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Eläinsuojeluvalvonta

Turkiseläinten hyvinvointiin liittyvissä ongelmatilanteissa
tai jos on aihetta epäillä, että turkiseläimiä 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 keskushallinnon viranomaisena eläinsuojelusäädös-
ten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Ministeriötasolla 
eläinsuojelusäädösten valmistelu ja niiden täytäntöön-
panon 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 tarkastus-
oikeutensa 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 eläinsuojelu-
viranomaiselle.
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Tähän esitteeseen on koottu yhteen turkiseläinten pitoa
ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä.

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

Lähteet: eläinsuojelulaki (247/1996 muutoksineen), eläinsuojeluasetus
(396/1996 muutoksineen), valtioneuvoston asetus turkiseläinten suojelus-
ta (1084/2011), sekä ministeriön päätös nisäkäs- ja lintulajeihin kuuluvien 
tuotantoeläinten lopettamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista 
(18/EEO/1996).

Eläinten suojelua lopetuksen yhteydessä koskevat säädök-
set muuttuvat, kun lopetusasetuksen soveltaminen alkaa 
1.1.2013 (neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten 
suojelusta lopetuksen yhteydessä).

Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle

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.

Yleisenä periaatteena eläintenpidossa on edistettävä eläin-
ten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon 
eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. 
Tuotantoeläinten kohdalla tämä merkitsee usein sairas-
tuvuuden vähentymistä ja tuottavuuden kasvua.
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Ajankohtaista tietoa eläinsuojeluvalvonnan muutoksista 
päivitetään Eviran internetsivulle www.evira.fi.

Maassamme on lisäksi lukuisia eri eläinsuojelujärjestöjen
omia eläinsuojeluvalvojia, joiden toiminta perustuu vapaa-
ehtoisuuteen. Näillä eläinsuojeluvalvojilla ei kuitenkaan
ole eläinsuojelulakiin perustuvaa oikeutta tarkastusten
suorittamiseen.
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Turkiseläimen pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja
laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava
siten, että se on eläimelle turvallinen ja että pitopaikan
palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat mahdollisim-
man vähäisiä. Pitopaikassa olevat turkiseläimet on voitava
hätätilanteessa poistaa nopeasti eläintiloista.

Turkiseläimen on voitava pitopaikassaan seistä ja levätä
luonnollisessa asennossa sekä liikkua. Samassa pitopaikas-
sa pidettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua
yhtä aikaa makuulle.

Turkiseläimen pitopaikka

Yleiset vaatimukset
Turkiseläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaa-
va, valoisa, puhdas, turvallinen sekä mahdollisimman
hyvin eläimen luontaiset tarpeet huomioon ottava. Pito-
paikassa olevat eläimet on voitava hoitaa ja tarkastaa
vaikeuksitta. Pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epä-
suotuisia sääoloja kuten haitallista kylmyyttä, kuumuutta,
tuulta ja sadetta vastaan. Eläinsuojelullisiin näkökohtiin
tulee kiinnittää huomiota jo rakennusten suunnittelu-
vaiheessa.
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Turkiseläinten pitoon tarkoitettujen eläinsuojien, häkkien,
pesäkoppien, hyllyjen sekä muiden tilojen, varusteiden ja
laitteiden on oltava helposti puhtaana pidettäviä ja tarvit-
taessa desinfioitavissa. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää
puunsuoja-aineita, maaleja tai muita aineita siten, että
ne voivat aiheuttaa eläimille myrkytyksen.

Pitopaikan pohjan tai lattian on oltava sellainen, että
turkiseläinten käpälät eivät tartu kiinni tai muutoin vahin-
goitu. Nestemäisten eritteiden tulee poistua asianmukai-
sesti tai imeytyä hyvin kuivikkeisiin.

