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Eläinsuojeluvalvonta

Lemmikkieläinten hyvinvointiin liittyvissä ongelmatilan-
teissa tai jos on aihetta epäillä, että niitä pidetään tai 
hoidetaan eläinsuojelusäädösten vastaisesti, voi yksityinen 
henkilö ottaa yhteyttä paikallisiin eläinsuojeluviranomai-
siin. Eläinsuojeluvalvontaa paikallistasolla hoitavat kunnan-
eläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavat 
viranhaltijat (terveystarkastajat) sekä poliisi. Aluehallinto-
virasto ja erityisesti siellä työskentelevä läänineläinlääkäri 
ohjaa ja valvoo eläinsuojelusäädösten noudattamista 
toimialueellaan. 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja valvoo keskus-
hallinnon viranomaisena eläinsuojelusäädösten täytäntöön-
panoa ja noudattamista. Ministeriötasolla eläinsuojelu-
säädösten valmistelu ja niiden täytäntöönpanon valvonta 
kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

Viranomaisten lisäksi eläinsuojelutarkastuksia tekevät 
aluehallintovirastojen valtuuttamat eläinsuojeluvalvojat. 
Eläinsuojeluvalvojat voivat tehdä tarkastuksia muualla 
paitsi kotirauhan piirissä. Kotirauhan piiriin kohdistuvassa 
tarkastuksessa eläinsuojeluvalvoja voi kuitenkin tarkas-
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Eläinsuojelulainsäädäntö asettaa lemmikkieläimen omis-
tajalle ja haltijalle lemmikkieläimen pitopaikkaan, hoitoon, 
kohteluun ja käsittelyyn sekä kuljetukseen liittyviä vaati-
muksia. 

Tähän esitteeseen on koottu yhteen lemmikkieläinten 
pitoa ja hyvinvointia koskevien tärkeimpien eläinsuojelu-
säädösten sisältöä. 

Lähteinä käytetyt säädöstekstit ovat kokonaisuudessaan 
luettavissa maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilla 
osoitteessa www.mmm.fi. 

Lähteet: eläinsuojelulaki (247/1996 muutoksineen), eläinsuojeluasetus 
(396/1996 muutoksineen) sekä valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja 
muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta (674/2010).

Eläinsuojelulain merkitys 

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaal-
la mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. 
Lain avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvoin-
tia ja hyvää kohtelua.

Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tar-
peetonta kärsimystä. Myös tarpeettoman kivun ja tuskan 
tuottaminen eläimille on kielletty. Eläintenpidossa on 
edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava 
huomioon eläinten fysiologiset ja käyttäytymistarpeet. 

Lemmikkieläimen omistajan tulisi perehtyä eläinlajin ja 
-rodun tarpeisiin sekä järjestää sille asianmukaiset tilat 
ja muut edellytykset jo hyvissä ajoin ennen eläimen 
hankkimista. 
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tusoikeutensa rajoissa tarvittaessa avustaa viranomaista. 
Eläinsuojeluvalvoja voi tarkastuksen yhteydessä antaa 
eläimen omistajalle tai haltijalle neuvoja ja ohjeita, sen 
sijaan kieltoja ja määräyksiä voivat antaa vain viranomai-
set. Jos eläinsuojeluvalvoja havaitsee tarkastuksessa sellai-
sia epäkohtia, jotka edellyttävät kieltojen tai määräysten 
antamista, hänen on ilmoitettava asiasta eläinsuojeluvi-
ranomaiselle.

Maassamme on lisäksi lukuisia eri eläinsuojelujärjestöjen 
omia eläinsuojeluvalvojia, joiden toiminta perustuu vapaa-
ehtoisuuteen. Näillä eläinsuojeluvalvojilla ei kuitenkaan 
ole eläinsuojelulakiin perustuvaa oikeutta tarkastusten 
suorittamiseen.

Eläinsuojeluvalvontaan liittyvistä ajankohtaisista tapah-
tumista ja muutoksista kerrotaan Eviran internetsivulla 
www.evira.fi.

Ammattimainen tai muutoin 
laajassa mitassa tapahtuva 
seura- ja harrastuseläinten pito

Jos lemmikkieläinten pito on ammattimaista tai muutoin 
laajamittaista, toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoi-
tus sen toimialueen aluehallintovirastolle, jonka alueella 
toimintaa harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 
30 vuorokautta ennen uuden toiminnan aloittamista ja 
viimeistään 14 vuorokautta ennen toiminnan lopettamista 
tai toiminnan oleellisesti muuttuessa. Ilmoitusvelvollisuus 
koskee myös eläinten ammattimaista tai laajamittaista 
myymistä, välittämistä, vuokraamista, kasvattamista, 
valmentamista ja kouluttamista sekä säilytettäväksi ja 
hoidettavaksi ottamista ja opetuksen antamista eläinten 
käytössä. 

