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Koira ja kissa – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna
Eläinsuojelulainsäädäntö asettaa koiran tai kissan omistajalle ja haltijalle pitopaikkaan, hoitoon, kohteluun ja käsittelyyn liittyviä vaatimuksia.
Tähän esitteeseen on koottu yhteen koirien ja kissojen
pitoa ja hyvinvointia koskevien tärkeimpien eläinsuojelusäädösten sisältöä.
Lähteinä käytetyt säädöstekstit ovat kokonaisuudessaan
luettavissa maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilla
osoitteessa www.mmm.fi.
Lähteet: eläinsuojelulaki (247/1996 muutoksineen), eläinsuojeluasetus
(396/1996, muut.), valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden
pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta (674/2010) sekä
maa- ja metsätalousministeriön asetus kiellosta käyttää kilpailuissa tai
pitää näytteillä koiria, joille on suoritettu eläimen ulkonäön muuttamiseksi leikkaus (70/2000).

Eläinsuojelulain merkitys
Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla
mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain
avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja
hyvää kohtelua.
Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa
tarpeetonta kärsimystä. Myös tarpeettoman kivun ja
tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä
otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.
Koiran tai kissan omistajan tulee perehtyä eläinlajin ja
-rodun tarpeisiin sekä järjestää sille asianmukaiset tilat ja
muut edellytykset jo hyvissä ajoin ennen eläimen hankkimista.

Eläinsuojeluvalvonta
Koirien tai kissojen hyvinvointiin liittyvissä ongelmatilanteissa, tai jos on aihetta epäillä, että niitä pidetään
tai hoidetaan eläinsuojelusäädösten vastaisesti, voi yksityinen henkilö ottaa yhteyttä paikallisiin eläinsuojeluviranomaisiin. Eläinsuojeluvalvontaa paikallistasolla hoitavat kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavat viranhaltijat (terveystarkastajat) sekä poliisi.
Aluehallintovirasto ja erityisesti siellä työskentelevä
läänineläinlääkäri ohjaa ja valvoo eläinsuojelusäädösten
noudattamista toimialueellaan.
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläinsuojelusäädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Ministeriötasolla eläinsuojelusäädösten 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 tarkastusoikeutensa rajoissa tarvittaessa avustaa viranomaista.
Eläinsuojeluvalvoja voi tarkastuksen yhteydessä antaa
eläimen omistajalle tai haltijalle neuvoja ja ohjeita, sen
sijaan kieltoja ja määräyksiä voivat antaa vain viranomaiset. Jos eläinsuojeluvalvoja havaitsee tarkastuksessa sellaisia epäkohtia, jotka edellyttävät kieltojen tai
määräysten antamista, hänen on ilmoitettava asiasta
eläinsuojeluviranomaiselle.
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Vuonna 2010 lääninhallitukset korvautuivat uusilla aluehallintovirastoilla. Ajankohtaista tietoa eläinsuojeluvalvonnan muutoksista päivitetään Eviran internetsivulle www.
evira.fi.
Maassamme on lisäksi lukuisia eri eläinsuojelujärjestöjen
omia eläinsuojeluvalvojia, joiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Näillä eläinsuojeluvalvojilla ei kuitenkaan
ole eläinsuojelulakiin perustuvaa oikeutta tarkastusten
suorittamiseen.

Ammattimainen tai muutoin
laajassa mitassa tapahtuva
koirien tai kissojen pito
Jos koirien tai kissojen pito on ammattimaista tai muutoin
laajamittaista, toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus
sille 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.