Turkiseläinten häkit, aitaukset ja muut pitopaikat on sijoi-
tettava siten, että eläimillä on kuulo- ja näköyhteys tar-
halla tapahtuvaan toimintaan. Lisäksi eläimillä on oltava
mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen lajitoverei-
densa kanssa, mikäli se on lajille tyypillistä käyttäytymistä.

Pitopaikassa on oltava sairasta tai vahingoittunutta turkis-
eläintä varten erillinen, asianmukainen häkki tai muu
vastaava tila, jossa eläintä voidaan tutkia ja hoitaa ja josta
on, mikäli mahdollista, näköyhteys muihin turkiseläimiin.

Turkistarhan maaston on oltava turkistarhaukseen sopiva.
Tarhan ympäristön on oltava riittävän rauhallinen ja melu-
ton. Turkistarha on merkittävä lentoliikennettä varten
asianmukaisella merkinnällä.

Tarha-alue on aidattava. Tarhaa ei kuitenkaan tarvitse
aidata, jos eläinten karkaaminen on estetty eristämällä
eläintilat verkolla, laudoituksella tai muulla varmalla taval-
la. Aidat ja muut eläinten karkaamisen estävät rakenteet
on pidettävä hyvässä kunnossa. Jos karanneiden eläinten
kiinniottamiseen tarha-alueella käytetään ansoja, ne on
tarkastettava vähintään kahdesti päivässä.

Turkiseläinten nahkomisessa käytettävän tilan on oltava
riittävän kaukana turkiseläinten pitopaikasta.
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Pitopaikan olosuhteet
Turkiseläimen pitopaikassa on huolehdittava riittävästä
ilmanvaihdosta siten, etteivät haitalliset kaasut, pöly, 
veto tai liiallinen kosteus vaaranna eläimen terveyttä tai 
hyvinvointia. Pitopaikassa ei saa esiintyä jatkuvaa eläintä 
häiritsevää tai sille haittaa aiheuttavaa melua.

Pitopaikan valaistuksen tulee olla sellainen, että se on
sopiva eläimen fysiologisten tarpeiden ja käyttäytymis-
tarpeiden tyydyttämiseen ja että eläin voidaan tarkastaa
ja hoitaa asianmukaisesti.

Pitopaikan puhtaana- ja kunnossapito
Turkistarhan varjotalot, eläinsuojat, aitaukset, häkit, varus-

teet ja laitteet on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että
ne eivät vahingoita eläimiä eivätkä vaaranna niiden ter-
veyttä tai hyvinvointia. Turkiseläinten pitopaikka, varusteet 
ja laitteet on pidettävä puhtaina ja tarvittaessa desinfioitava.

Pitopaikka ja sellaiset laitteet, jotka vaikuttavat turkiseläin-
ten terveyteen ja hyvinvointiin, on tarkastettava vähin-
tään kerran päivässä. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
vaarantavat viat on korjattava välittömästi tai, jollei se ole 
mahdollista, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaami-
sesta on huolehdittava muilla keinoin.

Turkistarhalla on huolehdittava jyrsijöiden ja muiden haitta-
eläinten torjunnasta.





�Turkiseläin – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna

Jos häkin pohja on verkkoa tai rei’itettyä materiaalia, sen
on oltava eläinlajille sopiva ottaen huomioon eläinten
koko, ikä ja paino. Pohjan on oltava tasainen ja vakaa.

Minkin ja hillerin häkin pohjaverkon silmäkoko saa olla
enintään 8,8 cm2. Pohjaverkon verkkolangan paksuuden
on oltava vähintään 1,8 mm.

Ketun häkin pohjaverkon silmäkoko saa olla enintään
11,5 cm2. Pohjaverkon verkkolangan paksuuden on
oltava vähintään 2,1 mm. Ketun häkin pohjaverkon 
verkkolangan on oltava muovipäällysteinen. 

