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(1/3)ILMOITUS ELÄINTENPITOON TARKOITETUN
RAKENNUKSEN TAI AITAUKSEN SIJOITTAMISESTA
(TsL § 13, 15, 50 ja 51)

1
Omistaja

Nimi Henkilötunnus / Y-tunnus

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin Faksi

Sähköposti

2
Tila / kiinteistö

Tilan/kiinteistön osoite, jossa eläintä pidetään Puhelin

Tilan/kiinteistön omistajan osoite Puhelin

Eläinten hoitajan nimi Puhelin

Eläinlaji Eläinmäärä

3
Eläimen 
pitopaikka 
(Liitteeksi 
pohjapiirustus) 
(Eläinsuojelu- 
asetus 396/96
§ 2 ja 3)

Pinta-ala (m
2
) Tilavuus (m

3
)

Ilmanvaihto

Lämmitys

Valaistus

4
Talousvesi ja 
viemäröinti

Liitetty yleiseen vesijohtoon Muu, mikä:
(liitteeksi veden 

laatutiedot) Liitetty yleiseen viemäriin Muu, mikä:

Ellei rakennusta ole liitetty yleiseen viemäriin, tulee tähän ilmoitukseen liittää selvitys talousjätevesijärjestelmästä.

5
Jätteiden/
lannan käsittely 
ja varastointi

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000

Lantavaraston tilavuus (m3) Lantavaraston rakenne ja materiaali

6
Eläinten
jaloittelualue 
(Eläinsuojeluase-
tus 396/96 § 6)

Alueen maasto kuvaus

metsä pelto Muu, mikä

Vapaan-alueen pinta-ala (m
2
) Aitamateriaali Aidan korkeus

7
Laskutusosoite 
allekirjoitus

Laskutusosoite

Päätöksen saa lähettää sähköpostilla

Päiväys Allekirjoitus

Nimen selvennys Puhelin

Allekirjoitettu ilmoitus toimitetaan osoitteeseen:
Turun Ympäristöterveys, Puutarhakatu 1, 3. krs, 20100 Turku tai 
sähköisesti ymparistoterveys@turku.fi

Liitteet pohjapiirustus (tulee sisältää myös piirustuksen lantalasta) selvitys veden laadusta

asemapiirros selvitys viemäröinnistä
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ILMOITUS ELÄINTENPITOON TARKOITETUN RAKENNUKSEN TAI AITAUKSEN SIJOITTAMISESTA

Terveydensuojelulain 763/94 § 13 kohdan 4 mukaisista eläintenpitoon tarkoitetuista rakennuksista ja aitauksista on 
tehtävä koko Turun kaupungin alueella ilmoitus. Ilmoitusvelvollisuus perustuu terveydensuojelulain § 13. Ilmoituk-
sen voi tehdä Turun ympäristöterveydestä saatavalla ”Ilmoitus eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauk-
sen sijoittamisesta” -lomakkeella.

Ilmoitusvelvollisuuteen velvoittavat eläimet ja eläinmäärät:

Tuotantoeläimet kuten sika, nauta, hevonen, vuohi, lammas, kukko, poro sekä mehiläispesät eläinmäärästä
riippumatta.

Enemmän kuin kuusi (6) kanaa tai muuta siipikarjayksilöä.

Enemmän kuin kuusi (6) täysikasvuista kissaa tai koiraa.

Eläimet eivät saa aiheuttaa rivi- tai kerrostalossa haju-, melu- tai eläinpölyhaittaa muille asukkaille. Ilmoituksen 
käsittelyn yhteydessä huomioidaan eläintenpidon vaikutus naapureihin ja muuhun asutukseen (naapureiden 
kuuleminen). