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TAULUKOT 1-4, NAUDAT, HEVOSET, BIISONIT, LAMPAAT, VUOHET JA SIAT 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 1. NAUDAT, HEVOSET JA BIISONIT
Ulkotila (jaloittelualue laidunta lukuun ottamatta) 

Elopaino (kg) m2/eläin m2/eläin

Enintään 100 1,5 1,1

Enintään 200 2,5 1,9

Enintään 350 4 3

351 - 500 5 3,7

Yli 500 vähintään 1 m
2
/100 kg vähintään 0,75 m

2
/100 kg

Lypsylehmät 4,5

Sonnit, siitokseen 30

Vasikat

Hevoset

Biisonit Kutakin alkavaa kolmen täysikasvuisen eläimen ryhmää 

kohden vähintään 1 ha.

Naudat siitokseen 

ja lihantuotantoon

Sisätila (eläinten käytettävissä varsinaisesti oleva tila)

Kuten Vna 588/2010 hevosten suojelusta (muutoksineen) on määrätty.

Yksittäiskarsinassa pidettävän vasikan karsinan on oltava vähintään vasikan säkäkorkeuden levyinen ja karsinan pituuden vähintään vasikan 

pituus mitattuna turvasta lantioluun istuinkyhmyyn kerrottuna 1,1:llä.

6 (pihatto)

10

TAULUKKO 2. LAMPAAT
Ulkotila (jaloittelualue, lukuun ottamatta laidunta) 

Paino keskimäärin m
2
/eläin m

2
/eläin

Karitsa alle 15 kg 0,35 0,5

Karitsa 30 kg 0,5 0,5

Karitsa yli 30 kg 0,75 0,75

Lammas 55 kg 1,5 2,5

Lammas 75 kg tai yli 1,5 2,5

Tiine uuhi 55 kg 1,5 2,5

Tiine uuhi 75 kg 1,7 2,5

Uuhi karitsoineen aina vähintään 2,5

Sisätila (eläinten käytettävissä varsinaisesti oleva tila)

2

TAULUKKO 3. VUOHET
Ulkotila (jaloittelualue, lukuun ottamatta laidunta) 

m
2
/eläin

Kili (< 6 kk) 0,5

Nuorvuohi (6 - 12 kk) 2,5

Vuohi 2,5

Kuttu kileineen aina vähintään 2,52

Sisätila (eläinten käytettävissä varsinaisesti oleva tila)

m
2
/eläin

0,35

1,5

1,5

TAULUKKO 4. SIAT
Ulkotila

Paino m
2
/eläin m

2
/eläin

Porsineet emakot 

porsaineen vieroitukseen 

asti

7,5 emakkoa kohti 2,5

enintään 35 kg
0,6 0,4

yli 35 kg, mutta 

enintään 50 kg
0,8 0,6

yli 50 kg, mutta 

enintään 85 kg
1,1 0,8

yli 85 kg mutta 

enintään 110 kg
1,3 1

yli 110 kg 1,5 1,2

2,5/ joutilas emakko 1,9

6,0/karju

10, jos karsinaa käytetään 

tavanomaisessa astutuksessa

Sisätila (sikaeläinten käytettävissä varsinaisesti oleva 

sisämittoina ilmoitettu tila, mukaan lukien juottoastiat, 

mutta lukuun ottamatta syöttölaitteita, joihin 

sikaeläimet eivät mahdu makaamaan)

Lihasiat, vieroitetut 

porsaat, nuoret emakot, 

kasvatuskarjut

Siitossiat

8



2 
 

TAULUKOT 5–13, SIIPIKARJA 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 5.

Eläintiheys ja eläinsuojien sisätilojen 

vähimmäispinta-ala. Siitoslintujen 

enimmäismäärä siipikarjarakennuksen 

sisätilan käytettävissä olevan alan 

neliömetriä kohti

6

Tulevia munijakanoja tuottaville 

siitoslinnuille tarkoitetut orret. Orren 

vähimmäispituus senttimetreinä lintua kohti

18

Pesät 7 naaraspuolista lintua pesää kohti tai 

yhteispesässä 120 cm
2
 naaraspuolista 

lintua kohti (yhteispesässä enintään 83 

lintua/pesä-m2)

Eläintiheys ja eläinsuojien ulkotilojen 

vähimmäispinta-ala. Ulkotilan 

vähimmäismäärä neliömetreinä lintua kohti

4

Gallus gallus  -lajin vanhempaispolven linnut tulevien munijakanojen tuottamiseen 

tarkoitettujen siitosmunien tuotantoon sekä Gallus gallus  -lajin vanhempaispolven 

linnut lihotettavien Gallus gallus -lajin lintujen tuottamiseen tarkoitettujen 

siitosmunien tuotantoon

Ikä ≥ 18 viikkoa

TAULUKKO 6.