Pesäkopit, pesät ja hyllyt
Turkiseläinten pesäkoppien on oltava niin tilavia, että
eläimet voivat levätä niissä luonnollisessa asennossa.
Pesäkopissa on oltava tarvittaessa riittävästi kuivikkeita.
Pesäkopin kulkuaukon on oltava sellainen, että täysikas-
vuinen eläin mahtuu kulkemaan siitä vaikeuksitta, mutta
vastasyntyneet pennut eivät pääse putoamaan pesästä.

Laitteet ja välineet
Turkiseläinten käsittelyä, tutkimista ja hoitoa varten on
käytössä oltava sopivia varusteita ja välineitä.

Jos turkiseläimen hoitoon, käsittelyyn, kiinniottamiseen,
kuljettamiseen, tainnuttamiseen tai lopettamiseen tarkoi-
tettujen välineiden, laitteiden ja aineiden käyttö ilmeisesti
aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai tuskaa, ei niitä
saa valmistaa, maahantuoda, myydä, luovuttaa eikä 
käyttää.

Turkiseläinten pitoon tarkoitettujen laitteiden ja välineiden
sekä juoma- ja ruokinta-astioiden on oltava sellaisia, ettei-
vät ne aiheuta eläimille vahingoittumisen vaaraa. Talvella
juoma-astioiden on oltava sellaisia, että eläimen kieli ei
jäädy astiaan kiinni.

Jos turkiseläinten juottamiseen käytetään automaattista
juomalaitetta, eläimet on totutettava sen käyttämiseen.

Häkit
Turkiseläinten häkin on oltava materiaaliltaan ja rakenteil-
taan sellainen, ettei siitä aiheudu vaaraa eläinten tervey-
delle tai hyvinvoinnille. Häkissä ei saa olla teräviä kulmia
tai ulokkeita, jotka voivat vahingoittaa eläimiä. Häkin ovi-
aukon on oltava kooltaan, rakenteeltaan ja muodoltaan
sellainen, että eläin voidaan poistaa häkistä ilman, että
sille aiheutuu vahingoittumisen vaaraa.

Häkit on sijoitettava ja rakennettava siten, etteivät eri 
häkkien eläimet pääse vahingoittamaan toisiaan. Häkki-
rivien välissä on oltava riittävästi tilaa eläinten tarkasta-
mista ja hoitoa varten.

Häkkejä ei saa asettaa päällekkäin. Häkit on sijoitettava
niin korkealle maan pinnasta, että häkkien alusta voidaan
puhdistaa asianmukaisesti.
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Minkin, hillerin ja rämemajavan pitopaikassa tai sen 
yhteydessä tulee olla ympärivuotisesti riittävän suuri 
pesäkoppi. Pesäkopissa on oltava jatkuvasti riittävästi 
kuivikkeita.

Rämemajavan pesäkopin tulee olla kaksiosainen ja siinä
on oltava kaksi kulkuaukkoa.

Ketun pitopaikassa on oltava sopiva pesäkoppi synnytystä
ja pentujen hoitoa varten. Ketun pesäkopin on oltava
kaksiosainen siten, että siinä on varsinainen pesätila ja
eteinen.

Ketun pitopaikassa on oltava sopivalle korkeudelle sijoi-
tettu hylly, jolla eläin voi maata luonnollisessa asennossa.
Erillistä hyllyä ei kuitenkaan tarvita, jos häkissä on sellai-
nen pesäkoppi, jonka kattoa voi käyttää hyllynä.

Sinsillan pitopaikassa on oltava sopivalle korkeudelle sijoi-
tettu hylly. Pitopaikassa tulee olla synnytystä ja pentujen
hoitoa varten riittävästi sopivaa materiaalia pesän tekoa
varten.

