjä 

vesiä ja syntyvä virtsaa ei voida imeyttää kuivikkeisiin, on jätevedet käsiteltävä 

asianmukaisesti jätevesien käsittelyjärjestelmässä tai ne on johdettava säiliöön, josta 

esim. peltolannoitteeksi. Eli vesi voi tulla talliin paineellisesti putkea pitkin, mutta vie-

märöintiä ei tarvita, jos käytetty vesimäärä vähäinen (vastaa "kantovettä) ja jätevedet 

voidaan imeyttää kuivikkeisiin. (Kärkkäinen 2011.) 

 

Hevospihatosta ei tule pesuvesiä, vaan lähdevettä käytetään ainoastaan hevosten 

juomavetenä. Näin ollen hevospihaton jätevedet voidaan rinnastaa kantovedeksi, 

jolloin kohteessa ei tarvita jätevesien käsittelyjärjestelmää. Rakennuslupaa haettaes-

sa on tehtävä selvitys vedenhankinnasta ja jätevesien käsittelystä. 
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Mikäli hevospihattoon haluttaisiin myöhemmin esimerkiksi hevosten pesupaikka tai 

ihmisille vesivessa tulisi hevospihattoon rakentaa asetusten mukainen jätevesien 

käsittelyjärjestelmä. 

 

Tallin jätevedet voitaisiin johtaa joko yhteiskäsittelyyn asuinrakennuksen jätevesien 

kanssa tai vaihtoehtoisesti erilliseen järjestelmään. Asetuksen mukaan pelkkä sako-

kaivokäsittely ei ole enää riittävän tehokas jätevesien puhdistusmenetelmä. Hyväk-

syttävä 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 kuivakäymä-

lä tai kompostoiva käymälä, muille jätevesille riittää esimerkiksi pelkkä maasuodatin. 

Umpisäiliö, josta jätevedet kuljetetaan puhdistamoon, tulee yleensä kyseeseen vain 

väliaikaisratkaisuna. (Ympäristöministeriö 2003, 24.) 

 

Hevospihaton jätevesijärjestelmä olisi mahdollista yhdistää viereisen asuinrakennuk-

sen jätevesijärjestelmän kanssa, tai hevospihattoon voitaisiin myös rakentaa oma 

jätevesien käsittelyjärjestelmä. Viereisen asuinrakennuksen jätevesijärjestelmä (sa-

kokaivo) ei riitä ainoaksi puhdistusjärjestelmäksi, vaan jätevesijärjestelmä on uusitta-

va siten, että se täyttää puhdistustehosta asetetut vaatimukset 15.3.2016 mennessä. 

 

6.2 Muu lainsäädäntö 

 

6.2.1 Terveydensuojelulainsäädäntö 

 

Eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittamisesta, käyttöönotosta 

tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta asemakaava-alueella on tehtävä hyvissä 

ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviran-

omaiselle. Tämä voi edellyttää ilmoituksen tehtäväksi myös alueella, missä se on 

ympäröivän asutuksen takia tarpeellista. Ilmoitusta ei kuitenkaan tehdä toiminnasta, 

johon tulee hakea ympäristölupa. (terveydensuojelulaki 763/1994, muut. mm. 

777/1996, 141/1999 ja 89/2000, 13 § ja 14 §.) (Ympäristöministeriö 2003, 12.) 

 

Hevospihattoalue ei sijaitse asemakaava-alueella ja ympäröivän asutuksen vähäi-

syyden takia ei todennäköisesti tarvitse tehdä kirjallista ilmoitusta Vieremän kunnan 

terveydensuojeluviranomaiselle. 
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6.2.2 Eläinsuojelulainsäädäntö 

 

Eläinsuojelulain (ESL, 247/1996) ja -asetuksen (ESA, 396/1996) tarkoituksena on 

edistää eläinten hyvinvointia, hyvää kohtelua ja eläinten käyttäytymistarpeiden huo-

mioon ottamista. (ESL 1 § ja 3 §.) Ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta he-

vosten pidosta on tehtävä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon. Tällaista toimintaa 

ovat mm. hevosten kasvattaminen, vuokraaminen, säilytettäväksi, hoidettavaksi, val-

mennettavaksi tai koulutettavaksi ottaminen, opetuksen antaminen hevosten käytös-

sä ja käsittelyssä tai muu hevosen pito, jos täysikasvuisia hevosia on vähintään kuu-

si. (ESA 26 §.) Tätä säädöstä on toistaiseksi noudatettu ilmeisen huonosti. (Ympäris-

töministeriö 2003, 12.) 

 

Eläinsuojelulain 24 §:ssä tarkoitettua ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa 

tapahtuvaa seura- ja harrastuseläintenpitoa on, kun ravi- tai ratsuhevosia tai muita 

vastaavia seura- tai harrastuseläiminä pidettäviä eläimiä kasvatetaan, vuokrataan, 

otetaan säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai kouluttaviksi tai kun anne-

taan opetusta mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä 

on yhteensä vähintään kuusi; sekä muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen 

seura- ja harrastuseläinten pito. (Eläinsuojeluasetus 396/1996.) 

 

Einari Vidgren Oy täyttää kirjallisen hakemisen ehdot. Einari Vidgren Oy ole tehnyt 

kirjallista ilmoitusta Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Tieto kirjallisen ilmoituksen vaa-

timuksesta ei ollut tavoittanut heitä. Asia korjataan tekemällä kirjallinen ilmoitus.  

 

Eläinsuojelulain 24 §:ssä tarkoitetun aluehallintovirastolle tehtävän ilmoituksen tulee 

sisältää: (18.3.2010/191) 

 

1) toiminnanharjoittajan nimi, osoite ja kotipaikka; 

2) jos toiminnanharjoittaja on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö taikka säätiö, jäljen-

nös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriote; 

3) toiminnassa mahdollisesti käytettävä toiminimi; 

4) selvitys eläinten hoidosta vastaavan henkilön koulutuksesta ja muusta toiminnassa 

tarvittavasta kokemuksesta; 

5) missä ja minkälaista toimintaa aiotaan harjoittaa sekä milloin toiminta on tarkoitus 

aloittaa; 

6) tiedot eläinlajeista ja eläinmääristä, joita toiminta koskee tai tulee koskemaan; 

7) selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista ja käytettävistä tai käytettäviksi aiotuista 

laitteista; sekä 
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8) selvitys siitä, miten eläinten hoito on tarkoitus järjestää. (Eläinsuojeluasetus 

396/1996.) 

 

Täytettävä ilmoitus eläinten pidosta on saatavilla sähköisenä versiona aluehallintovi-

raston Internet-sivuilta. Ilmoitus löytyy myös opinnäytetyön kohdasta Liite 2. 

 

Kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi 

valvovat eläinsuojelulain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten nou-

dattamista kunnan alueella. Myös lääninhallituksen hyväksymällä eläinsuojeluvalvo-

jalla on oikeus suorittaa eläinsuojelulaissa tarkoitettuja eläinsuojelutarkastuksia. (ESL 

36, 38 ja 39 §.) (Ympäristöministeriö 2003, 12).  