Toiminnan harjoittajan on pidettävä luetteloa toiminnan 
kohteena olevista eläimistä. Lisätietoa löytyy internet-
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osoitteesta www.evira.fi > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten 
pito > Eläinten suojelu pitopaikoissa > Ilmoituksenvarainen 
toiminta. 

Kadonneet ja talteenotetut eläimet

Kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan irrallaan tavat-
tujen ja talteenotettujen pienikokoisten seura- ja harras-
tuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen-
otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, 
minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovut-
taa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen 
omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, 
hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista 
kustannuksista.

Omistajaltaan tai haltijaltaan karkuun päässyttä lemmikki-
eläintä voi tiedustella kunnan järjestämästä hoitopaikasta. 
Hoitopaikan sijaintia voi tiedustella paikallisilta eläinsuoje-
luviranomaisilta eli kunnaneläinlääkäriltä, terveystarkasta-
jalta tai poliisilta. 

Luonnonvaraiset eläimet

Luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen ottaminen 
lemmikkieläimeksi on kielletty. Tilapäisesti annettavaa 
sairaanhoitoa tai muuta hyväksyttävää tilapäistä tarvetta 
varten hoitoon otettu eläin on sen tilan salliessa vapau-
tettava, jos se sopeutuu vaikeuksitta luonnonvaraiseen 
elämään. Jos eläintä ei voida vapauttaa eikä sen hoitoa 
järjestää, eläin on lopetettava. 

Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa 
olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. 
Jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitämi-
nen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetet-
tava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.
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seen. Eläinten ruokintaan ja juottoon tarkoitetut astiat ja 
laitteet on pidettävä puhtaina. Virtsa ja ulosteet eivät saa 
pilata ruokaa eivätkä juomavettä.

Kohtelu ja käsittely
Lemmikkieläintä on kohdeltava rauhallisesti ja sen käsitte-
lyssä on pyrittävä käyttämään hyväksi eläimen lajinomais-
ta käyttäytymistä. Eläintä ei saa vahingoittaa eikä käsitellä 
väkivaltaisesti eikä sitä saa tarpeettomasti pelotella tai 
kiihdyttää.

Lemmikkieläintä ei saa rasittaa liikaa, eikä sitä saa pakot-
taa yrittämään luonnollisten kykyjensä tai voimiensa ylit-
tämistä. Eläintä ei saa myöskään kurittaa eikä kouluttaa 
kohtuuttoman ankarasti.

Lisääntyminen
Eläintä tarkastettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
synnytystä odottaviin, juuri synnyttäneisiin ja vastasynty-
neisiin.

Poikasia ei saa vieroittaa emostaan liian varhain. Vieroi-
tuksen on tapahduttava sellaisena ajankohtana, joka on 
sekä poikasten että emon hyvinvoinnin kannalta edullisin. 
Vieroitukseen valmistauduttaessa emolla on tarvittaessa 
oltava mahdollisuus päästä omaan erilliseen tilaan, jonne 
poikaset eivät pääse.

Eläimille suoritettavat toimenpiteet 
Leikkaus tai muu siihen verrattava kipua aiheuttava toimen-
pide saadaan suorittaa eläimelle vain, jos se on eläimen 
sairauden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi tarpeel-
lista. Esimerkiksi eläimen hännän tai korvien typistys, eläi-
men kynsien poistaminen tai eläimen mykistäminen on 
kielletty. 

Lemmikkieläimen hoito

Hyvinvoinnista huolehtiminen
Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta eikä hylätä. 
Lemmikkieläimen on saatava riittävästi sille sopivaa ravin-
toa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Lemmikin 
puhtaudesta on huolehdittava. 

Lemmikkieläimen terveydentila ja hyvinvointi on tarkas-
tettava vähintään kerran päivässä. Eläimen terveyteen ja 
hyvinvointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota lisään-
tymisaikana ja silloin, kun hoito-olosuhteissa tapahtuu 
merkittäviä muutoksia. Jos havaitaan jotain poikkeavaa, 
on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin tilanteen selvit-
tämiseksi ja korjaamiseksi. Päivittäisten hoitotoimenpitei-
den äkillisiä muutoksia on vältettävä.

