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Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta 

2 luku 

Seura- ja harrastuseläimen pitopaikka 

3 § 

Yleiset vaatimukset 

Eläimen pitopaikan ja eläimen pitoon tarkoitettujen varusteiden ja laitteiden on oltava helposti puhtaana 

pidettäviä. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää puunsuoja-aineita, maaleja tai muita aineita siten, että ne voivat 

aiheuttaa eläimelle myrkytyksen. 

Häkin, terraarion tai 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 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. Häkit, terraariot sekä muut vastaavat tilat on sijoitettava siten, että niiden 

väliin jää riittävästi tilaa eläinten tarkastamista ja hoitamista varten, sekä niin, etteivät eri häkkien eläimet 

voi vahingoittaa tai liata toisiaan. 

Pitopaikan lattia tai pohja on voitava pitää puhtaana. Verkkolattian, ritilälattian tai muun reijitetyn lattian 

on oltava eläimelle sopiva sekä sellainen, että eläin ei voi jäädä kiinni lattiaan tai muutoin vahingoittua. 

Pitopaikassa on oltava eläinlajille sopiva sisustus ja muu varustus sekä tarvittaessa sellaista materiaalia, että 

eläin voi toteuttaa lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan kuten kiipeilyä, kaivamista, jyrsimistä, piiloutumista, 

suojautumista, kylpemistä, uimista, sukeltamista tai pesän rakentamista. Eläimen pitopaikka sekä eläimen 

pitoon tarkoitetut varusteet ja laitteet on pidettävä hyvässä kunnossa niin, etteivät ne vahingoita eläintä tai 

vaaranna sen terveyttä tai hyvinvointia. 

Eläimen pitoon tarkoitetut laitteet ja välineet on sijoitettava siten, etteivät ne aiheuta eläimelle 

vahingoittumisen vaaraa. Sähköjohdot ja -laitteet sekä esineet, jotka voivat vahingoittaa eläintä, on 

tarvittaessa suojattava tai sijoitettava siten, että ne ovat eläimen ulottumattomissa. 

Eläimen ruokintaan ja juottamiseen tarkoitetut astiat ja laitteet on sijoitettava pitopaikkaan siten, että eläin 

voi syödä ja juoda vaikeuksitta. 

4 § 

Pitopaikan olosuhteet 

Pitopaikan ilmanlaadun, lämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava eläimelle sopivia. Ilmanvaihto 

ei saa aiheuttaa eläimelle haitallista vetoa. 

Eläin ei saa olla jatkuvasti alttiina ympäristön melulle, joka ylittää 65 desibeliä (dB(A)). 

Pitopaikan valaistuksen on oltava sellainen, että eläin voi toteuttaa lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan. 

Valaistus ei saa aiheuttaa eläimelle haittaa eikä vahinkoa. 

5 § 
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Ulkotarhan yleiset vaatimukset 

Ulkotarhan maaston, kasvillisuuden ja maapohjan on oltava eläinlajille sopivia. Pohjan on oltava sellainen, 

että se voidaan pitää kuivana. Tarvittaessa maapohjan on oltava salaojitettu tai viemäröity. Tarha ei saa olla 

liukas siten, että siitä aiheutuu eläimelle vahingoittumisen vaaraa. 

Ulkotarhan on oltava riittävän tilava ottaen huomioon eläinlaji, -rotu, eläimen koko ja aktiivisuus sekä 

eläinten lukumäärä. Ympäristön on oltava riittävän rauhallinen ja meluton. Ulkotarhaan johtavien 

kulkuteiden on oltava eläimelle turvallisia. 

Ulkotarhan aidan on oltava eläimelle turvallinen ja eläinlajille sopivasta materiaalista valmistettu. Jos aita 

on verkkoaitaa, verkon silmäkoon on oltava sellainen, että eläin ei voi jäädä siihen kiinni päästään, 

raajoistaan tai muista ruumiinosistaan. Ulkotarhan aitaamiseen ei saa käyttää piikkilankaa. 

6 § 

Hyvinvoinnista huolehtiminen 

Eläimen terveyden ja hyvinvoinnin tarkastukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota lisääntymisaikana ja 

kun hoito-olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Jos tarkastuksessa havaitaan jotain poikkeavaa, on 

ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi. 

