
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

126/2012

eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun maa- ja metsätalousmi-

nisteriön asetuksen (133/2008) 8 §,
muutetaan 9 §:n 1 momentti, 11—14 ja 16—20 §,
sellaisina kuin niistä ovat 12 ja 14 § osaksi asetuksessa 247/2009 sekä 20 § asetuksessa

140/2010, ja
lisätään asetukseen uusi 3 a, 13 a, 13 b, 20 a ja 20 b § seuraavasti:

3 a §

Asiakirjojen toimittaminen

Viljelijän on toimitettava jäljennös tervey-
denhuoltosuunnitelmasta, -sopimuksesta ja
terveydenhuoltokäyntien asiakirjoista kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

3 luku

Lisäehdot

9 §

Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen
pinta-alavaatimuksilla

Vasikoita on pidettävä ryhmäkarsinoissa,
jollei ryhmästä erottamiseen ole eläinlääke-
tieteellistä tai eläinten vihamieliseen käyttäy-
tymiseen liittyvää syytä. Syyn poistuttua va-
sikka on sijoitettava takaisin ryhmäkarsinaan.
Samassa karsinassa ei saa pitää huomattavan
eri-ikäisiä tai muutoin eriarvoisia eläimiä.
Ryhmäkarsinassa jokaista vasikkaa kohti on
oltava pinta-alaa vähintään seuraavasti:

vasikan ikä (kk) pinta-ala (m²/eläin)

0—3 1,8
3—6 2,25
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Kytkettyjen nautojen pito-olosuhteiden
parantaminen

Kytkettyinä pidettävillä lypsylehmillä ja
hiehoilla on oltava kuivitettu ja pehmeä ma-
kuualue. Kytkettyinä pidettävillä lypsyleh-
millä ja hiehoilla on käytettävä kytkytmallia,
joka ei rajoita lajille ominaisia syönti-, ke-
honhoito- ja makuulle meno- tai makuulta
nousuliikkeitä. Kytkemiseen ei saa käyttää
länkikytkyttä tai muuta vastaavaa pituus- tai
sivuttaissuunnassa eläimen liikkeitä liikaa ra-
joittavaa kytkyttä.

12 §

Vähintään kuuden kuukauden ikäisten
nautojen pito-olosuhteiden parantaminen

Jokaiselle vähintään kuuden kuukauden



ikäiselle naudalle on oltava kiinteäpohjainen,
kuivitettu ja pehmeä makuualue. Samassa
karsinassa ei saa pitää, siitossonneja ja härkiä
lukuun ottamatta, eri sukupuolta olevia nau-
toja tai muuten huomattavan eriarvoisia eläi-
miä.

13 §

Nautojen laidunnus kasvukaudella ja
jaloittelu kasvukauden ulkopuolella

Vähintään kuuden kuukauden ikäiset nau-
dat on päästettävä laidunkaudella 1 päivästä
toukokuuta 30 päivään syyskuuta laitumelle
vähintään 60 päivänä. Lihanaudat, emoleh-
miä lukuun ottamatta, kytkettynä pidetyt lyp-
sylehmät ja hiehot on päästettävä jaloittele-
maan ulos myös talvella sään salliessa vähin-
tään kahdesti viikossa. Sonnien laidunnus
voidaan korvata jaloittelutarhalla. Tällöin ja-
loittelutarhan pinta-alan on oltava vähintään
6 m² siellä pidettävää sonnia kohden. Pinta-
alan on oltava kuitenkin vähintään 50 m².
Laidunnuksesta ja jaloittelusta on pidettävä
kirjaa.

13 a §

Nautojen laidunnus kasvukaudella

Vähintään kuuden kuukauden ikäiset nau-
dat, sonneja lukuun ottamatta, on päästettävä
laidunkaudella 1 päivästä toukokuuta 30 päi-
vään syyskuuta laitumelle vähintään 75 päi-
vänä. Laidunnuksesta on pidettävä kirjaa.

13 b §

Nautojen pitkäaikaisempi laidunnus
kasvukaudella

Vähintään kuuden kuukauden ikäiset nau-
dat, sonneja lukuun ottamatta, on päästettävä
laidunkaudella 1 päivästä toukokuuta 30 päi-
vään syyskuuta laitumelle vähintään 90 päi-
vänä. Laidunnuksesta on pidettävä kirjaa.