Lemmikkieläimen lajinomaisen liikunnantarpeen tyydyt-
tämisestä on huolehdittava riittävästi. Eläimen on myös 
saatava levätä kunnolla. 

Eläinryhmiä yhdistettäessä tai tuotaessa uusia eläimiä 
ryhmään on kiinnitettävä erityistä huomiota sosiaalisten 
suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti aiheu-
tuviin käytösongelmiin. Eläimet, jotka suhtautuvat toisiinsa 
vihamielisesti tai saattavat muutoin vahingoittaa toisiaan, 
on pidettävä toisistaan erillään, tai eläimillä on oltava 
pitopaikassa mahdollisuus paeta ja piiloutua muilta eläi-
miltä. 

Juotto ja ruokinta
Ruokinnassa on otettava huomioon kunkin lemmikkieläi-
men tarpeet ja varmistettava, että jokainen yksilö saa 
riittävästi ravintoa. Eläimelle annettavan ruuan on oltava 
ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäi-
sillä ja vitamiineilla täydennettyä.

Ruokinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota eläimen 
lajinomaisiin ravintovaatimuksiin ja ravinnon koostumuk-
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Toimenpiteen saa pääsääntöisesti suorittaa vain eläin-
lääkäri. Jos toimenpiteestä aiheutuva kipu on kuitenkin 
lievää ja hetkellistä tai toimenpide ei siedä viivytystä, saa 
toimenpiteen tehdä myös muu henkilö kuin eläinlääkäri. 

Henkilö, jolla on riittävät tiedot ja taidot, saa merkitä eläi-
men lyhytaikaista ja vähäistä kipua aiheuttavalla tavalla. 
Eläinlääkäri saa kastroida tai steriloida lemmikkieläimen 
asianmukaista anestesiaa ja kivunlievitystä käyttäen.
 
Toimenpiteisiin käytettävien välineiden ja laitteiden tulee 
olla tarkoitukseensa sopivia, puhtaita ja toimintakuntoisia.

Sairas tai vahingoittunut lemmikkieläin
Eläimen sairastuessa tai vahingoittuessa sille on viipymät-
tä annettava tai hankittava asianmukaista hoitoa. Sairas 
tai vahingoittunut eläin on tarvittaessa sijoitettava asian-
mukaiseen tilaan erilleen muista eläimistä. Sairauden tai 
vamman laadun niin edellyttäessä eläin on lopetettava. 

Lemmikkieläimen lopettaminen
Lemmikkieläimen lopettaminen on suoritettava mahdol-
lisimman nopeasti ja kivuttomasti. Eläimen saa lopettaa 
vain lopettamisen osaava henkilö, jolla tulee olla riittävät 
tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja lopetus-
tekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittami-
seksi. 

Pienikokoinen seura- tai harrastuseläin saadaan lopettaa, 
jollei sitä lopeteta eläinlääkärin toimesta asianmukaisel-
la nukutus- tai lopetusaineella, ainoastaan ampumalla 
aivoihin tai käyttämällä kaasua, joka aiheuttaa välittömän 
tajunnan menetyksen ja kuoleman. Jos lopettamiseen 
käytetään hiilimonoksidia, kaasun tulee olla asianmukai-
sesti jäähdytetty ja suodatettu, eikä siinä saa olla ärsyttä-
viä aineita. 

Pienikokoisen lemmikkieläimen pentu tai poikanen saa-
daan lopettaa alle kolmen päivän ikäisenä lyömällä eläin-
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tä päähän niin voimakkaasti, että se välittömästi menet-
tää henkensä. 

Tajuissaan olevan eläimen lopettaminen hukuttamalla tai 
tukehduttamalla on kielletty. 

Eläimen lopettavan henkilön on varmistettava, että eläin 
on kuollut ennen kuin se hävitetään tai ryhdytään muihin 
toimenpiteisiin. 

Tarvittaessa lisätietoa eläinten lopettamisesta saa kunnan-
eläinlääkäriltä.

Eläinjalostus
Eläinjalostuksessa on huomioitava eläinsuojelulliset näkö-
kohdat sekä eläinten terveys. Sellainen eläinjalostus tai 
jalostusmenetelmien käyttäminen, josta voi aiheutua 
eläimelle kärsimystä tai merkittävää haittaa sen tervey-
delle tai hyvinvoinnille, on kielletty. Myös geenitekniikan 
käyttö eläinten tuotannon määrälliseksi tai laadulliseksi 
muuttamiseksi on kielletty, jos se voi vaikuttaa haitalli-
sesti eläinten terveyteen tai hyvinvointiin. 
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pidettävien eläinten tulee voida asettua yhtä aikaa 
makuulle.