 

Hevospihaton hevosia hoitavat ammattilaiset ja suunnittelun lähtökohtina oli hevosten 

hyvinvointi. 

 

6.2.3 Hevosten pidolle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset ja valtioneuvoston ase-

tus hevosten suojelusta 

 

Päätöksessä ja sen liitteissä säädetään yksityiskohtaiset, karsinoiden ja pihatoiden 

koot. Päätöksessä käsitellään hevosen kohtelua ja käsittelyä, sekä ulkotarhaa ja lai-

dunta koskevat vähimmäisvaatimukset. Päätös sisältää myös suosituksia, jotka eivät 

ole sitovia. Valtioneuvoston asetus täydentää vaatimuksia. 

 

Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta säätää hevosten pidolle asetettavat 

eläinsuojeluvaatimukset. Kaikkien eläinsuojien on täytettävä säännökset viimeistään 

1.1.2014. Uusien rakennusten osalta määräykset ovat jo voimassa. Asetus määritte-

lee mm. karsinoiden kokovaatimukset ja tallin korkeuden. 

 

Yhteenveto Maiju Junttilan 2011 Pihattoratkaisu varsoille opinnäytetyöstä: 

(Junttila 2011, 24, 26, 30, 32–35, 39) 

 

 makuuhallin pintamateriaalina puu, julkisivu siististi laudoitettu 

 makuuhallissa yksi hoitokarsina 

 makuuhallissa lämmin varustehuone 

 makuuhallissa 3,5 m huoltokäytävä 

 makuuhallissa alkusammutuskalusto, mahdollista hankkia myös palovaroitin-

järjestelmä. 

 makuuhallin korkeus 3,8 metriä 
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 makuuhallin pohja kuivitetaan 

 makuuhallin ikkuna pinta-ala 4 m², ikkunat ylhäällä, jotta hevoset eivät ylety 

niihin. 

 2 sisäänkäyntiä, liukuovi sekä nosto-ovi 

 ovien leveydet 3,5 metriä 

 ovissa tuulikaapit ja tuulikaappien edessä ilmavirtaushidastimet 

 tuulikaappien katot viistetty, jotta lumet eivät tipu katolta hevosten kulkureiteil-

le. 

 makuuhallissa luonnollinen ilmanvaihto, tuloilman pinta-ala 0,7-1,4 m² ja pois-

toilman pinta-ala 0,35–0,7 m² 

 makuuhallin pinta-ala 80 neliömetriä 

 makuuhalli rakennuksen kokonaispinta-ala 125 m2, piiri 59 m 

 makuuhallin perustukset: pohjatyöt, antura, sokkeli sekä alapohja, joka on ta-

sattu soran päälle 

 makuuhallin runko: puu, naulevyristikot, rankaseinä sekä sahatavara 

 vaipparakenne seiniin ja kattoon. 

 

Hevostenpitopaikan yleiset vaatimukset, seinät, lattia, eläinsuojan olosuhteet, karsi-

na- ja pilttuuvaatimukset sekä suositukset ovat tarkemmin esiteltyinä ja sovellettuna 

hevospihattoon Maiju Junttilan opinnäytetyössä Pihattoratkaisu varsoille 2011. Ra-

kennuksen pohjapiirros ja julkisivut löytyvät kuvista 7 s.37 ja 8 s.38. 
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Kuva 7 Rakennuksen pohjapiirros (Junttila 2011, 31) 



 38 

 

 

Kuva 8 Julkisivut makuuhallista. (Junttila 2011, 33) 
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Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta, kohdat ulkotarha ja laidun esiteltyinä ja 

sovellettuna hevospihattoon: 

 

Hevosen ulkotarhan ja laitumen sekä eläinsuojasta ulkotarhaan ja laitumelle johtavien 

kulkuteiden on oltava hevoselle turvalliset. Ulkotarhan ja laitumen on oltava riittävän 

tilava ottaen huomioon eläimen rotu, koko, ikä, sukupuoli sekä siellä pidettävien 

eläinten lukumäärä ja aktiivisuus. Maaston, kasvillisuuden ja maapohjan on oltava 

hevoselle sopivia. Ympäristön on oltava riittävän rauhallinen ja meluton. (Valtioneu-

voston asetus hevosten suojelusta 588/2010.) 

 

Lauman sosiaalisessa arvoasteikossa alempana olevalla hevosella on oltava ulkotar-

hassa ja laitumella mahdollisuus väistää arvoasteikossa ylempänä olevan hevosen 

hyökkäyksiä. Tarvittaessa ulkotarhassa ja laitumella on oltava hevoselle suojaa epä-

suotuisia sääolosuhteita vastaan. (Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 

588/2010.) 

 

Pihaton makuuhallin oviaukkojen ulko-osat pohjarakennetaan ja päällystetään hak-

keella. Jaloittelualueelta pääsy laitumelle on hyvä tehdä riittävän isoilla porteilla, jotta 

hevoset pääsevät kulkemaan niistä ryhmissä. 

 

Jaloittelualueen koko on 0,5 ha ja laitumen koko on 2,5 ha, jotka ovat riittävän tilavat 

ottaen huomioon pihattohevosten määrän. Suositeltavana ulkotarhan vähimmäisko-

kona voidaan pitää vähintään 1 000 … 2000 m2 pienelle ryhmälle (Ympäristöministe-

riö 2003, 25). Yhteistarhassa hevosta kohden tilaa täytyy olla vähintään 200–250 m2 

hevosta kohden (Lehtinen 2010). Laidunalaa varataan 0,25-0,5 ha hevosta kohden 

(Suomen Eläinsuojeluyhdistys & Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto & Suomen 

Hippos & Suomen Ratsastajainliitto 2007). Maasto pihattoalueella on hevosille sopiva 

ja monipuolinen. Kasvillisuus pihattoalueella on hevosille sopivaa. Myrkyllisiä kasveja 

tulee kuitenkin tarkkailla ja tarvittaessa poistaa. Maapohja on hevosille sopivaa, eri-

tyisesti jaloittelualueen pohjarakentamisen jälkeen. 

 

Makuuhallin, jaloittelualueen ja laitumen koko mahdollistavat sosiaalisessa arvoas-

teikossa alempana olevan mahdollisuuden väistää arvoasteikossa ylempänä olevan 

hevosen hyökkäävää käytöstä. Hevosilla on poikkeuksetta aina pääsy jaloittelualueel-

ta ja laitumelta sääsuojaan makuuhalliin. Pientä sääsuojaa tarjoavat myös alueella 

oleva puusto. 
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Ulkotarhan ja laitumen aitojen on oltava hevoselle sopivasta materiaalista ja sille tur-

valliset. Aitauksessa ei saa olla liian ahtaita tai teräviä kulmia. Aitauksen on oltava 

helposti hevosen havaittavissa. (Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 

588/2010.) 

 

Aidat ja niihin liittyvät rakenteet on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että hevonen ei 

vahingoita niihin itseään. Aitojen kunto on tarkastettava säännöllisesti ja havaitut viat 

korjattava viivytyksettä. Ulkotarhan ja laitumen aita ei saa olla piikkilankaa (Valtio-

neuvoston asetus hevosten suojelusta 588/2010.) 