Koirien tai kissojen pitoa, joista ilmoitus on tehtävä, on:
koirien tai kissojen säännöllinen kaupanpitäminen tai
välittäminen
kun koirien tai kissojen omistajalla tai haltijalla on kasvatettavanaan vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat
penikoineet ainakin yhden kerran
koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen
ottaminen, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan
hoidettavaksi, säilytettäväksi tai koulutettavaksi vähintään
kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa
muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen koirien
tai kissojen pito.
Aluehallintovirastolle tehtävän ilmoituksen tulee sisältää:
toiminnanharjoittajan nimi, osoite, kotipaikka
jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriote, jos toiminnanharjoittaja on yhtiö, osuuskunta tai muu
yhteisö taikka säätiö
toiminnassa mahdollisesti käytettävä toiminimi
selvitys eläinten hoidosta vastaavan henkilön koulutuksesta ja muusta toiminnassa tarvittavasta kokemuksesta
missä ja minkälaista toimintaa aiotaan harjoittaa sekä
milloin toiminta on tarkoitus aloittaa
tiedot eläinlajeista ja -määristä, joita toiminta koskee tai
tulee koskemaan
selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista ja käytettäviksi
aiotuista laitteista
selvitys siitä, miten eläinten hoito on tarkoitus järjestää.
Toiminnanharjoittajan on pidettävä luetteloa toiminnan
kohteena olevista eläimistä. Lisätietoja ja ohjeita ilmoituksen tekemisestä saa tarvittaessa läänineläinlääkäriltä.
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Kadonneet ja talteenotetut
koirat tai kissat
Kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan irrallaan
tavattujen ja talteenotettujen lemmikkikoirien tai -kissojen
tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä
on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen
kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa
eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai
haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.
Jos poliisille on tehty metsästyslaissa tarkoitettu ilmoitus
koiran talteenotosta, tulee poliisin ilmoittaa talteenotosta
kunnan löytöeläinten talteenottopaikkaan.

Omistajaltaan tai haltijaltaan karkuun päässyttä koiraa tai
kissaa voi tiedustella kunnan järjestämästä hoitopaikasta.
Hoitopaikan sijaintia voi tiedustella paikallisilta eläinsuojeluviranomaisilta eli kunnaneläinlääkäriltä, terveystarkastajalta tai poliisilta.
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Koiran tai kissan pitopaikka
Yleiset vaatimukset
Koiran tai kissan pitopaikalla tarkoitetaan sitä tilaa, jossa
eläintä pidetään. Kotioloissa pidettävien koirien ja kissojen
pääasiallinen pitopaikka on yleensä asuinhuoneisto. Muita
koirien ja kissojen pitopaikkoja ovat esimerkiksi tarha,
aitaus tai eläinten pitoon soveltuva häkki.

Eläinsuojelullisiin näkökohtiin tulee kiinnittää huomiota
jo pitopaikan suunnitteluvaiheessa. Koiran tai kissan
pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että se on
eläimelle turvallinen ja että eläimen karkaamisvaara on
mahdollisimman vähäinen.

Koiran tai kissan on pystyttävä pitopaikassaan toteuttamaan mahdollisimman hyvin sille luontaisia tarpeita.
Eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava,
valoisa, puhdas ja turvallinen, ja lisäksi siinä on oltava
eläinlajille sopiva sisustus ja muu varustus. Pitopaikan
tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä
liiallista kylmyyttä, lämpöä, vetoa ja kosteutta vastaan.
Pitopaikassa olevat eläimet on voitava hoitaa ja tarkastaa vaikeuksitta.