Häkit, terraariot ja muut vastaavat tilat on sijoitettava 
siten, että niiden väliin jää riittävästi tilaa eläinten tarkas-
tamista ja hoitamista varten. Eläinten tilat tulee sijoittaa 
siten, että eri häkkien eläimet eivät voi vahingoittaa tai 
liata toisiaan.

Häkin, terraarion ja muun vastaavan eläimen pitoon 
tarkoitetun tilan oviaukon tai muun vastaavan aukon on 
oltava kooltaan, rakenteeltaan ja muodoltaan sellainen, 
että eläin voidaan poistaa pitopaikasta ilman, että sille 
aiheutuu vahingoittumisen vaaraa. 

Pitopaikan lattia tai pohja on voitava pitää puhtaana. 
Verkkolattian, ritilälattian tai muun rei’itetyn lattian on 
oltava eläimelle sopiva sekä sellainen, että eläin ei voi 
jäädä kiinni lattiaan tai muutoin vahingoittua.

Lemmikkieläintä saadaan pitää pitopaikaksi soveltumat-
tomassa tilassa, kuten esimerkiksi sen kuljetukseen tarkoi-
tetussa laatikossa tai häkissä taikka muussa vastaavassa 
pienikokoisessa säilytystilassa vain jos eläimen kuljetta-
minen, sairaus, tai muu tilapäinen tai hyväksyttävä syy 
sitä vaatii. 

Pitopaikan puhtaana- ja kunnossapito
Lemmikkieläimen pitopaikka ja sen rakenteet, varusteet ja 
laitteet on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa siten, 
että ne eivät vahingoita eläimiä eivätkä vaaranna niiden 
terveyttä ja hyvinvointia. 

Pitopaikka ja sellaiset laitteet, jotka vaikuttavat eläinten 
terveyteen ja hyvinvointiin, on tarkastettava vähintään 
kerran päivässä. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia vaaran-
tavat viat on korjattava välittömästi tai, jollei se ole mah-

Lemmikkieläimen pitopaikka

Yleiset vaatimukset 
Eläimen pitopaikalla tarkoitetaan sitä tilaa, jossa eläintä 
pidetään. Lemmikkieläinten pitopaikkoja ovat esimerkiksi 
tarha, aitaus tai eläinten pitoon soveltuva häkki, terraario, 
akvaario tai muu vastaava pitopaikka. 

Eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, 
valoisa, puhdas, turvallinen sekä mahdollisimman hyvin 
eläimen luontaiset tarpeet huomioon ottava. Pitopaikka 
ei saa vahingoittaa eläintä eikä vaarantaa sen terveyttä. 
Pitopaikassa olevat eläimet on voitava hoitaa ja tarkastaa 
vaikeuksitta.

Pitopaikassa on oltava eläinlajille sopiva sisustus ja muu 
varustus sekä tarvittaessa sellaista materiaalia, että eläin 
voi toteuttaa lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan kuten 
kiipeilyä, kaivamista, jyrsimistä, piiloutumista, suojautu-
mista, kylpemistä, uimista, sukeltamista tai pesän raken-
tamista. 

Pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sää-
oloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä, vetoa ja kosteutta 
vastaan. Pitopaikan ilmanlaadun, lämpötilan ja ilman 
suhteellisen kosteuden on oltava eläimelle sopivia. Eläin 
ei saa altistua jatkuvasti melulle, joka ylittää 65 desibeliä 
(dB(A)).

Eläimen pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja laitteet 
on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että 
se on eläimelle turvallinen ja että eläimen karkaamisvaara 
on mahdollisimman vähäinen. Pitopaikan on oltava sellai-
nen, että eläin ei voi jäädä kiinni pitopaikan rakenteisiin 
tai muutoin vahingoittua, eikä siinä saa olla sellaisia terä-
viä kulmia ja ulokkeita, jotka voivat vahingoittaa eläintä.

Eläimen on voitava pitopaikassaan seistä ja levätä luon-
nollisessa asennossa sekä liikkua. Samassa pitopaikassa 
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dollista, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisesta 
on huolehdittava muilla keinoin.

Laitteet ja välineet
Jos eläimen hoitoon, käsittelyyn, kiinniottamiseen, kuljet-
tamiseen tai lopettamiseen tarkoitettujen välineiden, lait-
teiden ja aineiden käyttö aiheuttaa eläimelle tarpeetonta 
kipua tai tuskaa, ei niitä saa valmistaa, maahantuoda, 
myydä, luovuttaa eikä käyttää.

