
 

 
HEVOSTALLIN ILMOITUSLOMAKE 

 

  

Kaupunkikehityspalvelut 
Ympäristönsuojelu 

  

  

1. 
Tallin tiedot 

Tallin nimi  
                                                                                       

Osoite 
 

Yhteyshenkilö 

Puhelinnumero 
 

Sähköposti 
 

Toiminnan kuvaus: 
 
 
 
 
 

2.  
Eläinten määrä 

Eläinpaikkojen maksimimäärä tallissa: ____________ kpl 

Eläinten määrä 

Hevoset  < 1 v 

 

Hevoset  1-2 v Hevoset  > 2 v Ponit  < 1 v Ponit  1-2 v Ponit  > 2 v 

Käytössä oleva kuivike: 

3.  
Pihatto 

Koko Käytössä oleva kuivike: 
 

Tyhjennys (krt/v) 
 

Pihattoa käyttävien eläinten määrä 

4.  
Laidunnus 

Laitumia (kpl) Laidunnusala (ha) 

Laitumien sijainti vesistöihin nähden  
(Liitteeksi karttapiirros, josta nähtävissä laitumet ja niiden etäisyys vesistöistä.) 

 

Laidunkauden pituus (kk/v) 
 

Laiduntavien eläinten määrä 

Eläimet viettävät yöt sisällä ulkona 

5.  
Jaloittelu- ja 
ulkotarhat 

Tarhoja (kpl) 
 

Koko (m²) Pohjamateriaali 
 

Tarha käytössä /vuosi 
 

Eläinten määrä 
tarhassa 

Etäisyys lähimpään vesistöön  
(Liitteeksi karttapiirros, josta nähtävissä ulkoilualueiden sijainti ja niiden etäisyys vesistöstä.) 

 

Kuinka usein lanta poistetaan ulkotarhoista? 

 

  



  

6. 
Lannan käsittely  
ja varastoiminen 

Kattamattoman lantalan pohjan pinta-ala  m² 

Katetun lantalan pinta-ala  m² 

Katetun lantalan tilavuus  m² tai syvyys  metriä 

Lantala suunnitteilla?  kyllä ei 

Lantalan rakentamisaikataulu (vuosi, kuukausi):  

(Liitteeksi lantalan rakennepiirros, josta käy selville mitoitus sekä käytettävät materiaalit.) 

Muu lannan varastointitapa (väliaikaisesti esim. patterointi) 

Patterointi-ilmoitus tehty kyllä ei Milloin? 

Lannan luovutus muualla varastoitavaksi/käsiteltäväksi, 
Vastaanottajan nimi ja asuinkunta: 

 

Lannan luovutussopimus kyllä ei 

Lantalan tyhjennyskertojen määrä vuodessa 

 

Tyhjennysajankohta 

Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltoala 

Omia peltoja _______ ha Vuokrapeltoja _______ ha Sopimuspeltoja _______ ha 

Pelloille levitetään lantaa kyllä ei 

Lannan levitysajankohta 

 

Pellot sijaitsevat pohjavesialueilla kyllä ei 

7. 
Kuolleet eläimet 

Kuolleiden eläinten määrä Toimituspaikka 
 

Eläimiä haudattu Minne?  

Eläinlääkärin hyväksyntä 

Lisätietoa 
 
 
 

8. 
Jätteiden 
käsittely 

Kuvaus tallin jätevesien käsittelyjärjestelmästä 
 
 
 
 
 
 
 

Mitä jätettä tallitoiminnassa syntyy ja minne ne toimitetaan? 

 

 

 

 

 

 



 

 
LIITEAINEISTO 

Karttapiirrokset (laitumien/tarhojen sijainti ja vesistöt) 

Lantalan rakennepiirros 

Muu liite, ______________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Kaarinan ympäristönsuojelutoimisto, PL 12, 20781 Kaarina tai ymparisto@kaarina.fi 

9. 
Polttoainesäiliöt 

Määrä Tyyppi Tilavuudet Katettu 

kyllä ei 

Lukittu kyllä ei 

Valuma-allastettu kyllä ei 

Säilytyspaikka 
 

10. 
Naapurit 

Lähimpien naapurien etäisyys tallista _____________metriä 

Mahdollisia valituksia tai muita ongelmatilanteita (hajuhaitat yms.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 
Muuta 
huomioitavaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomake täytetty  ____.____.20____ 

Lomakkeen täyttäjä 
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