 

Jaloittelualue aidataan puuaidalla. Laidunalue rajataan sähkölangalla, mikä mahdol-

listaa helpon laidunalueen lohkomisen. Aitauksen kulmia pyöristetään. Puuaita ja 

leveä sähkölanka (vähintään 4 cm) ovat helposti hevosten havaittavissa.  

 

Aidoissa olisi hyvä käyttää kolmea vaakajuoksua. Jaloittelualueen aidan ylin vaaka-

juoksu tulee sijoittaa riittävän korkealle. Yleisesti ylimmän vaakajuoksun korkeuden 

määrittäjänä pidetään tarhattavan hevosen säkäkorkeutta, seuraavan juoksun ollessa 

hevosen ryntäiden korkeudella ja kolmas etupolvien korkeudella. (Pesonen & Virta-

nen & Jansson 2008.) Lämminverisen hevosen säkäkorkeus on yleisimmin noin 160 

cm (Suomen Hippos ry 2004).  Pihattoalueelle sijoitettavat hevoset eivät ole täysikas-

vuisia, mutta yleensä sitäkin reippaampia karkaamaan aidoista, näin ollen aita kan-

nattaa rakentaa heti alkuun riittävän korkeaksi. Jaloittelualueen aidan korkeuden 

määrittämisessä on hyvä ottaa huomioon talven lumikerros, joka voi olla metrin. Näin 

ollen suosittelen aitojen vaakajuoksujen korkeudeksi jaloittelualueelle, ylin vaaka-

juoksu 180 cm, keskimmäinen vaakajuoksu 120 cm ja alin vaakajuoksu 60 cm. Jaloit-

telualueen aitatolppienväli enintään 3 metriä. Aitatolppien halkaisija vähintään 10 cm. 

Aitatolppien välissä yksi välituki keskellä. Aitatolpat tulisi suojata lahoamiselta maan-

rajaan asti, tai käyttää painekyllästettyä puuta. Aitatolpat upotetaan noin metrin sy-

vyyteen ja tuetaan esimerkiksi kivillä/soralla. Vaakajuoksu lautaa, jonka leveys 10 cm 

ja paksuus 3,8 cm. Jos hevoset kuluttavat puuaitaa puremalla, voidaan aitaa suojata 

hevosten puremiselta esimerkiksi tervaamalla aitaa. Tarvittaessa puuaitaan on mah-

dollista vielä lisätä ylimmän juoksun päälle sähkölanka. 

 

Jaloittelualueen puuaidasta on hyvä tehdä kerralla kestävä, jolloin puuaidan tolppien 

ja vaakajuoksun valinnassa kannattaa suosia riittävän paksua puuta. Pihaton makuu-

hallin rakentajaksi on suunniteltu kirvesmiestä, jolloin aidanrakentaminen olisi mah-

dollista teettää hänellä. Aitatolpat kannattaa pystyttää pohjarakentamisvaiheessa. 
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Hevosten aitamateriaaleja on myös saatavilla valmiina useilta eri valmistajilta, esim. 

kyllästämöistä, maataloustarvikeliikkeistä ja rautakaupoista.  

 

Pihaton laidunosa aidataan siis sähkölangalla, joita olisi myös hyvä olla kolmessa 

juoksussa. Kesälaitumen aitajuoksujen korkeuksissa ei tarvitse ottaa huomioon lumi-

kerrosta, joten laidunosan vaakajuoksujen korkeuksiksi riittävät ylin vaakajuoksu 140 

cm, keskimmäinen vaakajuoksu 100 cm ja alin vaakajuoksu 60 cm. Tolppina käyte-

tään jaloitteluosan tapaan puuta. Laidunosa (noin 2,5 ha) jaetaan aidoilla kahdeksi eri 

laidunosastoksi. Hevosia vuorotellaan osastoilla heinänkasvun mukaan. Tätä kutsu-

taan laidunkierroksi. Laidunkierto mahdollistaa maaperälle ja kasvillisuudelle kasvu-

rauhan, joka voi myös vähentää hevosten loisongelmia ja mahdollisesti myös piristää 

hevosten elämää pienellä muutoksella. Hevosille voidaan syöttää kesäisin tarpeen 

mukaan lisänä karkearehua. 

 

Aidat ja niiden rakenteet tarkastetaan hevosten hoidon yhteydessä. Havaitut viat kor-

jataan ja tarvittaessa estetään hevosten pääsy rikkoutuneelle alueelle. Jaloittelualu-

eessa ja laitumella ei käytetä piikkilankaa. 
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7  HEVOSPIHATON YMPÄRISTÖRAKENTAMISSUUNNITELMA  

 

Yhteenvetona hevospihaton ympäristörakentamissuunnitelma. Pihattoalueen muo-

dostuminen (ks. kuva 9). Kuva on suuntaa antavassa mittakaavassa 1:100. 

 

 

Kuva 9 Kartta hevospihattoalueen muodostumisesta Piirros: Tuija Massinen Kartta-

pohja: © Maanmittauslaitos 2010 

 

Makuuhallirakennuksen pinta-ala 125 m2. 

Jaloittelualueen pinta-ala noin 0,5 ha. 

Laidunlohko 1 pinta-ala noin 1,05 ha 

Laidunlohko 2 pinta-ala noin 1,26 ha 

Kokonaispinta-ala noin 2,82 ha. 
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Alueen kokonaispinta-ala pieneni alkuperäisestä (3 ha) suunnitelmasta rannan suoja-

vyöhykkeen ja lähteen suojavyöhykkeen vuoksi noin 0,3 ha  

 

Laitumille on omat kaksi porttia jaloittelualueelta, jolloin laidun alueiden vaihto käy 

helposti. Makuuhallirakennuksen ja rakennettavan tien läheisyyteen järjestetään tilaa 

vaihtolavalle, autoille ja tavaroille. 

 

Suojavyöhykkeet alueella: 

 

 Jaloittelualue rajataan 30 m lähteestä.  

 Hevosten pääsy lähteelle rajataan 10 m lähteen ympäriltä. (Alue merkattu ku-

vaan 8 punaisella ympyrällä.) 

 Hevosten pääsy laitumelta rantaan rajataan suositusten mukaan vähintään 10 

metrillä. (Alue merkattu kuvaan 8 punaisella alueella) 

 

 Lähteen ympärille10 m suojavyöhyke, jota ei lannoiteta eikä käsitellä torjunta-

aineilla. (Alue merkattu kuvaan 8 punaisella ympyrällä.) 

 Vesilähteen ympärille suositusten mukainen 30 – 100 m typpilannoitukseton 

suojavyöhyke. 

 Suojavyöhyke rantaan ainakin 5 metriä, jota ei käsitellä typpipitoisilla lannoit-

teilla ja mielellään tulisi toimia suositusten mukaan 10–50 metriä. 

 

 Laidunosaa lannoitettaessa typpilannoitteilla on noudatettava valtioneuvoston 

asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittami-

sesta (931/200), jossa määritellään typpilannoitteiden levitysajat sekä typpi-

lannoitteidenlevitysmäärät. 