Turkiseläinten pitäjien on rekisteröidyttävä 
Kaikkien turkiseläinten pitäjien on rekisteröidyttävä. 
Myös pitopaikat, joissa eläimiä pidetään, on rekisteröitävä. 
Lisää tietoa rekisteröitymisestä löytyy internetosoitteesta 
www.evira.fi > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito > 
Merkitseminen ja rekisteröinti > Eräät eläimet.
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Turkiseläimen hoito

Hyvinvoinnista huolehtiminen
Hoidossa olevaa turkiseläintä ei saa jättää hoidotta tai 
hylätä. Hoidossa olevan eläimen terveydestä ja yleisestä 
hyvinvoinnista sekä eläimen puhtaudesta ja sen tarvitse-
masta muusta kehonhoidosta on huolehdittava. Eläimen 
on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja 
muuta sen tarvitsemaa hoitoa.

Turkiseläinten hyvinvointi ja olosuhteet on tarkastettava
riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran päivässä ja
tarvittaessa useamminkin. Tarkastus on suoritettava siten,
että eläimille aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä
ja pesien häirintää vältetään.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tarkastukseen on
kiinnitettävä erityistä huomiota tiineyden loppuvaiheessa,
penikoimisen aikana tai kun hoito-olosuhteissa tapahtuu
merkittäviä muutoksia. Yksilöllinen tarkastus on suoritetta-
va niille eläimille, joille se yleistarkastuksen perusteella
on tarpeen.

Turkiseläimellä on oltava sopivaa pureskelu- ja muuta
virikemateriaalia. Ketulle, supikoiralle ja sinsillalle sopivaa
materiaalia ovat esimerkiksi puupalikat, minkille ja hilleril-
le olki tai muu vastaava materiaali sekä rämemajavalle ja
sinsillalle putkenpätkät tai laatikot.

Rämemajavia ja sinsilloja on pidettävä pareittain tai ryh-
mässä, jollei eläinten toisistaan erillään kasvattaminen ole
välttämätöntä eläinten aggressiivisen käyttäytymisen tai
muun vastaavan syyn vuoksi.

Turkiseläinten sosiaaliset suhteet muotoutuvat uudelleen
eläinryhmiä yhdistettäessä tai tuotaessa uusia eläimiä
ryhmään. Jos ryhmiä joudutaan yhdistämään, aggres-
siivisen käyttäytymisen vähentämiseen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Täysikasvuisia eläimiä, joita ei ole
kasvatettu yhdessä, ei saa sijoittaa samaan tilaan ilman
asianmukaista valvontaa.

Eläinten kynnet on leikattava tarvittaessa.

Turkiseläimen juotto ja ruokinta
Turkiseläimelle on annettava riittävästi sille sopivaa 
hyvälaatuista ruokaa ja juomaa. Ruokinnassa on otettava 
huomioon kunkin eläimen tarpeet ja varmistettava, että
jokainen eläin saa ravintoa riittävästi.

Turkiseläimille annettava rehun on oltava ravitsevaa ja 
tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täyden-
nettyä.

Eläimelle ei saa antaa sellaista ruokaa, juomaa tai muuta
ravintoa, joka on sen terveydelle vaarallista. Sellaisten
ravintoaineiden antamatta jättäminen on kiellettyä, joiden
puuttumisen tiedetään aiheuttavan eläimen sairastumi-
sen.

Eläinten saatavilla on oltava päivittäin riittävästi puhdasta
vettä. Eläinten juoma-astiat ja juottolaitteet on pidettävä
puhtaina. Virtsa ja ulosteet eivät saa liata rehua tai juoma-
vettä.
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Sairas tai vahingoittunut turkiseläin
Turkiseläimen sairastuessa tai vahingoittuessa sille on
viipymättä annettava tai hankittava asianmukaista hoitoa.
Sairas tai vahingoittunut eläin on tarvittaessa sijoitettava
asianmukaiseen tilaan erilleen muista eläimistä. Sairau-
den tai vamman laadun niin edellyttäessä turkiseläin on
lopetettava.