Eläinryhmiä yhdistettäessä tai tuotaessa uusia eläimiä ryhmään on kiinnitettävä erityistä huomiota 

sosiaalisten suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti aiheutuviin käyttäytymisongelmiin. 

Eläimet, jotka suhtautuvat toisiinsa vihamielisesti tai saattavat muutoin vahingoittaa toisiaan, on pidettävä 

erillään toisistaan tai eläimillä on pitopaikassa oltava mahdollisuus paeta ja piiloutua muilta eläimiltä. 

Päivittäisten hoitotoimenpiteiden äkillisiä muutoksia on vältettävä. Eläimen lajinomaisen liikunnantarpeen 

tyydyttämisestä on huolehdittava riittävästi. 

7 § 

Juotto ja ruokinta 

Eläimelle annettavan ruuan on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä ja 

vitamiineilla täydennettyä. Ruokinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota eläimen lajinomaisiin 

ravintovaatimuksiin ja ravinnon koostumukseen. 

Eläimen ruokintaan ja juottamiseen tarkoitetut astiat, laitteet ja välineet on pidettävä puhtaina. Virtsa ja 

ulosteet eivät saa pilata ruokaa eivätkä juomavettä. 

9 § 

Yleiset vaatimukset 

Täysikasvuista koiraa on ulkoilutettava päivittäin riittävän usein, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä 

koiran liikunnantarpeen tyydyttämiseen. 

Ulkona saa ympärivuotisesti pitää vain sellaisia koirarotuja, jotka soveltuvat jatkuvaan ulkona olemiseen. 

Koiran pitoon tarkoitettujen tilojen on oltava sellaisia, että koiralla on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai 

sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

11 § 

Koiran ulkotarha 
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1. Koiran ulkotarhan vähimmäiskoko 

Koirien lukumäärä Pinta-ala (m2) 

Koiran (koirien) keskimääräinen paino  

 enintään 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg tai 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. 

2. Koiran pitoon tarkoitettu häkki tai muu vastaava tila 

Koirien lukumäärä Pinta-ala (m2) 

Koiran (koirien) keskimääräinen paino  

 enintään 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg tai 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     

3. Vieroitettujen 8-16 viikon ikäisten koiranpentujen häkin tai muun vastaavan tilan vähimmäiskoko 



Pentujen keskimääräinen 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 

 

 

12 § 

Koirankoppi tai muu sitä vastaava säänsuoja 

Koirankopin tai muun sitä vastaavan säänsuojan on oltava kooltaan, rakenteiltaan ja varustukseltaan 

koiralle sopiva. Seinien, katon ja lattian on oltava tiiviitä ja tarvittaessa lämpöeristettyjä. Pohjan on oltava 

irti maanpinnasta. Lämpötilan ja ilmanlaadun on oltava koiralle sopivia. 

Kulkuaukon on oltava sellainen, että koiralle ei aiheudu vahingoittumisen vaaraa. Kulkuaukko on 

tarvittaessa varustettava sopivalla läpällä. Lattia on pidettävä puhtaana ja kuivana. Koiralla on oltava 

käytössään makuualusta. 

13 § 

Häkki tai muu vastaava tila 

Häkin tai muun vastaavan tilan korkeuden on oltava vähintään koiran pituus rintalastasta hännän juureen 

kerrottuna kahdella. Lattian on oltava kiinteäpohjainen. Jos samassa häkissä tai muussa vastaavassa tilassa 

pidetään useampaa kuin yhtä koiraa, korkeus määräytyy suurimman koiran pituuden mukaan. 

Häkin tai muun vastaavan tilan, joka ei ole eläinsuojeluasetuksen 22 §:ssä tarkoitettu tila, 

vähimmäiskoko on liitteen 2 kohdassa. Eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:n 1 momentissa tarkoitetussa 

löytöeläinten talteenottopaikassa sekä mainitun lain 24 §:ssä tarkoitetussa eläinten säilytettäväksi tai 

hoidettavaksi ottamisessa voidaan käyttää enintään 50 prosenttia edellä säädettyä pienempiä häkkejä ja 

vastaavia muita tiloja, jos säilytettäväksi tai hoidettavaksi ottaminen on lyhytaikaista. 
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