 

(Vaikuttavat lait ovat Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien 

nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) ja Vieremän kunnan ym-

päristönsuojelumääräykset 9 § Eläinten jaloittelualueet sekä lannoitteiden ja 

torjunta-aineiden käyttö.) 
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Yhteenveto hevospihattoa koskevista määräyksistä: 

 

 Makuuhallirakennus tarvitsee rakennusluvan.  

 Lannanvarastointi makuuhallin vesitiiviillä pohjalla (betoni K30-2, asfalttibetoni 

tai valuasfaltti). 

 Pihattoalueen ympäristöstä kerättävä lanta välivarastoidaan 28 m3 tiiviille 

vaihtolavalle (mielellään katettu).  

 Vieremän kunnan rakennusjärjestyksen mukaiset rajat hevospihatolta (50 m) 

asuinkiinteistöön sekä kouluun. 

 Vieremän kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti vaihtolava makuuhallin 

viereen 50 m päähän asuinkiinteistöstä ja koulusta. 

 Rakennuksessa ei tarvita jätevesien käsittelyjärjestelmää, kun vettä käytetään 

hevosten juomavetenä. 

 Ammattimaisesta hevosten pidosta tehtävä kirjallinen ilmoitus aluehallintovi-

rastoon. 

 Jaloittelualue pohjarakennettava; 2 pohjarakentamisvaihtoehtoa. 

  Pihattoalue siivottava säännöllisesti lannasta. 

 Jätteet lajitellaan, varastoidaan, toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäviksi. 

 

(Vaikuttavat lait ovat Maankäyttö- ja rakennuslaki, Vieremän kunnan ympäris-

tönsuojelumääräykset 9 § Eläinten jaloittelualueet sekä lannoitteiden ja torjun-

ta-aineiden käyttö, Vieremän kunnan rakennusjärjestys, Valtioneuvoston ase-

tus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 

(931/2000), Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäri-

verkostojen ulkopuolisilla alueilla, Eläinsuojelulainsäädäntö, Hevosten pidolle 

asetettavat eläinsuojeluvaatimukset ja valtioneuvoston asetus hevosten suo-

jelusta, Jätelaki ja Vieremän kunnan jätehuoltomääräykset.) 

 

 

Suosituksia hevospihattoon: 

 

 Karkearehukatos vähentää rehuhävikkiä ja pitää ympäristön siistimpänä. 

 Valtaojat perustetaan 20 m päähän jaloittelualueesta. 

 Käytetään vihreää sähköä. 

 Makuuhallin ikkunoiden valintaan kiinnitetään huomiota (esim. lämpölasit). 

 Vesilähteen vedentuottokapasiteetti tarkastetaan. 
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 Lähdeveden laatua tarkkaillaan jatkossa. 

 Lämmitettävä vesiastia sijoitetaan sisälle ja valitaan energiatehokas vesiastia. 

 Käytetään energiansäästölamppuja, liiketunnistimia ja/tai ajastettuja va-

laisimia. 

 Varustehuoneeseen valitaan energiatehokas patteri. 

 Varustehuoneen lämpötila pidetään mahdollisimman alhaisena. 

 Tarkastellaan lämpöpuhaltimen, sähköpaimenen, vesipumpun energiankäyt-

tötiedot 

 Jaloitteluosan aidat rakennetaan puusta. Aitakorkeudet ovat jaloittelualueella 

ylin vaakajuoksu 180 cm, keskimmäinen vaakajuoksu 120 cm ja alin vaaka-

juoksu 60 cm. Jaloittelualueen aitatolppienväli enintään 3 metriä.  

 Laidunosassa käytetään sähkölankaa, sähköpaimenta sekä puutolppia. Lai-

dunosan vaakajuoksujen korkeudet ylin vaakajuoksu 140 cm, keskimmäinen 

vaakajuoksu 100 cm ja alin vaakajuoksu 60 cm.  

 Laidunosa (yhteensä noin 2,3 ha) jaetaan aidoilla kahdeksi eri laidunosastoksi 

eli käytetään laidunkiertoa. 

 Aitauksen kulmia pyöristetään. 
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8 HEVOSPIHATON POHJARAKENTAMISMALLIT 

 

 

Hevospihaton jaloittelualue noin 0,5 ha sijaitsee tasaisella maaperällä ja maa-aines 

on savimaista, jolloin maanpinnan vedenläpäisevyys on huonoa. Näin ollen hevospi-

haton jaloittelualue on pohjarakennettava, jotta se tulee kestämään hevosten käyttöä. 

Hevospihaton laidunosa on jo salaojitettu. Laidunosan salaojitusalueesta ei ole saa-

tavilla pohjarakennuspiirroksia, joten salaojitetun alueen ulottuvuuden tarkistus on 

hyvä tehdä ennen jaloittelualueen pohjarakentamisen aloittamista. Laidunosaa käyte-

tään vain kesäisin ja alueella käytetään laidunkiertoa, näin ollen laidunosaa kestää 

hevosten käyttöä jo nykyisellä rakentamisella. Esittelen kaksi erilaista mallia jaloitte-

lualueen pohjarakentamiseksi. 

 

8.1 Jaloittelualueen pohjarakentamismalli 1 

 

Hevospihaton jaloittelualueen pohjarakentamiseksi voitaisiin kokeilla puuhakekerrok-

sen käyttämistä. Puuhake on metsäteollisuuden sivutuote ja näin ollen suhteellisen 

edullinen pintarakentamisaine. Puuhaketta voidaan tehdä myös pihattoalueelta karsit-

tavista puista. Hakekerros olisi mahdollista levittää suoraankin maanpintakerroksen 

päälle. Hakekerroksen sekaan sekoitettaisiin rakennushienokalkkia tai rautasulfaattia. 

Näiden kemikaalien tehtävänä on vähentää erityisesti liukoisen fosforin määrää ja 

typen määrää valumisvesistä. Kemikaalien lisäyksellä pyritään myös hidastamaan 

hakkeen maatumista. Hakekerros yhdistettynä salaojitukseen olisi jaloittelualueen 

käytönkannalta varteenotettava vaihtoehto. (ks. kuva 10) Hakkeen käyttöä pintamate-

riaalina on testattu ja hyväksitodettu esimerkiksi EquineLife-hankkeessa Ympäris-

töystävälliset rakennusratkaisut tarhoissa, pihatoissa ja sääsuojissa. Hankkeessa 

tutkittiin hakkeen käyttöä hevostarhojen ja pihatoiden pintamateriaalina. Hankkeessa 

hakkeen käyttäytymistä tutkittiin eripohjarakentamisratkaisujen kanssa. Hankkeen 

tuloksia apuna käyttäen haketta olisi hyvä levittää aluksi pienikerros noin 10 cm ja 

lisätä myöhemmin 10 cm. Kemikaalia hankkeessa oli käytetty noin 84 g/m2. Suunnit-

telukohteessa määrä olisi noin 42 kg, mikäli kemikaali levitettäisiin koko jaloittelualu-

eelle (0,5ha). (ks. kuva 10) 

 

Tapaustilalla hakkeella voisi päällystää pihattorakennuksen välittömän läheisyyden, 

jossa kulkua on paljon ja muualle jättää alaa, jolla ei ole haketta. Hake kuivattaa ja 

haurastuttaa kavioita, joten hakettamattomalla alalla kaviot saisivat kosteutta (Junttila 

2011, 29). Yhteisiä suunnitelmia käyttäen osan jaloittelualueesta voisi päällystää 
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hakkeella. Maa-aineksen (savi) johdosta haketta olisi kuitenkin hyvä käyttää reilulla 

alueella, jotta jaloittelualueen pinta kestää hevosten käyttöä. 