Tuotantoeläinten omistajan tai pitäjän on pidettävä kirjaa
tuotantoeläimille annetusta lääkinnällisestä hoidosta ja
kuolleiden eläinten lukumääristä. Kirjanpitoa turkiseläinten 
lääkinnällisestä hoidosta ja kirjanpitoa kuolleiden eläinten 
lukumääristä on säilytettävä vähintään kolmen vuoden 
ajan sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon 
viimeksi kirjattiin eläintä koskeva merkintä.

Lisätietoa eläinten lääkitsemistä koskevasta lainsäädän-
nöstä saa hoitavalta eläinlääkäriltä sekä internetosoittees-
ta www.evira.fi > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit 
> Lääkitseminen. 

Tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisys-sä sekä niiden le-
viämisen estämisessä eläinten omistajat ovat keskeisessä 
asemassa. Ajankohtaista tietoa eläintaudeista sekä niiden 
vastustamisesta ja valvonnasta löytyy internetosoitteesta 
www.evira.fi > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit.

Turkiseläinten lopettaminen
Eläimen lopettaminen on suoritettava mahdollisimman 
nopeasti ja kivuttomasti. Eläimen saa lopettaa vain lopet-
tamisen osaava henkilö, jolla on riittävät tiedot kyseisen 
eläinlajin lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä 
riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi. Kaikkien eläi-
men lopettamiseen käytettävien välineiden ja laitteiden 
tulee olla tarkoitukseensa sopivia ja toimintakuntoisia. 
Välineiden ja laitteiden asianmukaisen toimintakunnon 
varmistamiseksi ne on tarkastettava ja huollettava sään-
nöllisesti.

Turkiseläimen kohtelu ja käsittely
Turkiseläintä on kohdeltava rauhallisesti ja sen käsittelys-
sä on pyrittävä käyttämään hyväksi eläimen lajinomaista
käyttäytymistä. Eläintä ei saa vahingoittaa tai käsitellä
väkivaltaisesti, eikä sitä saa tarpeettomasti pelotella tai
kiihdyttää.

Turkiseläintä ei saa raahata jaloista, hännästä, turkista 
tai suoraan päästä vetäen taikka käsitellä muutoin sillä 
tavalla, että sille aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä.

Turkiseläinten pitopaikassa on vältettävä tarpeetonta
melua. Turkiseläinten kiinniottaminen ja siirtäminen on
tehtävä rauhallisesti. Tiineiden ja vastasynnyttäneiden
eläinten tarpeetonta häiritsemistä on vältettävä.

Niskapihtien käyttämistä kettujen kiinniottamisessa on
vältettävä.

Sinsilloja on käsiteltävä erityisen rauhallisesti karvojen
irtoamisen välttämiseksi. Sinsillan turkista ei saa nyppiä
karvoja.

Turkiseläimelle suoritettavat toimenpiteet
Leikkaus tai muu siihen verrattava kipua aiheuttava toi-
menpide saadaan turkiseläimelle suorittaa vain, jos se
on eläimen sairauden tai muun siihen verrattavan syyn
vuoksi tarpeellista.

Toimenpiteen saa pääsääntöisesti suorittaa vain eläin-
lääkäri. Jos toimenpiteestä johtuva kipu on lievää ja 
hetkellistä tai toimenpide ei siedä viivytystä, saa toimen-
piteen kuitenkin tehdä myös muu henkilö kuin eläinlää-
käri.

Toimenpiteisiin käytettävien välineiden ja laitteiden tulee
olla tarkoitukseensa sopivia, puhtaita ja toimintakuntoisia.
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Eläimen lopetus on suoritettava siten, että eläimelle ei 
aiheudu tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä ja että 
muille eläimille aiheutuva häiriö on mahdollisimman 
vähäinen.

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

Tarvittaessa lisää neuvoja ja ohjeita eläinten lopettami-
sesta saa kunnaneläinlääkäriltä. 

Ajankohtaista tietoa eläinten lopettamista koskevista 
vaatimuksista ja lopettamisessa sallituista menetelmistä 
löytyy internetosoitteesta www.evira.fi > Eläimet > 
Eläinsuojelu ja eläinten pito > Eläinsuojelu teurastuksessa 
ja lopetuksessa.

