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☐ Uusi ☐ Lopetus Muutos: ☐ ilmoittaja 

 ☐ yhteyshenkilö 

Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen 
täyttämistä. Lihavoidulla merkityt kentät ovat pakollisia. 

 
Päivämäärä:       ☐ käyttötarkoitus 

 ☐ keräyspaikka 

 

Lomake vastaanotettu, pvm Liitteitä, kpl Vastaanottaja 

                            

 
 

1. Haaskaruokintapaikan ilmoittaja 
Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus 

            
Puhelin Sähköposti 

            
 

2. Haaskaruokintapaikan yhteyshenkilö (jos eri kuin ilmoittaja) 
Etunimi Sukunimi 

            
Puhelin Sähköposti 

            
 

3. Haaskaruokintapaikan tiedot ja käyttötarkoitus 
Haaskaruokintapaikan nimi Haaskaruokintapaikan tunnus 

            
Käyttötarkoitus 

☐Pienpetojen metsästys ☐Suurpetojen luontokuvaus tai katselutoiminta ☐Muiden eläinten luontokuvaus tai katselutoiminta 

 

4. Ruokintaan käytettävä sivutuote ja keräyspaikka 

Eläin Kokonainen raato Elintarvikealan laitoksesta syntyvä sivutuote 

Sika ☐ ☐ 

Siipikarja ☐ ☐ 

Poro ☐ ☐ 

Kasvatettu kala ☐ ☐ 

Nauta alle 12 kk ☐ ☐ 

Lammas ja vuohi alle 12 kk ☐ ☐ 

Muu eläin, mikä:       ☐ ☐ 

 

5. Haaskaruokintapaikan sijainti 
Paikkakunta Katuosoite 

            
Koordinaatti (ilmoita koordinaatiston ETRS-TM35 FIN mukainen koordinaatti (esim. Kansalaisen karttapaikka) 

      
Lisätietoja sijainnista (jos osoitteeton sijainti, liitteeksi kartta ja siihen merkittynä toimintapaikka) 

      

☐ Liitteenä kartta, johon toimintapaikka merkittynä. 

 
Lomake palautetaan haaskapaikan sijaintikunnan kunnaneläinlääkärille. 
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Täyttöohjeet 
 

Haaskaruokintapaikan aloittamisesta on ilmoitettava ennen toiminnan aloittamista tällä lomakkeella. Toiminnan muutoksista ja 
lopettamisesta on 30 päivän kuluessa ilmoitettava oheisella lomakkeella. Mikäli ruokintaa käytettään ainoastaan luonnonvaraisten eläinten 
ruhoja tai metsästyksen sivutuotteita, ilmoitusta ei tarvitse tehdä. 
 
Lomake palautetaan haaskaruokintapaikan sijaintikunnan kunnaneläinlääkärille. Lisätietoa haaskaruokinnasta löytyy Ruokaviraston 
internetsivulta  https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/haaskakaytto/ 
 
Uusi: Uuden haaskaruokintapaikan ilmoittaja täyttää lomakkeen kaikki tiedot. Rasti Uusi-kenttään ja Päivämäärä-kenttään 
aloituspäivämäärä.  
 
Lopetus: Lopetetaan haaskaruokintapaikan pito. Rasti Lopetus-kenttään ja Päivämäärä-kenttään lopettamispäivämäärä. Lisäksi täytetään 
haaskaruokintapaikan tiedot kohtaan 3. 
 
Muutos: Haaskaruokintaan liittyvän tiedon muuttuessa rasti muuttuvaan kohtaan ja päivämäärä-kenttään muutospäivämäärä. Lisäksi 
täytetään kohtaan 3 haaskaruokintapaikan tiedot ja kyseiseen muutokseen liittyvä kohta lomakkeelta.  
 