Lemmikkieläimen pitoon ja hoitoon tarkoitetut varusteet 
ja laitteet on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. 
Eläimen ruokintaan ja juottamiseen tarkoitetut astiat ja 
laitteet on sijoitettava pitopaikkaan siten, että eläin voi 
syödä ja juoda vaikeuksitta. 

Lemmikkieläimen pitoon tarkoitetut laitteet ja välineet 
on sijoitettava siten, etteivät ne aiheuta eläimelle vahin-
goittumisen vaaraa. Sähköjohdot ja -laitteet sekä esineet, 
jotka voivat vahingoittaa eläintä, on tarvittaessa suojatta-
va tai sijoitettava siten, että ne ovat eläimen ulottumat-
tomissa. 

Ulkotarha 
Ulkotarhalla tarkoitetaan tässä ulkoilutarhaa tai muuta 
sitä vastaavaa, eläimen ulkoiluun tarkoitettua aidattua tai 
muulla tavalla selvästi rajattua aluetta. 

Eläimen ulkotarhan on oltava riittävän tilava ottaen huo-
mioon eläinlaji, -rotu, eläimen koko ja aktiivisuus sekä 
eläinten lukumäärä. Ympäristön on oltava riittävän rauhal-
linen ja meluton. Ulkotarhan maaston, kasvillisuuden ja 
maapohjan on oltava eläinlajille sopivia. 

Tarhan pohja on voitava pitää kuivana. Tarvittaessa maa-
pohjan on oltava salaojitettu tai viemäröity. Tarha ei saa 
olla niin liukas, että siitä aiheutuu eläimelle vahingoittu-
misen vaaraa.

Ulkotarhan ja sinne johtavien kulkuteiden on oltava eläi-
melle turvallisia. Tarhan aitauksen on oltava rakenteiltaan 
ja materiaaleiltaan eläimelle sopiva ja sellainen, että se 
estää eläintä karkaamasta. Jos aita on verkkoaitaa, verkon 
silmäkoon on oltava sellainen, että eläin ei voi jäädä 
siihen kiinni. Ulkotarhan aitaamiseen ei saa käyttää piikki-
lankaa.
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Eläinlajikohtaiset erityisvaatimukset

Jyrsijät ja kaniinit
Jyrsijän ja kaniinin pitoon tarkoitettujen tilojen on oltava 
sellaisia, että eläimellä on kuulo- ja näköyhteys pitopai-
kassa tai sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä 
mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

Jyrsijän ja kaniinin pitopaikassa on oltava sopivaa kuivi-
ketta, kuten pihkatonta haketta, heinää, olkea tai muuta 
vastaavaa pohjamateriaalia. Pitopaikassa saa olla verkko-
lattia vain, jos verkko on välittömässä kosketuksessa 
kiinteän pohjan kanssa. 

Pitopaikassa eläimillä on oltava mahdollisuus piiloutua. 
Jyrsijällä ja kaniinilla on oltava käytettävissään asian-
mukainen pesälaatikko, koppi, onkalo tai muu vastaava 
pesätila. 

Jyrsijän ja kaniinin saatavilla on oltava hampaita kulutta-
vaa, jyrsittävää ruokaa tai muuta jyrsimiseen sopivaa 
materiaalia. Kaniinin, marsun, sinsillan ja degun saata-
villa on jatkuvasti oltava sopivaa korsirehua. 

Gerbiilin pitopaikassa on oltava putkia, käytäviä tai kana-
via taikka muita vastaavia rakenteita tai mahdollisuus 
kaivaa käytäviä maahan. 

Gerbiilin, sinsillan ja degun pitopaikassa on tarvittaessa 
oltava mahdollisuus kylpeä hiekassa tai muussa vastaa-
vassa materiaalissa. 

Sinsillan ja degun pitopaikassa on oltava riittävästi hyllyjä 
tai muita vastaavia rakenteita, joilla eläimet voivat oles-
kella muiden eläinten niitä häiritsemättä. 