 

Kuva 10 Poikkileikkauskuva jaloittelualueen pohjarakentamisesta 1 Kuva Tuija Mas-

sinen 

 

8.2 Jaloittelualueen pohjarakentamismalli 2 

 

Varmimmin toimivan jaloittelualueen pohjan saa, kun rakentamaa pohjan kantavalla 

kerroksella. Pohjan rakentaminen aloitetaan pintahumuksen poistolla (Alanco, Niska-

nen, Saastamoinen, Keski-Marttunen & Jansson 2005). Pohjarakennekerros olisi 

alhaalta maanpintaa kohti: salaojitus, suodatinkangas, kantavakerros (luonnonsora) 

n. 15 cm ja pinnalle puuhakekerros sekoitettuna rakennuskalkkiin tai rautasulfaattiin 

yhteensä 20 cm.  Hakepinnan levitys kahdessa osassa, ensin noin 10 cm ja jaloitte-

lualueen kuntoa tarkkaillen 10 cm lisäys myöhemmin. (ks. kuva 11) Osa jaloittelualu-

een pinta-alasta voitaisiin päällystää hiekalla hakkeen sijaan, joka toisi myös hevosil-

le vaihtelevuutta tai osa jaloittelualueen pinta-alasta voitaisiin jättää soralle, jolloin 

näihin kohtiin lisättäisiin sorakerroksen määrää. Sorakerros olisi hyvä jättää esimer-

kiksi hevosten ulkoruokinta-alueelle, jossa hevoset oleskelevat paljon. 

 

 

Kuva 4 Poikkileikkauskuva jaloittelualueen pohjarakentamisesta 2 Kuva Tuija Massi-

nen 
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Hakepintamateriaalia voidaan lisätä ajansaatossa tarpeen mukaan ja se voidaan 

myös vaihtaa kokonaan. 

 

8.3 Sadevesien johtaminen 

 

Jaloittelualueen sadevedet johdatetaan laidunosan tapaan salaojittamalla alue. 

Salaojitus rakennetaan painovoimaisesti toimivana. Salaojitus rakennetaan, maas-

tonmuotoja mahdollisimman hyvin mukaillen, johtamaan kohti itää. 

 

Perusmaahan muotoillaan noin 15 cm:n syvänteet noin 5,0 m:n välein. Syvänteisiin 

asennetaan salaojasora tai –sepeli ja salaojaputki d=80-100 mm. (Alanco, Niskanen , 

Saastamoinen, Keski-Marttunen & Jansson 2005.)  

 

Piiriojan pohjan kaltevuuden tulee olla vähintään 0,2 % (20 cm/100 m). Niskaojat 

pitää kaivaa niin, että pellolle ei pääse valumaan vettä pellon ulkopuolelta. Valta-

oja on kaivettava niin, että laskuaukot ovat valtaojan vedenpinnan yläpuolella ly-

hyitä tulvakausia lukuun ottamatta. Pohjan leveyden tulee pienehköissä valtaojissa 

olla 50 cm. Savi- ja turvemailla luiskan kaltevuus on 1:1 – 1:1,5. Pohjan kaltevuu-

den tulee olla vähintään 5 cm/100m. (Salaojakeskus Ry 2011.) 

 

Niskaojiksi voidaan mahdollisesti käyttää jo olemassa olevia viereisen tien ojia. Ojien 

viettokaltevuudet ja viettosuunnat tulee tarkistaa ja tarvittaessa ojat tulee perata ja/tai 

avata. Pintavesien suojelukseksi valtaojat on suositeltava sijoittaa 20 metrin päähän 

jaloittelualueesta. 

 

Jaloittelualueen valumavesille olisi ympäristön kannalta suositeltavaa rakentaa puh-

distusjärjestelmä. Puhdistusjärjestelmänä voitaisiin käyttää esimerkiksi kemiallista 

saostamista, tasausaltaita, kosteikkoja tai maa/hiekkasuodatusta. 
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9 PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttamiskelpoinen kirjallinen hevospihaton 

ympäristörakennesuunnitelma, joka tarjoaa toimeksiantajalleen noudatettavien sään-

nösten lisäksi myös hieman valinnanvaraa. Maiju Junttilan opinnäytetyön mukaisesti 

pihattorakentamiseen on nyt useampi vaihtoehto. Suunnittelun päävaiheet olivat ym-

päristövaikutusten selvittäminen, vaikuttaviin lainsäädäntöihin tutustuminen ja niiden 

vieminen pihattoalueeseen. Lopuksi käsittelin hevospihaton jaloittelualueen pohjara-

kentamismallit. 

 

Opinnäytetyön ensimmäinen haaste oli aiheen rajaaminen. Opinnäytetyön lopullinen 

muoto on muokkaantunut työn edetessä toimeksiantajan ja ohjaavien opettajien sekä 

opinnäytetyöntekijöiden osalta. Työhön sai vapaasti ideoida ja asioita käytiin läpi 

suunnittelupalavereissa. Tapaamiset paikan päällä auttoivat hahmottamaan alueen 

suunnittelun lähtökohdat. 

 

Aiheeseen on saatavilla suhteellisen paljon kirjallista materiaalia, jolloin luotettavien 

kirjallisten materiaalien valinta oli haastavaa. Lakitekstien tulkitseminen ja ajantasai-

suuden varmistaminen käytti suurimman osan työhön käytettävästä ajasta. Hevospi-

haton pohjarakentaminen oli haasteellinen ja suurimmaksi osaksi uusi asia minulle. 

Myös kahden opinnäytetyön yhdistäminen sisälsi omat haasteensa. 

 

Opinnäytetyön tavoitteeseen päästiin. Eli opinnäytetyön tuloksena on toteuttamiskel-

poinen kirjallinen hevospihaton ympäristörakennesuunnitelma, josta toimeksiantajan 

on helppo hahmottaa noudatettavat säännökset. Toimeksiantajalle jää myös hieman 

valinnanvaraa, hän voi valita sekä Maijun, että minun hevospihattomalleista toisen tai 

yhdistellä haluamiaan asioita hevospihattoon. 