Eläinjalostus
Eläinjalostuksessa on huomioitava eläinsuojelulliset
näkökohdat 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.

Eläintä ei saa pitää tuotantotarkoituksia varten, jollei 
sen ilmiasun tai perimän perusteella voida kohtuudella 
olettaa, että eläintä voidaan pitää ilman että eläimen 
pitäminen aiheuttaa haittaa sen terveydelle tai hyvin-
voinnille.

Turkiseläinten jalostuksessa on vältettävä arkojen yksi-
löiden käyttöä siitoseläiminä.
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Lisääntyminen
Pentuja ei saa vieroittaa emästään liian varhain. Vieroi-
tuksen on tapahduttava sekä pentujen että emon hyvin-
voinnin kannalta edullisimpana ajankohtana.

Minkinpentuja ei saa vieroittaa emostaan ennen kuin ne
ovat vähintään 8 viikon ikäisiä, ellei vieroittaminen tätä
ennen ole välttämätöntä emon tai pentujen hyvinvoinnin
turvaamiseksi.

Minkin, hillerin ja rämemajavan häkin pohjalle on imetys-
aikana asetettava tarvittaessa riittävän tiheäsilmäinen
suojaverkko (pentuverkko).

Elektroejakulaation käyttö siemennesteen keräämiseksi
on kielletty.

Eläinten tuotantokykyyn vaikuttaminen
Eläimen tuotantokyvyn keinotekoinen kohottaminen
lääkkeillä tai muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on
kielletty, ellei voida osoittaa, ettei niistä aiheudu haittaa
eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille.

Melatoniinin ja muiden sellaisten aineiden, jotka aikais-
tavat talviturkin kehityksen alkuun lähtöä, käyttäminen
on kielletty. Kasvua edistäviä aineita ei myöskään saa
käyttää.
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Tilavaatimukset 

Minkki ja hilleri
Minkin ja hillerin häkissä on oltava ilman pesäkoppia tilaa vähintään: 

Kettu 
Ketun häkissä on oltava tilaa vähintään:  

Täysikasvuinen eläin

Emo pentueen kanssa

Kaksi vieroitettua pentua*

Pinta-ala
(cm2)

2550

2550

2550

Pituus
(cm)

70

70

70

Korkeus
(cm)

45

45

45

* Jos häkissä pidetään useampaa kuin kahta vieroitettua pentua, on lisätilaa oltava kutakin seuraavaa pentua kohden vähintään 850 cm².

Leveys
(cm)

30

30

30

* Jos häkissä pidetään useampaa kuin kahta vieroitettua pentua, on lisätilaa oltava kutakin seuraavaa pentua kohden vähintään 0,5 m².

Täysikasvuinen eläin

Emo pentueen kanssa

Kaksi vieroitettua pentua*

Pinta-ala
(m2)

0,8

2,0

1,2

Pituus
(cm)

100

100

100

Korkeus
(cm)

70

70

70

Leveys
(cm)

75

75

75
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Rämemajava
Rämemajavan pitopaikassa on oltava ilman vesiallasta tilaa vähintään:

Pitopaikan kokonaispinta-alan on oltava kuitenkin vähintään 2 m². Pitopaikan lattiasta vähintään 70% on oltava kiinteä-
pohjaista.

Rämemajavan pitopaikassa tai sen yhteydessä on oltava asianmukainen vesiallas ja kiinteäpohjainen jaloittelualue.

Sinsilla 
Pitopaikan lattiasta vähintään 25 % on oltava kiinteäpohjaista. 

Sinsillalla on oltava pitopaikassaan mahdollisuus päivittäisiin hiekkakylpyihin.

Täysikasvuinen eläin

Emo pentueen kanssa

Vieroitettu pentu

Pinta-ala
(m2)

1,0

2,0

0,5
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