Hillerit ja fretit
Hillerin ja fretin pitopaikan tulee olla sellainen, että 
eläimellä on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai sen 
ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus 
sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Pitopaikassa on oltava hillerille ja fretille sopivia virikkei-
tä sekä asianmukainen pesälaatikko, -koppi, -onkalo tai 
muu vastaava pesätila. Jos samassa pitopaikassa pidetään 

alle 1,8 kg         0,25             0,12          0,3               0,3

1,8–3,0 kg         0,5               0,25          0,4               0,4

3,0–5,0 kg         0,7               0,35          0,5               0,5

yli 5,0 kg           0,9               0,45          0,6               0,6

Jyrsijän pitopaikassa on oltava tilaa vähintään:

Kaniinin pitopaikassa on oltava tilaa vähintään:

Pinta-ala 
(m²)

Ryhmissä pinta-ala/
        eläin (m²) 

Korkeus 
(m)

Eläinlaji 

Marsu  0,3  0,15  0,25

Kultahamsteri 0,12     –  0,2

Kääpiöhamsteri 0,09  0,045  0,2

Sinsilla  0,4  0,2  0,7

Degu  0,3  0,15  0,4

Rotta  0,18  0,06  0,3

Gerbiili  0,12  0,06  0,3

Hiiri  0,09  0,018  0,2

Korkeus 
(m)

Kaniinin 
koko

Pinta-ala 
(m²)

Ryhmissä
pinta-ala/
eläin (m²)

Lyhimmän
sivun pituus 

(m)
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useampia eläimiä, on pesälaatikoita, koppeja, onkaloita tai 
muita vastaavia pesätiloja oltava niin monta, että kaikki 
eläimet voivat käyttää niitä samanaikaisesti ilman, että 
niistä syntyy tarpeetonta kilpailua. 

Pitopaikassa on oltava hiekkalaatikko tai hiekkalaatikoita 
taikka muita sopivia tiloja ulostamista ja virtsaamista 
varten. Pitopaikassa ei saa olla verkkolattiaa. 

Pitopaikan pinta-alan on oltava vähintään 1 m² ja korkeu-
den vähintään 0,6 m. Jos samassa pitopaikassa pidetään 
useita eläimiä, tilaa on oltava eläintä kohden vähintään 
0,35 m².

Häkkilinnut 
Häkkilintujen pitoon tarkoitettujen tilojen on oltava sellai-
sia, että linnulla on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai 
sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä mahdolli-
suus sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

Pitopaikan on oltava riittävän tilava ottaen huomioon lintu-
laji, linnun aktiivisuus, koko, ikä, sukupuoli sekä pitopaikas-
sa pidettävien lintujen lukumäärä ja sukupuolijakauma.

Pitopaikassa on oltava linnulle sopivia virikkeitä. Linnulla, 
joka kuuluu muuhun kuin ainoastaan maassa elävään 
lajiin, on oltava vähintään kaksi sopivaa materiaalia ole-
vaa ortta. Ryhmässä pidettävillä linnuilla tulee olla riittä-
vä määrä sopivia orsia, jotta kaikki ryhmän linnut voivat 
halutessaan istua samanaikaisesti orsilla muiden häiritse-
mättä. Orret on sijoitettava häkkiin siten, että linnuilla on 
riittävästi tilaa lentää tai muutoin liikkua häkissä. 

Linnuilla on tarvittaessa oltava pitopaikassaan mahdolli-
suus päivittäisiin hiekka- tai vesikylpyihin.

Pitopaikassa on oltava sopivaa kuiviketta sekä tarvittaessa 
mahdollisuus hakeutua suojaan. Linnun pitopaikassa ei 
saa olla verkkolattiaa.

Häkkilinnun ruokinta- ja juottopaikalla on oltava riittävästi 
tilaa siten, että juomasta tai ruuasta ei synny tarpeetonta 
kilpailua. Lintujen saatavilla on tarvittaessa oltava sopivan 
kokoista soraa ruuansulatusta varten.

Häkkilintua ei saa pitää paikalleen kytkettynä. Häkkilinnun 
jalkarenkaaseen voidaan kuitenkin tilapäisesti kiinnittää 
talutushihna linnun ulkoiluttamista, siirtämistä tai muuta 
vastaavaa lyhytaikaista toimenpidettä varten. Linnun on 
tällöin oltava jatkuvassa valvonnassa.

Matelijat 
Matelijan pitopaikan on oltava riittävän tilava ottaen huo-
mioon eläinlaji, eläimen aktiivisuus, koko, ikä, sukupuoli 
sekä pitopaikassa pidettävien eläinten lukumäärä ja suku-
puolijakauma.

Matelijan terraarion kansien, luukkujen ja muiden vastaa-
vien rakenteiden on oltava asianmukaisesti suljettavissa. 
Myrkyllisiä tai muutoin vaarallisia eläimiä sisältävään 
terraarioon on tarvittaessa merkittävä varoitus eläimen 
vaarallisuudesta.