 50 

 

LÄHTEET 

 

Alanco M, Niskanen V, Saastamoinen M. & Keski-Marttunen J. & Jansson H. 2005. 
Hevostilan tuotantoprosessien hallinta, hevosalan tietopaketit 6/8 - koulutuspäivien 
luentomateriaali 2004-2005. [viitattu 18.18.2011]. Saatavissa: 
http://www.hevosyrittaja.fi/ep/tiedostot/tuotantonaytto.pdf 
 
Aluehallintovirasto / Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2009. [viitattu 
25.3.2011]. Saatavissa: http://www.laaninhallitus.fi 
 
Autio, E. & Heiskanen, M-L. 2008. Hevosten pihattokasvatus on haasteellista. Hevos-
tietokeskus. [viitattu 26.3.2011]. Saatavissa: http://www.hevostietokeskus.fi 
 
CSC — Tieteen tietotekniikan keskus Oy 2011. PaITuli-paikkatietopalvelu. 1:100, 
[viitattu 10.10.2011].  Saatavissa: 
http://www.csc.fi/tutkimus/alat/geotieteet/paikkatieto/paituli 
 
Einari Vidgren Oy www-sivut. [viitattu 23.2.2011] Saatavissa: 
http://www.einarividgrenoy.fi 
 
Eläinsuojeluasetus 396/1996. Finlex. [viitattu 15.3.2011]. Saatavissa: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960396 
 
Junttila, M. 2011. Pihattoratkaisu varsoille. [verkkojulkaisu]. Savonia ammattikorkea-
koulu Luonnonvara- ja ympäristöala. Opinnäytetyö. [viitattu 5.11.2011]. Saatavissa: 
,http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201105035866 
 
Kärkkäinen Jari, ympäristönsuojelutarkastaja. [sähköpostiviesti]. Vastaanottaja Tuija 
Massinen. Lähetetty 30.3.2011. [viitattu 10.4.2011] 
 
LAMK Tekniikan laitos www-sivut. [viitattu 15.4.2011]. Saatavissa: 
http://www.garbagex.net 
 
Lehtinen, T. 2010. Lehtinen Teho Ky/Co. Hevosyritys huippukuntoon (2010-2013) 
Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen Opas 2/4. Suvi Louhelainen & Terhi 
Thuneberg (toim.). Hämeen ammattikorkeakoulu. [viitattu 13.11.2011]. Saatavissa:  
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMKJulkisetDokumentit/Yleisopalvelut/Julkai
supalvelut/Kirjat/luonto_ja maaseutu/Tallirakentaminen_ja_tekniikan hyodyntami-
nen_2010.pdf 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista hevostalo-
usrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista (762/2009). Fin-
lex. [viitattu 10.4.2011] Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090764 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999. Finlex. [viitattu 23.3.2011] Saatavissa: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999. Finlex. [viitattu 8.10.2011]. Saatavissa: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 
 
MTT 2011. www-sivut. [viitattu 18.2.2011] Saatavissa: http://www.mtt.fi 
 
Myllykoski, A-K. 2009. Varsojen ruokinta – varsakasvatus Suomessa. [verkkojulkaisu] 
Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Opinnäy-
tetyö. [viitattu 21.4.2011]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-200905203008 

http://www.hevosyrittaja.fi/ep/tiedostot/tuotantonaytto.pdf
http://www.laaninhallitus.fi/
http://www.hevostietokeskus.fi/
http://www.csc.fi/tutkimus/alat/geotieteet/paikkatieto/paituli
http://www.einarividgrenoy.fi/
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960396
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201105035866
http://www.garbagex.net/
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMKJulkisetDokumentit/Yleisopalvelut/Julkaisupalvelut/Kirjat/luonto_ja%20maaseutu/Tallirakentaminen_ja_tekniikan%20hyodyntaminen_2010.pdf
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMKJulkisetDokumentit/Yleisopalvelut/Julkaisupalvelut/Kirjat/luonto_ja%20maaseutu/Tallirakentaminen_ja_tekniikan%20hyodyntaminen_2010.pdf
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMKJulkisetDokumentit/Yleisopalvelut/Julkaisupalvelut/Kirjat/luonto_ja%20maaseutu/Tallirakentaminen_ja_tekniikan%20hyodyntaminen_2010.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090764
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.mtt.fi/
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-200905203008


 51 

 

 
Pesonen, I. & Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) 2008. Hyvinvoiva, turvallinen ja ym-
päristöystävällinen talli- opas vastuulliseen tallitoimintaan. [viitattu 6.4.2011] Saata-
vissa: http://www.equinelife.fi/files/talliopas08.pdf 
 
Proagria Oulu 2011. www-sivut. [viitattu 18.2.2011] Saatavissa: 
http://www.proagriaoulu.fi 
 
Saastamoinen, M. & Teräväinen, H. 2007. Hevosen ruokinta ja hoito. Tieto tuotta-
maan 119. WS Bookwell Oy 
 
Salaojakeskus ry 2011. Peltosalaojituksen työohjeet. [viitattu 19.10.2011]. Saatavis-
sa: www.salaojayhdistys.fi/asiakirjat/teknisetohjeet.doc 
 
Sundberg, J. 2010. Hevostallien ympäristönsuojelu. [viitattu 26.4.2011]. Saatavissa: 
http://www.nylandsbygd.fi/ep/tiedostot/17032010_Hevostallienymparistonsuojelu_Su
ndberg.pdf 
 
Suomen Eläinsuojeluyhdistys & Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto & Suomen 
Hippos & Suomen Ratsastajainliitto 2007. Hevosenomistajan opas. [viitattu 
3.10.2011]. Saatavissa: http://www.sey.fi/files/255/hevomistopas2.pdf 
 
Suomen Hevostietokeskus ry www-sivut. [viitattu 12.5.2011]. Saatavissa: 
http://www.hevostietokeskus.fi 
 
Suomen Hippos ry 2004. Lämminverisen ravihevosen jalostusohjesääntö. [verkkojul-
kaisu]. Suomen Hippos ry [viitattu 2.2.2011]. Saatavissa: 
http://www.hippos.fi/files/1455/jalohje_lv_net.pdf 
 
Suomen Hippos ry 2011. www-sivut. [viitattu 18.3.2011]. Saatavissa : 
http://www.hippos.fi 
 
Suomen ratsastajainliitto 2011. www-sivut. [viitattu 25.2.2011]. Saatavissa: 
http://www.ratsastus.fi 
 
Vaihdavirtaa -vihreän sähkön edistämiskampanja www-sivut. [viitattu 21.4.2011]. 
Saatavissa: http://www.vaihdavirtaa.net 
 
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 588/2010 Finlex. [viitattu 27.4.2011]. 
Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100588 
 
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn ra-
joittamisesta 931/2000 Finlex. [viitattu 2.4.2011]. Saatavissa: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000931 
 
Vidgrén, Juha 2011. Ponsse Oyj hallituksen puheenjohtaja. Vieremä, 25.1.2011, 
Keskustelu. 
 