Pitopaikan on oltava sellainen, että eläin ei voi jäädä
kiinni pitopaikan rakenteisiin tai muutoin vahingoittua,
eikä siinä saa olla sellaisia teräviä kulmia ja ulokkeita,
jotka voivat vahingoittaa eläintä.
Koiran tai kissan on voitava pitopaikassaan seistä ja
levätä luonnollisessa asennossa sekä liikkua. Samassa
pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida asettua
yhtä aikaa makuulle.
Koiran tai kissan pitoon tarkoitettujen tilojen on oltava
sellaisia, että eläimellä on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä
mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Koiraa tai kissaa saadaan pitää sen kuljetukseen tarkoitetussa laatikossa tai häkissä taikka muussa vastaavassa
pienikokoisessa säilytystilassa vain, jos eläimen kuljettaminen, sairaus tai muu tilapäinen ja hyväksyttävä syy
sitä vaatii.
Pitopaikan olosuhteet
Pitopaikan valaistuksen, ilmanlaadun, lämpötilan ja ilman
suhteellisen kosteuden on oltava eläimelle sopivat. Koira
tai kissa ei saa olla jatkuvasti alttiina ympäristön melulle,
joka ylittää 65 desibeliä (dB(A)). Ilmanvaihto ei saa
aiheuttaa haitallista vetoa.
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Pitopaikan puhtaana- ja kunnossapito
Koiran tai kissan 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 koiran tai
kissan terveyteen ja hyvinvointiin, on tarkastettava vähintään kerran päivässä. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia
vaarantavat viat on korjattava välittömästi tai, jollei se
ole mahdollista, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisesta on huolehdittava muilla keinoin.
Laitteet ja välineet
Jos koiran tai kissan hoitoon, käsittelyyn, kiinniottamiseen,
kuljettamiseen tai lopettamiseen tarkoitettujen välineiden,
laitteiden ja aineiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle
tarpeetonta kipua tai tuskaa, ei niitä saa valmistaa, maahantuoda, myydä, luovuttaa eikä käyttää. Tällainen väline
on muun muassa piikkipanta.
Koiran tai kissan 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.
Jos koiran tai kissan pitopaikassa on sellaisia laitteita tai
esineitä, jotka voivat vahingoittaa eläintä, ne on tarvittaessa suojattava tai sijoitettava siten, että ne ovat eläimen ulottumattomissa.
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Koiran tai kissan hoito
Ulkotarha
Ulkotarhalla tarkoitetaan tässä ulkoilutarhaa tai muuta sitä
vastaavaa, koiran tai kissan ulkoiluun tarkoitettua aidattua
tai muulla tavalla selvästi rajattua aluetta.

Hyvinvoinnista huolehtiminen
Hoidossa olevaa koiraa tai kissaa ei saa jättää hoidotta
eikä hylätä. Eläimen on saatava riittävästi sille sopivaa
ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa.

Koiran tai kissan ulkotarhan on oltava riittävän tilava ottaen huomioon eläinlaji, -rotu, eläimen koko ja aktiivisuus
sekä eläinten lukumäärä. Ympäristön on oltava riittävän
rauhallinen ja meluton. Ulkotarhan maaston, kasvillisuuden ja maapohjan on oltava eläinlajille sopivia.

Koiran tai kissan terveydentila ja hyvinvointi on tarkastettava vähintään kerran päivässä. Eläimen terveyteen ja
hyvinvointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota lisääntymisaikana ja silloin, kun hoito-olosuhteissa tapahtuu
merkittäviä muutoksia. Jos havaitaan jotain poikkeavaa,
on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Tarhan pohja on voitava pitää helposti kuivana. Tarvittaessa maapohjan on oltava salaojitettu tai viemäröity.
Tarha ei saa olla niin liukas, että siitä aiheutuu eläimelle
vahingoittumisen vaaraa.
Ulkotarhan ja sinne johtavien kulkuteiden on oltava eläimelle 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
piikkilankaa.

Koiran tai kissan lajinomaisen liikunnantarpeen tyydyttämisestä on huolehdittava riittävästi. Täysikasvuista
koiraa on ulkoilutettava päivittäin riittävän usein.
Koirien tai kissojen välisten sosiaalisten arvojärjestysten
muotoutuessa uudelleen ilmenee usein aggressiivista
käyttäytymistä. Jos eläinryhmiä yhdistetään tai uusia
eläimiä tuodaan ryhmään, tästä mahdollisesti aiheutuviin käyttäytymisongelmiin on kiinnitettävä erityistä
huomiota.
Sellaiset eläimet, jotka suhtautuvat toisiinsa vihamielisesti
tai saattavat muutoin vahingoittaa toisiaan, on pidettävä
toisistaan erillään tai eläimillä on oltava pitopaikassa
mahdollisuus paeta ja piiloutua muilta eläimiltä.
Juotto ja ruokinta
Ruokinnassa on otettava huomioon kunkin eläimen
tarpeet ja varmistettava, että jokainen eläin saa riittävästi
ravintoa. Koiralle tai kissalle annettavan ruuan on oltava
ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä ja vitamiineilla täydennettyä.
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Ruokinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota eläimen
lajinomaisiin ravintovaatimuksiin ja ravinnon koostumukseen. Eläinten ruokintaan ja juottoon tarkoitetut astiat ja
laitteet on pidettävä puhtaina. Virtsa ja ulosteet eivät saa
pilata ruokaa tai juomavettä.
Kohtelu ja käsittely
Koiraa tai kissaa on kohdeltava rauhallisesti ja sen käsittelyssä on pyrittävä käyttämään hyväksi sen lajinomaista
käyttäytymistä. Eläintä ei saa vahingoittaa eikä käsitellä
väkivaltaisesti eikä sitä saa tarpeettomasti pelotella tai
kiihdyttää.
Koiraa tai kissaa ei saa rasittaa liikaa, eikä sitä saa pakottaa yrittämään luonnollisten kykyjensä tai voimiensa ylittämistä. Eläintä ei saa myöskään kurittaa eikä kouluttaa
kohtuuttoman ankarasti.
Pentujen vieroitus
Pentuja ei saa vieroittaa emostaan liian varhain. Vieroituksen on tapahduttava sellaisena ajankohtana, joka on sekä
pentujen että emon hyvinvoinnin kannalta edullisin.