Pitopaikan lattialla on oltava eläinlajille sopivaa pohja-
materiaalia. Tarvittaessa materiaalia on oltava niin paljon, 
että eläin voi kaivautua sen alle. Pohjamateriaalin kosteu-
den tulee olla eläinlajille sopiva. 

Tarvittaessa eläimelle on pitopaikassa oltava asianmukai-
sesti lämmitettyjä alueita sekä lämpötilaltaan erilaisia 
alueita. Pitopaikassa on oltava riittävästi eläinlajille sopi-
via piiloutumispaikkoja. Jos samassa tilassa on useita 
eläimiä, niillä on oltava mahdollisuus piiloutua yhtä aikaa. 

Kiipeilevään matelijalajiin kuuluvan eläimen pitopaikas-
sa on oltava sopivia rakenteita kiipeilyä varten. Puussa 
elävään matelijalajiin kuuluvan eläimen pitopaikassa on 
oltava sopivia oksia tai muita vastaavia rakenteita, joiden 
varassa eläin voi halutessaan levätä sille luonnollisessa 
asennossa sekä liikkua ja kiipeillä. 
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Sellaiseen matelijalajiin kuuluvan eläimen pitopaikassa, 
jonka elintapoihin kuuluu uiminen tai oleskelu vedessä, 
on oltava vesiallas. Vesialtaan koon ja veden määrän on 
vastattava eläinlajin tarpeita. Jos samassa pitopaikassa 
pidetään useita eläimiä, kaikkien on voitava oleskella al-
taassa tai kuivalla alueella samanaikaisesti. Kuivan alueen 
ja vesialueen rajan on oltava muodoltaan sellainen, että 
siirtyminen alueelta toiselle käy helposti.

Matelijan pidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota pito-
paikan ilmankosteuteen sekä ilman ja vesialtaan veden 
laatuun ja lämpötilaan. Vettä on puhdistettava ja vaihdet-
tava riittävän usein. 

Pitopaikan valaistuksen voimakkuuden ja laadun sekä 
valaistusjaksojen ajoituksen ja keston tulee olla eläinla-
jille sopivat. Matelijan pitopaikassa on tarvittaessa oltava 
ultraviolettilamppu. Valon ja lämmön lähteet on tarvitta-
essa suojattava siten, että eläimet eivät pääse suoraan 
kosketukseen niiden kanssa. 

Matelijoita ruokittaessa huolehditaan siitä, että eläimet 
eivät ruokaillessaan vahingoita toisiaan. Sellaisten mate-
lijoiden saatavilla, jotka juovat vesipisaroita esineiden tai 
kehonsa päältä, on oltava tippuvaa vettä tai pitopaikkaa 
on sumutettava vedellä päivittäin lajin tarpeiden mukaan.

Jos matelija laitetaan talvilevolle, eläin on vähitellen val-
misteltava talvilepoa varten kunkin eläinlajin vaatimusten 
mukaisesti. Tämän voi tehdä esimerkiksi vähentämällä 
pitopaikan lämpötilaa, valon voimakkuutta sekä eläimelle 
annettavaa ruokamäärää.

Matelijaa ei saa pitää kytkettynä paitsi silloin, kun se on 
tarpeen eläimen siirron tai muun vastaavan lyhytaikaisen 
toimenpiteen vuoksi. Matelijan on tällöin oltava jatkuvas-
sa valvonnassa.



Sammakkoeläimet
Sammakkoeläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava 
ottaen huomioon eläinlaji, eläimen aktiivisuus, koko, ikä, 
sukupuoli sekä pitopaikassa pidettävien eläinten luku-
määrä ja sukupuolijakauma.

Sammakkoeläimen pitoon tarkoitetun terraarion kansien, 
luukkujen ja muiden vastaavien rakenteiden on oltava 
sellaisia, että ne voidaan asianmukaisesti sulkea. Myrkyl-
lisiä tai muutoin vaarallisia eläimiä sisältävään terraarioon 
on tarvittaessa merkittävä varoitus eläimen vaarallisuu-
desta.

Pitopaikan lattialla tai pohjalla on oltava eläinlajille sopi-
vaa materiaalia. Tarvittaessa materiaalia on oltava niin 
paljon, että eläin voi kaivautua sen alle. Materiaalin kos-
teuden on oltava eläinlajille sopiva. Tarvittaessa eläimel-
le on pitopaikassa oltava asianmukaisesti lämmitettyjä 
alueita sekä lämpötilaltaan erilaisia alueita. Pitopaikassa 
on oltava riittävästi eläinlajille sopivia piiloutumispaikko-
ja. Jos samassa tilassa on useita eläimiä, niillä on oltava 
mahdollisuus piiloutua yhtä aikaa. 