Vieremän kunta 2010a. rakennusjärjestys. [viitattu 29.4.2011]. Saatavissa: 
http://www.vierema.fi 
 
Vieremän kunta 2010b. ympäristönsuojelumääräykset. [viitattu 3.4.2011]. Saatavissa: 
http://www.vierema.fi 
 
Vieremän kunta 2011. www-sivut. [viitattu 18.5.2011]. Saatavissa: 
http://www.vierema.fi 
 

http://www.equinelife.fi/files/talliopas08.pdf
http://www.proagriaoulu.fi/
http://www.salaojayhdistys.fi/asiakirjat/teknisetohjeet.doc
http://www.nylandsbygd.fi/ep/tiedostot/17032010_Hevostallienymparistonsuojelu_Sundberg.pdf
http://www.nylandsbygd.fi/ep/tiedostot/17032010_Hevostallienymparistonsuojelu_Sundberg.pdf
http://www.sey.fi/files/255/hevomistopas2.pdf
http://www.hevostietokeskus.fi/
http://www.hippos.fi/files/1455/jalohje_lv_net.pdf
http://www.hippos.fi/
http://www.ratsastus.fi/
http://www.vaihdavirtaa.net/
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100588
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000931
http://www.vierema.fi/
http://www.vierema.fi/
http://www.vierema.fi/


 52 

 

Virtanen, H. & Pesonen, I. 2007. Ympäristöjärjestelmät hevostaloudessa EquineLife- 
hankkeen loppuseminaari. [viitattu 18.2.2011]. Saatavissa: http://www.equinelife.fi 
 
Ympäristöministeriö 2003. Ympäristöministeriön moniste. 121 Hevostallien ympäris-
tönsuojeluohje 4.11.2003. [viitattu 30.2.2011] saatavissa 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=6313 
 

http://www.equinelife.fi/
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=6313


Rakennuslupa/toimenpidehakemus    Liite 1 

 

VIEREMÄN KUNTA   RAKENNUSLUPAHAKEMUS (MRL 125§) 

Rakennuslautakunta   TOIMENPIDELUPAHAKEMUS (MRL 126§) 

Myllyjärventie 1   ILMOITUS (MRL 129§) 

74200 VIEREMÄ 

Saapumispvm 

Kiinteistötunnus 

Lupanumero 

 

1  

Rakennus   

paikka 

Kaupungin osa/Kylä Kortteli ja tontti/Rakennuspaikka
 

Tila/Määräala tilasta ja RN:o 

Tontin tai rakennuspaikan osoite 

Tontti/Rakennuspaikka on 

 rakentamaton  osaksi rakennet-

tu 

Käytetty rakennusoikeus 

kerrosalaa m
2 

Sallittu rakennusoikeus kerrosalaa m2 

 

 

 Tontilla purettavia rakennuksia 

Purettava kerrosala m
2 Tontin/Rakennuspaikan pinta-ala m2 

2  

Hakija/ 

ilmoituksen 

tekijä  

Nimi 

Jakeluosoite 

Postinumero                                        Postitoimipaikka                                        Puhelin virka-aikana 

10 3 

11 Rakennus- 

hanke tai  

toimenpide 

 

 

 

 

 

12 Rakentamisen tai toimenpiteen kohde 

 Omakotitalo                       Rivitalo   Kerrostalo   

 Teollisuus- tai varastorakennus    Liikerakennus                         Lomarakennus 

 Talousrakennus, sauna                 Vähittäiskaupan suuryksikkö  Muu, mikä 

13 Rakennushanke 

 Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1§)  Muu korjaus- ja muutostyö (MRL 125.3§) 

 Korjaus- ja muutostyö joka on verrattavissa    Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen 

      rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2§)          muuttaminen (MRL 125.4§) 

14 Toimenpide 



       2(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rakennelma (MRA 62.1§ 1 kohta)  Julkisivutoimenpide (MRA 62.1§ 7 kohta) 

 Yleisörakennelma (MRA 62.1§ 2 kohta)  Mainostoimenpide (MRA 62.1§ 8 kohta) 

 Liikuteltava laite (MRA 62.1§ 3 kohta)  Aitaaminen (MRA 62.1§ 9 kohta) 

 Erillislaite (MRA 62.1§ 4 kohta)  Kaupunkikuvajärjestely (MRA 62.1§ 10 kohta) 

 Vesirajalaite (MRA 62.1§ 5 kohta)                  Huoneistojärjestely (MRA 62.1§ 11 kohta) 

 

Lyhyt selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä:  

 

 

 

 

 Hakija pyytää lupaa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös 

      on saanut lainvoiman (MRL 144§). 

 

Rakennettava kerrosala, 

m
2 

 

Käytetty ja rakennettava kerros- 

ala yhteensä, m
2
 

Huoneistoala, m
2 

 

 

Kokonaisala, m
2
  

 

Kerrosluku, kpl Asuntoja, kpl Tilavuus, m
3 

Rakennuksen paloluokka 

   

4 

Lisätietoja 

(poikkeukset 

säännöksistä 

ja määräyk- 

sistä peruste- 

luineen, yms.) 

 

 

5  

Tekninen 

 huolto 

 

Selvitys veden hankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta sekä työmaajärjestelyistä.  

6 Suunnitteli-

jat 

Pääsuunnittelija (Nimi, koulutus, kokemus, osoite, puhelin)
1
) 

Erityisalojen suunnittelijat (Nimi, koulutus, kokemus, osoite, puhelin)
1
) 

7 

Lisäselvitykset 

Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. Milloin on 

kysymys suunnitelmista, on myös kullakin asianomaisella tähän rakennustoimenpiteeseen liittyen erityissuunni-

telmien laatijalla oikeus esittää suunnitelmansa viranomaisen hyväksyttäväksi ja täydentää, muuttaa ja korjata 

niihin kuuluvia piirustuksia ja muita asiakirjoja. 

Asiamiehen nimi ja ammatti 

Osoite                                                                                                                           Puhelin virka-aikana 
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1) Suunnittelijoiden kelpoisuudesta voidaan esittää hakemuksen liitteenä erillinen selvitys 

15 8 

16 Liitteet 

 

 1.   Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta 

 2a. Ote alueen peruskartasta tai 

 2b. asemakaava-alueelle rakennettaessa ote asemakaavasta 

 3.   Kiinteistörekisterin ote 

 4.   Tonttikartta 

 5.   Suunnittelijan nimikirjoituksella varmennetut pääpiirustukset 

 6a. Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista 

 6b. ja tarvittaessa rakennuspaikan terveellisyydestä 

 6c. ja korkeusasemasta 

 6d.  sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta 

 6e.  ja tarvittavista muista toimenpiteistä 

 7.   Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus lisälehtineen 

 8.   Valtakirja 

 9.   Ilmoitus väestönsuojasta ja luettelointipiirustus 

 10. Ympäristölupa 

 11. Poikkeamispäätös 

 12. Selvitys naapurien kuulemisesta 

 13. Selvitys rakennuspaikalla tarvittavasta asian vireilläolosta tiedottamisesta 

 14. Hakemus rakennuttajavalvonnan suorittamiseksi 

 15. Hakemus asiantuntijatarkastuksen suorittamiseksi 

 16. Rakennusoikeuslaskelma 

 17. Autopaikkaselvitys 

 18. Palokuormalaskelma 

 19. YVAL:n mukainen arviointiselostus 

 20. Selvitys suunnittelijoiden kelpoisuudesta 

 21. Ote rakennusjärjestyksestä 

 22. Maston tai tuulivoimalan rakentamisen osalta MRA 64§:n edellyttämät selvitykset    

9  

Ennakkolausunnot 

                                                                           Muut mahdolliset selvitykset ja lausunnot 

  1. Sähkölaitoksen lausunto 

 2. Puhelinlaitoksen lausunto 

 3. Vesi- ja viemärilaitoksen lausunto 

 4. Lämpölaitoksen lausunto 

 5. Liittymälupa yleiselle tielle/selvitys tieoikeudesta 

 6. Jätevesien johtamislupa (VL 10:3) 

10   

Rakennusvalvontamak-

sun  suorittaja (ellei 

hakija) 

Nimi                                                                                                    Puhelin virka-aikana 

 

Jakeluosoite                                                                  Postinumero                         Postitoimipaikka 
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11 Päätöksen 

     toimitus 

 

 Postitse        Noudetaan 

17 12 

18 Allekirjoitus 

Päivämäärä 

 

Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus 

13  

Hakijan tietojen  

luovutus 

 

 

 

Hakemuksessa olevia tietojani saa luovuttaa suoramainontaa, osoitepalvelua ja muuta vastaavaa 

henkilötietolain 19§:n 1 momentissa mainittua tarkoitusta varten. 