Vieroitukseen valmistauduttaessa emolla on tarvittaessa
oltava mahdollisuus päästä omaan erilliseen tilaan, jonne
pennut eivät pääse.
Koiralle tai kissalle suoritettavat toimenpiteet
Leikkaus tai muu siihen verrattava kipua aiheuttava
toimenpide saadaan suorittaa koiralle tai kissalle vain,
jos se on eläimen sairauden tai muun siihen verrattavan
syyn vuoksi tarpeellista.
Toimenpiteen saa pääsääntöisesti suorittaa vain eläinlääkäri. Jos toimenpiteestä aiheutuva kipu on kuitenkin
lievää ja hetkellistä tai toimenpide ei siedä viivytystä,
saa toimenpiteen kuitenkin tehdä myös muu henkilö
kuin eläinlääkäri.
Toimenpiteisiin käytettävien välineiden ja laitteiden tulee
olla tarkoitukseensa sopivia, puhtaita ja toimintakuntoisia.
Pätevä henkilö saa suorittaa tatuoinnin koiralle ja eläinlääkäri saa suorittaa tatuoinnin kissalle. Pätevä henkilö
saa myös asettaa mikrosirun koiralle tai kissalle. Pätevällä
henkilöllä tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla on riittävä
tieto ja taito toimenpiteen suorittamiseksi.
Koiran hännän tai korvien typistys koiran ulkonäön vuoksi
on kielletty. Vuonna 2001 tai sen jälkeen syntynyt koira,
jolle on suoritettu kielletty toimenpide, ei saa osallistua
kilpailuihin eikä sitä saa pitää näytteillä. Tästä kiellosta on
kuitenkin poikkeuksena euroopanmestaruus- ja maailmanmestaruustason kilpailut ja näyttelyt.
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Koiran tai kissan lopettaminen
Koiran tai kissan lopettaminen on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Eläimen saa lopettaa
vain lopettamisen osaava henkilö, jolla tulee olla riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja
lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi.
Koira tai kissa saadaan lopettaa, jollei sitä lopeteta eläinlääkärin toimesta asianmukaisella nukutus- tai lopetusaineella, ainoastaan ampumalla aivoihin tai käyttämällä
kaasua, joka aiheuttaa välittömän tajunnan menetyksen
ja kuoleman. Jos lopettamiseen käytetään hiilimonoksidia
(häkää), kaasun tulee olla asianmukaisesti jäähdytetty ja
suodatettu, eikä siinä saa olla ärsyttäviä aineita.
Koiran tai kissan pentu saadaan kuitenkin lopettaa alle
kolmen päivän ikäisenä lyömällä eläintä päähän niin
voimakkaasti, että se menettää henkensä välittömästi.
Eläimen lopettavan henkilön on varmistettava, että eläin
on kuollut ennen kuin se hävitetään tai ryhdytään muihin
toimenpiteisiin.
Tajuissaan olevan koiran tai kissan lopettaminen hukuttamalla tai tukehduttamalla on kielletty.
Tarvittaessa lisää neuvoja ja ohjeita eläinten lopettamisesta saa kunnaneläinlääkäriltä.
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Eläinjalostus
Eläinjalostuksessa on huomioitava eläinsuojelulliset
näkökohdat sekä eläinten terveys. Sellainen eläinjalostus
tai jalostusmenetelmien käyttäminen, josta voi aiheutua
eläimelle kärsimystä tai merkittävää haittaa sen terveydelle tai hyvinvoinnille, on kielletty. Myös geenitekniikan
käyttö eläinten tuotannon määrälliseksi tai laadulliseksi
muuttamiseksi on kielletty, jos se voi vaikuttaa haitallisesti
eläinten terveyteen tai hyvinvointiin.
Eläinkilpailut
Jos eläin voi kilpailuissa joutua alttiiksi kivulle, tuskalle
tai kohtuuttomalle rasitukselle, kilpailujen järjestäjän on
omalla kustannuksellaan kutsuttava kilpailutilaisuuteen
eläinlääkäri.
Eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä tai muilla vastaavilla
aineilla tai valmisteilla on kielletty.
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Koirat
Tietylle paikalle kytkettynä pidettävä koira
Alle vuoden ikäistä koiraa saa pitää tietylle paikalle
kytkettynä ainoastaan tilapäisesti. Koiraa saa pitää kytkettynä tietylle paikalle muuten kuin tilapäisesti vain asutun
rakennuksen välittömässä läheisyydessä. Sisällä koiraa
saa pitää kytkettynä vain tilapäisesti, lyhytaikaisesti ja
hyväksyttävästä syystä.