Eläintiheys ja eläinsuojien sisätilojen 

vähimmäispinta-ala. Eläintiheys 

siipikarjarakennuksen sisätilan käytettävissä 

olevan alan neliömetriä kohti

21 kg elopainoa neliömetriä kohti

Orret tai korotetut istumatasot tai 

molemmat

Mikä tahansa orsien tai korotettujen 

istumatasojen tai molempien 

yhdistelmä, jossa orren pituus lintua 

kohti on vähintään 10 cm tai korotetun 

istumatason pinta-ala lintua kohti on 

vähintään 100 cm
2

Eläintiheys ja eläinsuojien ulkotilojen 

vähimmäispinta-ala. Ulkotilan 

vähimmäismäärä neliömetreinä lintua kohti

1

Kananuorikot ja munintarotuiset kukkopojat
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TAULUKKO 7.

Eläintiheys ja eläinsuojien sisätilojen 

vähimmäispinta-ala. Lintujen 

enimmäismäärä siipikarjarakennuksen 

sisätilan käytettävissä olevan alan 

neliömetriä kohti

6

Orren vähimmäispituus senttimetreinä lintua 

kohti

18

Pesät 7 munijakanaa pesää kohti tai 

yhteispesässä 120 cm
2
 munijakanaa 

kohti (yhteispesässä enintään 83 

kanaa/pesä-m2)
Eläintiheys ja eläinsuojien ulkotilojen 

vähimmäispinta-ala. Ulkotilan 

vähimmäismäärä neliömetreinä lintua kohti

4

Munijakanat, mukaan lukien lihan- ja munantuotantoa varten kasvatetut 

yhdistelmälinjat

TAULUKKO 8.

Eläintiheys ja eläinsuojien sisätilojen 

vähimmäispinta-ala. Eläintiheys 

siipikarjarakennuksen sisätilan käytettävissä 

olevan alan neliömetriä kohti

21 kg elopainoa neliömetriä kohti

Orret tai korotetut istumatasot tai 

molemmat 

Mikä tahansa orsien tai korotettujen 

istumatasojen tai molempien 

yhdistelmä, jossa orren pituus lintua 

kohti on vähintään 5 cm tai korotetun 

istumatason pinta-ala lintua kohti on 

vähintään 25 cm2

Eläintiheys ja eläinsuojien ulkotilojen 

vähimmäispinta-ala kiinteiden rakennusten 

osalta. Ulkotilan vähimmäismäärä 

neliömetreinä lintua kohti

4

Eläintiheys ja eläinsuojien ulkotilojen 

vähimmäispinta-ala siirrettävien 

rakennusten osalta. Ulkotilan 

vähimmäismäärä neliömetreinä lintua kohti

2,5

Gallus gallus  -lajin lihasiipikarja
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TAULUKKO 9.

Eläintiheys ja eläinsuojien sisätilojen 

vähimmäispinta-ala. Eläintiheys 

siipikarjarakennuksen sisätilan käytettävissä 

olevan alan neliömetriä kohti

21 kg elopainoa neliömetriä kohti

Orret tai korotetut istumatasot tai 

molemmat

Mikä tahansa orsien tai korotettujen 

istumatasojen tai molempien 

yhdistelmä, jossa orren pituus lintua 

kohti on vähintään 5 cm tai korotetun 

istumatason pinta-ala lintua kohti on 

vähintään 25 cm
2

Eläintiheys ja eläinsuojien ulkotilojen 

vähimmäispinta-ala. Ulkotilan 

vähimmäismäärä neliömetreinä lintua kohti

4

Gallus gallus  -lajin lihasiipikarja: salvukukot ja syöttökanat

TAULUKKO 10

Eläintiheys ja eläinsuojien sisätilojen 

vähimmäispinta-ala. Eläintiheys 

siipikarjarakennuksen sisätilan käytettävissä 

olevan alan neliömetriä kohti

21 kg elopainoa neliömetriä kohti

Orret tai korotetut istumatasot tai 

molemmat

Mikä tahansa orsien tai korotettujen 

istumatasojen tai molempien 

yhdistelmä, jossa orren pituus lintua 

kohti on vähintään 10 cm tai korotetun 

istumatason pinta-ala lintua kohti on 

vähintään 100 cm
2

Eläintiheys ja eläinsuojien ulkotilojen 

vähimmäispinta-ala. Ulkotilan 

vähimmäismäärä neliömetreinä lintua kohti

10

Lihasiipikarja: Meleagris gallopavo  -lajin kalkkunat, jotka pidetään kaupan 

kokonaisina paisteiksi tai jotka on tarkoitettu paloiteltaviksi
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TAULUKKO 11.