14 §

Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

Sairastunutta, vahingoittunutta tai hoidetta-
vaa nautaa varten on oltava käytettävissä vä-
hintään yksi erillinen karsina tai muu vas-
taava tila. Poikivaa nautaa varten on oltava
poikimakarsina, johon eläin siirretään poiki-
misen lähestyessä ja jossa poikimisen etene-
mistä on mahdollista valvoa. Laiduntava
nauta voi poikia myös laitumella, mutta eläin
on tarvittaessa voitava siirtää poikimakarsi-
naan.

Sairas-, hoito- ja poikimakarsinat voidaan
rakentaa usean eläimen yhteiskäyttöisiksi,
mutta eläimen erilleen aitaamiseen on varau-
duttava. Lypsy- ja emolehmiä varten on ol-
tava 1 momentissa tarkoitettuja karsinapaik-
koja 5 prosentille lehmämäärästä, jos karja
poikii ympäri vuoden. Jos karja pääosin poi-
kii enintään kuuden kuukauden aikana, karsi-
napaikkoja on oltava 9 prosentille lehmämää-
rästä. Yhdelle lypsy- tai emolehmälle tarkoi-
tetun sairas-, hoito- ja poikimakarsinan koko
on oltava vähintään 12 m². Hoito- tai poiki-
makarsinana toimivassa ryhmäkarsinassa on
oltava tilaa vähintään 10 m² siellä pidettävää
lehmää kohden. Lihanautoja varten on oltava
sairas- ja hoitokarsinatilaa vähintään 2 pro-
sentille lihanautojen määrästä. Lihanaudalle
tarkoitetun karsinan koko on oltava vähintään
10 m².

Karsinat on varustettava niin, että:
1) makuualusta on vedolta suojattu, kiin-

teäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä;
2) huonetilan tai eläimen lämmitysmahdol-

lisuus esimerkiksi putkipattereilla, säteily-
lämmittimellä tai lämpöpuhaltimella on tar-
vittaessa käytettävissä;

3) karsinasta on näköyhteys muihin nautoi-
hin;

4) hoidettavan eläimen nopea kiinnittämi-
nen ja turvallinen käsittely kuten lääkintä,
tutkiminen ja eläinten merkintä on mahdol-
lista;

5) poikimisapua varten eläimen takana on
riittävä tila. Jos riittävä tila ei ole toteutetta-
vissa siirrettävien karsinaseinien avulla, kar-
sinan pituuden on oltava vähintään 3,5 metriä
ja;
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6) lypsylehmiä on mahdollista lypsää ko-
neellisesti.

16 §

Emakoiden ja ensikoiden tiineytys

Emakot ja ensikot on tiineytettävä piha-
tossa tai ryhmäkarsinassa, jossa emakot ja
ensikot ovat vieroituksesta tiinehtymisen var-
mistamiseen. Siemennyshäkkejä saa käyttää
vain siemennyksen yhteydessä. Ryhmäkarsi-
noissa ruokintahäkkien ulkopuolista estee-
töntä lattian kokonaispinta-alaa on oltava vä-
hintään 2,25 m² eläintä kohden ja tästä tilasta
vähintään 1,3 m² eläintä kohden laskettuna
on oltava kiinteäpohjaista, kuivitettua makuu-
alustaa.

17 §

Tiineytettyjen sikojen tila- ja makuupaikka-
vaatimukset

Tiineytettyjen emakoiden ja ensikoiden on
oltava pihatossa tai ryhmäkarsinassa. Tiiney-
tetyillä emakoilla ja ensikoilla on ryhmäkar-
sinoissa oltava ruokintahäkkien ulkopuolista
esteetöntä lattian kokonaispinta-alaa vähin-
tään 2,25 m² eläintä kohden ja tästä tilasta
vähintään 1,3 m² eläintä kohden laskettuna
on oltava kiinteäpohjaista, kuivitettua makuu-
alustaa.

18 §

Parannetut porsimisolosuhteet

Emakoiden ja ensikoiden on saatava porsia
vapaasti. Porsitushäkkiä voidaan käyttää tila-
päisesti enintään seitsemän vuorokautta por-
simisen jälkeen, jos häkissä pitämiseen on
hyväksyttävä syy, kuten aggressiivinen tai
levoton emakko.

Porsituskarsinan pinta-alan on oltava vä-
hintään 6 m² ja porsailla on jatkuvasti oltava
kuivitettu makuupaikka. Pinta-alasta on ol-
tava vähintään 1 m² sellaista tilaa, johon pik-
kuporsaat pääsevät suojaan emakolta. Pikku-
porsaille on järjestettävä asianmukainen läm-
mitys.