Koiralla, jota pidetään ulkona kytkettynä muutoin kuin
tilapäisesti, on oltava mahdollisuus päästä asianmukaiseen koppiin tai muuhun tarkoituksenmukaiseen lepopaikkaan, jossa sillä on riittävä suoja sääoloja vastaan.
Koiran ulkotarha
Ulkona saa ympärivuotisesti pitää vain sellaisia koirarotuja,
jotka soveltuvat jatkuvaan ulkona olemiseen. Ulkotarhassa
pidettävällä koiralla on oltava mahdollisuus päästä asianmukaiseen koppiin tai muuhun tarkoituksenmukaiseen
lepopaikkaan, jossa sillä on riittävä suoja sääoloja vastaan.

Muutoin kuin tilapäisesti ulkona tietylle paikalle kytkettynä pidettävällä koiralla on oltava liikkumatilaa vähintään
40 m². Koiran kytkin ei saa päästä kiertymään puun,
tolpan eikä muun vastaavan esteen ympärille, ja koiran
kaulapannan on oltava riittävän leveä ja ympärysmitaltaan säädettävissä. Kaulapanta ei saa olla metallinen eikä
kuristava.

Koiratarhan koossa on otettava huomioon koiran tai
koirien rotu, koko ja lukumäärä.
Koiran ulkotarhassa on oltava tilaa vähintään:

Pinta-ala m2
Koiran keskimääräinen paino
Koirien
lukumäärä

5 kg ja alle

10 kg

20 kg

30 kg

40 kg

50 kg ja yli

1

5

6

8

10

15

16

2

5

8

10

14

18

20

3

6

10

13

17

22

24

4

8

12

15

20

26

28

5

8

14

18

24

30

32

6

10

16

20

26

34

36

Jos ulkotarhassa pidetään useampaa kuin kuutta koiraa, tarhan pinta-alaa on lisättävä sopivassa suhteessa yllä olevaa taulukkoa soveltaen.
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Koirankoppi tai muu sitä vastaava säänsuoja
Koirankoppia koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin
osin myös muuhun sitä vastaavaan säänsuojaan.

Koiran pitoon tarkoitettu häkki
Koiran pitoon tarkoitetun häkin tai muun vastaavan tilan
korkeuden on oltava vähintään häkissä pidettävän koiran
pituus rintalastasta hännän juureen kerrottuna luvulla
kaksi. Jos samassa häkissä tai muussa vastaavassa tilassa
pidetään useampaa kuin yhtä koiraa, korkeus määräytyy
suurimman siinä pidettävän koiran pituuden mukaan.
Lattian on oltava kiinteäpohjainen.