Lihantuotantoon: enintään 14 kg/m
2
, 

mikäli linnut pääsevät ulos päivittäin 

enintään 18 kg/m2

Siitoksen: 1 m
2
/eläin, mikäli linnut 

pääsevät ulos päivittäin, vähintään 0,5 

m
2
/eläin

Eläintiheys ja eläinsuojien ulkotilojen 

vähimmäispinta-ala. Ulkotilan 

vähimmäismäärä neliömetreinä lintua kohti

15

Eläintiheys ja eläinsuojien sisätilojen 

vähimmäispinta-ala. Eläintiheys 

siipikarjarakennuksen sisätilan käytettävissä 

olevan alan neliömetriä kohti. 

Lihasiipikarja: Anser anser domesticus  -lajin hanhet, > 4 vk

TAULUKKO 12

Lihantuotantoon: enintään 16 kg/m2, 

mikäli linnut pääsevät ulos päivittäin 

enintään 20 kg/m
2

Siitokseen: 0,5 m2/eläin, mikäli linnut 

pääsevät ulos päivittäin vähintään 0,25 

m2/eläin
Eläintiheys ja eläinsuojien ulkotilojen 

vähimmäispinta-ala. Ulkotilan 

vähimmäismäärä neliömetreinä lintua kohti

4,5

Lihasiipikarja: Pekingin ankat Anas platyrhynchos domesticus , myskisorsat Cairina 

moschata  ja hybridit sekä myskisorsa-ankat Cairina moschata × Anas 

platyrhynchos , > 4 vk

Eläintiheys ja eläinsuojien sisätilojen 

vähimmäispinta-ala Eläintiheys 

siipikarjarakennuksen sisätilan käytettävissä 

olevan alan neliömetriä kohti
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TAULUKKO 13

Eläintiheys ja eläinsuojien sisätilojen 

vähimmäispinta-ala. Eläintiheys 

siipikarjarakennuksen sisätilan käytettävissä 

olevan alan neliömetriä kohti.

21 kg elopainoa neliömetriä kohti

Orret tai korotetut istumatasot tai 

molemmat

Mikä tahansa orsien tai korotettujen 

istumatasojen tai molempien 

yhdistelmä, jossa orren pituus lintua 

kohti on vähintään 5 cm tai korotetun 

istumatason pinta-ala lintua kohti on 

vähintään 25 cm
2

Eläintiheys ja eläinsuojien ulkotilojen 

vähimmäispinta-ala. Ulkotilan 

vähimmäismäärä neliömetreinä lintua kohti

4

Lihasiipikarja: Numida meleagris f. domestica  -lajin helmikanat

TAULUKKO 14. ELÄINTEN ENIMMÄISMÄÄRÄ PELTOHEHTAARIA KOHDEN 

Eläinluokka tai -laji Eläinten einmmäismäärä hehtaaria kohden Yksi eläin tai eläinpaikka muunnettuna eläinyksilöksi

Lypsylehmä 2 1

Emolehmä 4 0,5

Hieho 4 0,5

Siitossonni 4 0,5

Lihanauta 4 0,5

Nauta alle 8 kk 14 0,14

Hevonen 3 0,67

Poni 5 0,4

Emakko porsaineen 5 0,4

Lihasika * 18 0,11

Siitossika 18 0,11

Uuhi karitsoineen 13 0,15

Kuttu kileineen 13 0,15

Munituskana, broileremo 280 0,007

Broileri, kananuorikko * 850 0,002

Kalkkuna * 340 0,006

Hanhi, ankka * 310 0,007

* Eläinpaikkaa kohti vuodessa

Eläinten enimmäismäärä hehtaaria kohden niin, että niiden vuodessa tuottama, peltoon levitettävä lantamäärä vastaa 170 kg kokonais-N.                                                                                                                           