Puussa elävään sammakkoeläinlajiin kuuluvan eläimen 
pitopaikassa on oltava oksia, lehtikasveja tai muita kiipei-
lyyn sopivia rakenteita, joiden varassa eläin voi myös 
halutessaan levätä.

Sellaiseen sammakkoeläinlajiin kuuluvan eläimen pito-
paikassa, jonka elintavat niin vaativat, on oltava vesiallas. 
Vesialtaan koon ja veden määrän on vastattava eläinlajin 
tarpeita. Jos samassa pitopaikassa pidetään useita sellaisia 
eläimiä, joiden elintapoihin kuuluu uiminen tai oleskelu 
vedessä, kaikkien on voitava oleskella altaassa tai kuival-
la alueella samanaikaisesti. Kuivan alueen ja vesialueen 
rajan on oltava muodoltaan sellainen, että siirtyminen 
alueelta toiselle käy helposti.
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Vedessä elävään sammakkoeläinlajiin kuuluva eläin on 
kasvatettava ja pidettävä vedessä. Veden pohjalla on 
oltava eläimelle sopivia piiloutumispaikkoja. 

Sammakkoeläimen pidossa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota pitopaikan ilmankosteuteen sekä ilman ja vesi-
altaan veden laatuun ja lämpötilaan. Vettä on puhdistet-
tava ja vaihdettava riittävän usein.

Pitopaikan valaistuksen voimakkuuden, valon laadun ja 
valaistusjaksojen ajoituksen ja keston tulee olla eläinlajille 
sopivat. Valon ja lämmön lähteet on tarvittaessa suojatta-
va siten, että eläimet eivät pääse suoraan kosketukseen 
niiden kanssa.

Jos sammakkoeläin laitetaan talvilevolle, eläin on vähi-
tellen valmistettava talvilepoa varten vähentämällä asian-
mukaisesti pitopaikan lämpötilaa, valon voimakkuutta 
sekä eläimelle annettavaa ruokamäärää.

Kalat
Akvaarion veden määrän, laadun, lämpötilan, vesipinta-
alan ja veden syvyyden on oltava sopivat ottaen huo-
mioon kalalaji, kalojen koko ja lukumäärä. Vettä on vaih-
dettava tai puhdistettava säännöllisesti, jotta sen laatu 
pysyy hyvänä. Kuollut kala on poistettava akvaariosta 
välittömästi.

Akvaario on tarvittaessa varustettava kannella tai peite-
lasilla siten, että kalat eivät pääse hyppäämään sieltä 
pois. Akvaarion yhdellä sivulla on oltava näkösuoja, jollei 
akvaarion kasvillisuus tai muu sisustus anna kaloille riittä-
vää suojaa. 

Akvaarion sisustuksen ja pohjamateriaalin on oltava kaloille 
sopiva. Kaloilla on tarvittaessa oltava sopivia piiloutumis-
paikkoja.

Kalaryhmiä, -parvia ja -lajeja yhdistettäessä tai tuotaessa 
uusia kaloja ryhmään on erityistä huomiota kiinnitettävä 
kalojen yhteensopivuuteen ja kalojen parvikäyttäytymi-
seen. 

Selkärangattomat eläimet
Selkärangattoman eläimen pitoon tarkoitetun terraarion 
kansien, luukkujen ja muiden vastaavien rakenteiden 
on oltava asianmukaisesti suljettavissa. Myrkyllisiä tai 
muutoin vaarallisia eläimiä sisältävään terraarioon on 
tarvittaessa merkittävä varoitus eläimen vaarallisuudesta.

Pitopaikan lattialla tai pohjalla on oltava eläinlajille sopi-
vaa materiaalia. Tarvittaessa materiaalia on oltava niin 
paljon, että eläin voi kaivautua sen alle. Materiaalin kos-
teuden on oltava eläinlajille sopiva. Pitopaikassa on tarvit-
taessa oltava eläimille sopivia piiloutumispaikkoja sekä 
kiipeileville lajeille mahdollisuus kiipeilyyn. 

Pitopaikan valaistuksen, lämpötilan ja ilmankosteuden 
tulee olla eläinlajille sopivia. Pitopaikassa on tarvittaessa 
oltava erilaisia lämpötila-alueita.
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