Emakoille ja ensikoille on annettava pe-
säntekoa varten olkea, kuivaa heinää, paperia

tai muuta vastaavaa materiaalia. Materiaalia
on annettava päivittäin viikon ajan ennen
odotettua porsimista. Odotettua porsimista
edeltävän vuorokauden ajan materiaalia on
oltava jatkuvasti sellainen määrä, että emakot
ja ensikot pystyvät toteuttamaan pesänteko-
tarvettaan siirtelemällä materiaalia pesämäi-
seen muodostelmaan.

19 §

Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

Sairaat ja vahingoittuneet siat on siirrettävä
erilliseen sairas- ja hoitokarsinaan. Sairas- ja
hoitokarsinat voivat olla ryhmä- tai yksilö-
karsinoita. Ryhmäkarsinat on voitava jakaa
osiin. Sairas- ja hoitokarsinassa on oltava
vedolta suojattu, kiinteäpohjainen, hyvin kui-
vitettu ja pehmeä makuupaikka. Karsinatilaa
on oltava riittävästi, jotta eläimen siirto takai-
sin alkuperäiseen ryhmään ei ole tarpeen.

20 §

Lihasikojen ja vieroitettujen porsaiden
karsinoiden kuivittaminen

Karsinassa on oltava eri alueet nukkumi-
selle ja ulostamiselle. Sioilla on oltava kuivi-
tettu, kiinteäpohjainen makuualue, johon
kaikki mahtuvat yhtä aikaa makuulle. Kui-
vikkeena on käytettävä esimerkiksi olkea, pu-
rua, turvetta, paperisilppua, heinää tai vastaa-
vien materiaalien sekoitusta. Makuualueella
on oltava jatkuvasti kuivikkeita sellainen
määrä, että niillä pystytään peittämään koko
makuualue.

20 a §

Sikojen virikkeiden lisääminen

Pureskelu- ja tutkimiskäyttäytymisen edis-
tämiseksi karsinassa on oltava virikkeitä jat-
kuvasti sellainen määrä, että karsinan kaikki
siat voivat käyttää niitä samanaikaisesti. Viri-
kejärjestelynä on käytettävä vähintään yhtä
seuraavista:

1) sikalan rakenteisiin kiinnitetyt, riippuvat
luonnonkuituköydet, kankaat tai vastaavat si-
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alle turvallisesta materiaalista olevat virike-
esineet, joita sika pystyy pureskelemaan il-
man vaaraa;

2) sanomalehdet, pahvilaatikot, paperisäkit
tai muut sialle turvalliset pureskeltavat ja re-
vittävät esineet, joista sialle haitalliset niitit ja
muut vastaavat esineet on poistettu;

3) kaupallisilla markkinoilla olevat sioille
tarkoitetut virike-esineet;

4) oljet, joita annetaan päivittäin joko kau-
kaloon tai lattialle;

5) kestokuivitus runsaalla kuivikemäärällä.
Kuivitetun alan on oltava niin suuri, että kar-
sinan kaikki siat mahtuvat sille. Kuivikkeet
on vaihdettava riittävän usein niin, että pää-
osa niistä pysyy kuivana ja siat pystyvät
käyttämään kuivikkeita myös virikkeinä.

20 b §

Sikojen yhteys ulkoilmaan

Sioille on järjestettävä sään salliessa mah-
dollisuus saada yhteys ulkoilmaan avaamalla

rakennuksesta yksi tai useampia oviaukkoja
tai ikkunoita siten, että avointa seinää on
vähintään 5 prosenttia samassa ilmatilassa
olevan osaston lattiapinta-alasta. Oviaukon
on oltava vähintään 4 m². Oviaukon voi suo-
jata lintuverkolla, mutta avointa ovea ei saa
muuten peittää. Ovi pidetään avoimena ym-
päri vuoden aina kun se on sään puolesta
mahdollista. Sioilla on oltava kestokuivitettu
makuualusta, joka mahdollistaa lämmönsää-
telyn myös kylmemmällä säällä. Kuivikepatja
on vaihdettava riittävän usein niin, että pää-
osa siitä pysyy kuivana, jolloin se toimii ul-
kolämpötilan tasaajana sisällä.

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä
maaliskuuta 2012.

Edellä 9 §:n 1 momentin sijasta sovelle-
taan tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä, jos sitoumus on
tehty ennen vuotta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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