1. Haaskaruokintapaikan ilmoittajan tiedot 

Haaskaruokintapaikan ilmoittaja voi olla luonnollinen henkilö tai juridinen henkilö (esim. osakeyhtiö, avoin- tai kommandiittiyhtiö, 
osuuskunta tai yhdistys) tai luonnollisten yksityishenkilöiden yhteenliittymä (kuolinpesä, verotusyhtymä) tai julkisyhteisö (valtio, kunta 
yms.). 

 

Nimi: Luonnollisen henkilön suku- ja etunimi tai yrityksen, yhteisön tai kuolinpesän nimi 

Henkilötunnus: Luonnollisen henkilön henkilötunnus 
Y-tunnus: Yrityksen tai yhteisön Y-tunnus. Y-tunnuksen saa esimerkiksi patentti- ja rekisteri-hallituksen YTJ-

tietopalvelusta, www.ytj.fi 
Puhelin ja sähköposti  Haaskaruokintapaikan ilmoittajan yhteystiedot. 

 
 
2. Haaskaruokintapaikan yhteyshenkilön tiedot 

Yhteyshenkilö ilmoitetaan, mikäli hän on eri kuin kohdassa 1 ilmoitettu haaskaruokintapaikan ilmoittaja. Yhteyshenkilöön otetaan 
yhteyttä rekisteröintiä koskevissa asioissa Yhteyshenkilö voi olla vain luonnollinen henkilö. Nimi ja yhteystiedot merkitään 
lomakkeelle. Yhteyshenkilön vaihtuessa riittää, kun lomakkeeseen merkitään uuden yhteyshenkilön tiedot ja aloittamispäivä. 

 
3. Haaskaruokintapaikan tiedot ja käyttötarkoitus 

Ruokintapaikalle annettava nimi. Lopettamisen ja muutoksen ilmoittamisen yhteydessä ilmoitetaan myös haaskaruokintapaikan 
tunnus. 
 
Ilmoitetaan haaskaruokintapaikan käyttötarkoitus: pienpetojen metsästys, suurpetojen luontokuvaus tai katselutoiminta, muiden 
eläinten luontokuvaus tai katselutoiminta. 

 
4. Ruokintaan käytettävä sivutuote ja keräyspaikka: Rastitaan vasemman puoleiseen sarakkeeseen eläinlaji tai – lajit, joiden kokonaisia 

raatoja on tarkoitus käyttää luonnonvaraisten eläinten ruokintaan.  Raadot ovat peräisin eläintenpitopaikoilta.  
 
Jos ruokintaan aiotaan käyttää edellä rastituista eläinlajeista peräsin olevia ruhon osia, jotka ovat peräisin elintarvikealan laitoksista 
(esim. liha- tai kala-alan laitos), laitetaan rasti oikeanpuoleiseen sarakkeeseen kyseisen eläinlajiin kohdalle. Jos haaskapaikalla 
käytetään kohdassa mainitsemattoman eläinlajin raatoja tai sivutuotetta, tulee eläinlaji kirjoittaa lomakkeelle kohtaan Muu eläin, 
mikä. 

 
5. Haaskaruokintapaikan sijainti 

Haaskaruokintapaikan tunnus: Paikan yksilöivä tunnus, joka on muotoa FI + 12 numeroa, viranomainen antaa tunnuksen. 
Paikkakunta Kunnan/ kaupungin nimi 

Katuosoite Jos osoitteellinen sijainti 
Koordinaatit pohjoinen ja itäinen: Koordinaattitiedot annetaan vaikka haaskapaikalla olisikin katuosoite. Koordinaatiston ETRS-TM35 

FIN mukainen koordinaatti (esim. Kansalaisen karttapaikka) 
Lisätietoja sijainnista Jos osoitteeton sijainti, liitteeksi kartta ja siihen merkittynä haaskaruokintapaikka 
Liitteenä kartta Rasti ruutuun, jos kartta hakemuksen liitteenä 

 
Lomake palautetaan haaskapaikan sijaintikunnan kunnaneläinlääkärille, joka merkitsee haaskapaikan haaskapaikkarekisteriin, ja  toimittaa 
haaskapaikan tunnuksen hakijalle. 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/haaskakaytto/