Koirankopin on oltava kooltaan, rakenteiltaan ja varustukseltaan koiralle sopiva. Kopin seinien, katon ja lattian on
oltava tiiviitä ja tarvittaessa lämpöeristettyjä. Kopin pohjan
on oltava irti maanpinnasta. Kopin lämpötilan ja ilmanlaadun on oltava siellä olevalle koiralle sopivia.

Eläinsuojelulaissa tarkoitetuissa löytöeläinten talteenottopaikoissa ja eläinten säilytettäväksi tai hoidettavaksi
ottamisessa voidaan taulukon tilavaatimuksia pienentää
silloin, kun säilytettäväksi tai hoidettavaksi ottaminen on
lyhytaikaista, kuitenkin enintään 50 %:lla.

Koirankopin kulkuaukon on oltava sellainen, että koiralle
ei aiheudu vahingoittumisen vaaraa. Kulkuaukko on tarvittaessa varustettava sopivalla läpällä. Kopin lattia on pidettävä puhtaana ja kuivana. Koiralla on oltava käytössään
makuualusta.

Jos koiraa pidetään häkissä tai muussa vastaavassa tilassa
muutoin kuin tilapäisesti, siinä on oltava tilaa vähintään:

Pinta-ala m2
Koiran keskimääräinen paino
Koirien
lukumäärä

5 kg ja alle

10 kg

20 kg

30 kg

40 kg

50 kg ja yli

1

2,0

2,0

2,5

3,5

4,5

5,5

2

2,0

2,5

3,5

4,5

6,0

7,5

3

2,0

3,5

4,5

6,0

7,5

10,0

4

2,5

4,0

5,5

5

3,0

5,0

6,5

6

4,0

5,5

7

4,5

6,0
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Kissat
Synnytys
Nartulle on annettava mahdollisuus synnyttää rauhalliseen, mukavaan paikkaan, joka on sille etukäteen tuttu
tai johon sen on annettu tutustua riittävän varhain ennen
synnytystä. Nartulle, joka valmistautuu synnytykseen tai
jolla on imetettäviä pentuja, on annettava mahdollisuus
olla rauhassa. Synnyttäneellä nartulla on tarvittaessa
oltava mahdollisuus poistua vapaasti pentujensa luota.
Siitokseen käytettävän nartun pidossa on kiinnitettävä
erityistä huomiota siihen, ettei nartulla teetetä pentuja
liian usein.
Jos vieroitettuja 8–16 viikon ikäisiä pentuja pidetään
häkissä tai muussa sitä vastaavassa tilassa, siinä on oltava
tilaa vähintään:

Pentujen paino
yhteensä (kg)

Pinta-ala
(m2)

10

2,0

20

2,5

30

3,5

40

4,0

50

5,0

60

5,5

70

6,0

Kissan pitopaikassa on oltava sopivia rakenteita tai paikkoja kiipeilyä ja kynsimistä varten. Lisäksi pitopaikassa on
oltava hiekkalaatikko tai muu sopiva tila tarpeiden tekoa
varten.
Jos kissoja pidetään vapaana huoneessa tai muussa vastaavassa suurehkossa tilassa, pitopaikassa on oltava täysikasvuista kissaa kohden tilaa vähintään 1 m², kuitenkin
siten, että pinta-alan on oltava aina vähintään 5 m².
Jos kissaa pidetään häkissä tai muussa vastaavassa tilassa
muutoin kuin tilapäisesti, tilan pinta-alan on oltava vähintään 1,5 m² ja korkeuden vähintään 1,3 m. Jos samassa
häkissä tai muussa vastaavassa tilassa pidetään useita
kissoja, pinta-alan on oltava kissaa kohden vähintään
0,7 m².
Eläinsuojelulaissa tarkoitetuissa löytöeläinten talteenottopaikoissa ja eläinten säilytettäväksi tai hoidettavaksi ottamisessa voidaan edellä olevia tilavaatimuksia pienentää
silloin, kun säilytettäväksi tai hoidettavaksi ottaminen on
lyhytaikaista, kuitenkin enintään 50 %:lla.
Lattian on oltava kiinteäpohjainen.
Kissaa ei saa pitää paikalleen kytkettynä muutoin kuin
tilapäisesti ja lyhytaikaisesti. Tällöin kissan on oltava
jatkuvassa valvonnassa.
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