Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset
TURKISELÄIMET
Pitopaikan yleiset vaatimukset
 Pitopaikan rakennukset ja laitteet ovat hyvässä kunnossa ja eläimille turvallisia
 Materiaalit, joiden kanssa turkiseläimet pääsevät kosketuksiin ovat turvallisia, puhdistettavissa
perusteellisesti ja desinfioitavissa
 Pitopaikan pohja tai lattia on sellainen, ettei siitä aiheudu eläimille vahinkoa
 Häkin pohjaverkkoa koskevat vaatimukset täyttyvät
 Turkistarha on aidattu tai eläinten karkaaminen on estetty muulla tavoin
 Häkit on sijoitettu siten, etteivät eri häkkien eläimet pääse vahingoittamaan tai likaamaan toisiaan
 Häkkirivien välissä on riittävän tilava käytävä
Tilavaatimukset
 Eläinten pitopaikan tilavaatimukset täyttyvät
o Minkki ja hilleri
 Täysikasvuista eläintä kohden vähintään 2550 cm²
 Emo pentueen kanssa vähintään 2550 cm²
 Kaksi vieroitettua pentua vähintään 2550 cm²
 Enemmän kuin 2 vieroitettua pentua: lisätila kutakin seuraavaa pentua kohden
vähintään 850 cm²
 Häkin leveys vähintään 30 cm, pituus vähintään 70 cm ja korkeus vähintään 45 cm
o Kettu
 Täysikasvuista eläintä kohden vähintään 0,8 m²
 Emo pentueen kanssa vähintään 2,0 m²
 Kaksi vieroitettua pentua vähintään 1,2 m²
 Enemmän kuin 2 vieroitettua pentua: lisätila kutakin seuraavaa pentua kohden
vähintään 0,5 m²
 Häkin leveys vähintään 75 cm, pituus vähintään 100 cm ja korkeus vähintään 70 cm
 Pitopaikka tarjoaa riittävän suojan epäsuotuisia sääoloja vastaan
Eläinsuojan olosuhteet
 Valaistus on turkiseläimille sopiva ja riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen
Hyvinvoinnista huolehtiminen
 Turkiseläimet tarkastetaan vähintään kerran päivässä
 Sairastuneista ja vahingoittuneista turkiseläimistä huolehditaan asianmukaisesti
 Lääkinnällisestä hoidosta pidetään kirjaa
 Tarhalla kuolleiden turkiseläinten lukumäärästä pidetään kirjaa
Ruokinta ja juotto
 Eläimet saavat riittävästi niille sopivaa rehua
 Eläinten saatavilla on päivittäin riittävästi puhdasta vettä
 Ruokinta- ja juottolaitteistojen toimivuus tarkastetaan päivittäin
 Ruokinta- ja juottolaitteistojen häiriöiden varalta on käytettävissä varajärjestelmä
 Rehu ja juomavesi pysyvät puhtaina

9.10.2017 tuli voimaan valtioneuvoston asetus (670/2017), jossa poistettiin takautuvasti vuoden alusta useita
täydentävien ehtojen vaatimuksia. Asetuksen mukaiseksi päivitetystä vaatimuslistasta on poistettu seuraavat
vaatimukset:
o Tilojen ja laitteiden puhtaudesta ja desinfioinnista huolehditaan riittävästi
o Nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät kuivikkeisiin
o Karanneiden eläinten pyyntiin käytetyt ansat tarkastetaan ainakin kahdesti päivässä
o Häkit on sijoitettu niin korkealle, että häkkien alusta voidaan puhdistaa
asianmukaisesti
o Ketun häkissä on sopivalle korkeudelle sijoitettu hylly
o Penikoimisaikana ketun pitopaikassa on kaksiosainen, riittävän suuri ja tarvittaessa
riittävästi kuivitettu pesäkoppi
o Minkin ja hillerin pitopaikoissa on ympäri vuoden kuivitettu ja riittävän suuri pesäkoppi

o

Käytettäessä automaattista juottolaitetta, eläimet totutetaan sen käyttämiseen