 Kiellän henkilötietolain 30§:n nojalla luovuttamasta tietojani 

 

(Vieremän kunta, 2011) 

 
 
 



Ilmoitus eläinten pidosta/välitystoiminnasta   Liite 2  

 

ILMOITUS ELÄINTEN PIDOSTA / VÄLITYSTOIMINNASTA 

 

Eläinsuojelulain 21, 23 ja 24 §:n mukainen eläintenpito määritetty eläinsuojeluasetuksen 26 §:ssä. 
 

Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vrk ennen uuden toiminnan aloittamista sille aluehallintovirastolle, jonka alueella toimintaa 

harjoitetaan. Jos toiminta muuttuu oleellisesti tai toiminta lopetetaan, on muutoksesta ilmoitettava aluehallintovirastolle 

viimeistään 14 vrk ennen muutoksen toteuttamista. 

1. Tiedot toiminnanharjoittajasta 

Nimi  

      

Y-tunnus 

      

Postiosoite  

      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Puhelin 

      

Faksi 

      

Kotipaikka 

      

Sähköpostiosoite 

      

2. Tiedot toimipaikasta 

Toiminimi 

      
Puhelin 

      

Osoite 

      

3. Eläinten hoitoa koskevat tiedot 

Eläinten hoidosta vastaava henkilö 

      

Selvitys em. henkilön koulutuksesta ja toiminnassa tarvittavasta kokemuksesta (käytä tarvittaessa erillistä liitettä tai kohtaa 8. 

lisätietoja). 
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Selvitys siitä, miten eläinten hoito on tarkoitus järjestää tai on järjestetty (käytä tarvittaessa erillistä liitettä tai kohtaa 8.  

lisätietoja). 

      

4. Varsinainen toiminta 

Missä toiminta on tarkoitus järjestää tai missä se on järjestetty? 

      

Toiminnan lyhyt kuvaus (rastita sovelias tai soveliaat) 
 

 Lihan tuotantotarha  Munien tuotantotarha  Siitoseläinten tuotantotarha 

 

 Riistanhoidollinen tarha  Eläinten välitystoiminta 

 

 Ammattimainen tai  Muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito 

 

 

Toiminnan kuvaus 

      

Milloin toiminta on tarkoitus aloittaa tai milloin se on aloitettu? 

      

Eläinlajit, joita toiminta koskee Lukumäärä 
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5. Toimintaan kuuluvat tilat ja laitteet 

Selvitys toimintaan käytettävistä tiloista ja laitteista, ulkotarhat mukaan lukien. 

Tila Pinta-ala Materiaalit 

                  

                  

                  

                  

                  

Selvitys seuraavien toimintojen järjestämisestä tai seuraavien laitteistojen toiminnasta. 

Ilmastointi 

      

Valaistus 

      

Lämmitys 

      

Kuivikkeet 

      

Pesutilat 

      

Muut hoitotilat 

      

Rehujen säilytys 

      

Ruoanjakelu 

      

Vedenhankinta 

      

Juottosysteemi 
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Jätteiden poisto 

      

Jätteiden käsittely 

      

6. Allekirjoitus 

Paikka ja päiväys 

      

Allekirjoitus 

 

 

 

 

Nimen selvennys       

 

 

 

 

7. Liitteet 

  Jos toiminnanharjoittaja on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai yhdistyksen tai 

 säätiön säännöistä sekä rekisteriote. 

  Toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustukset. 

8. Lisätietoja 

      

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) Valtakunnallinen puhelinvaihde 020 636 1000 
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 
Hämeenlinnan päätoimipaikka 
Birger Jaarlin katu 15 
PL 150, 13101 HÄMEENLINNA 
Puh. 020 636 1040 
Faksi 03 570 8003 
kirjaamo.etela@avi.fi 

Helsingin toimipaikka 
Ratapihantie 9 
PL 110, 00521 HELSINKI 
Puh. 020 636 1040 
Faksi 09 6150 0529 
kirjaamo.etela@avi.fi 

Kouvolan toimipaikka 
Salpausselänkatu 22 
PL 301, 45101 KOUVOLA 
Puh. 020 636 1040 
Faksi 05 379 4710 
kirjaamo.etela@avi.fi 

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 
Mikkelin päätoimipaikka Joensuun toimipaikka Kuopion toimipaikka 
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Maaherrankatu 16 
PL 50, 50101 MIKKELI 
Puh. 020 636 1030 
Faksi 015 760 0150 
kirjaamo.ita@avi.fi  

Torikatu 36 
PL 94, 80101 JOENSUU 
Puh. 020 636 1030 
Faksi 013 610 0260 
kirjaamo.ita@avi.fi 

Hallituskatu 12–14 
PL 1741, 70101 KUOPIO 
Puh. 020 636 1030 
Faksi 017 580 8690 
kirjaamo.ita@avi.fi 

LÄNSI- JA SISÄ SUOMENALUEHALLINTOVIRASTO 
Vaasan päätoimipaikka 
Wolffintie 35 
PL 200, 65101 VAASA 
Puh. 020 636 1060 
Faksi  06 317 4817 
kirjaamo.lansi@avi.fi 

Jyväskylän toimipaikka 
Ailakinkatu 17 
PL 41, 40101 JYVÄSKYLÄ 
Puh.020 636 1060 
Faksi 014 449 9750 
kirjaamo.lansi@avi.fi 

Tampereen toimipaikka 
Uimalankatu 1 
PL 272, 33101 TAMPERE 
Puh. 020 636 1060 
Faksi 03 389 1820 
kirjaamo.lansi@avi.fi 

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVI-
RASTO 

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVI-
RASTO 

Valtakatu 2 
PL 8002, 96101 ROVANIEMI 
Puh. 020 636 1010 
Faksi 016 319 513 
kirjaamo.lappi@avi.fi 

Itsenäisyydenaukio 2 
PL 22, 20801 TURKU 
Puh. 020 636 1050 
Faksi 02 251 1820 
kirjaamo.lounais@avi.fi 

Linnankatu 1–3 
PL 293, 90101 OULU 
Puh. 020 636 1020 
Faksi 08 314 0110 
kirjaamo.pohjois@avi.fi 

(Aluehallintovirasto / Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2009)  
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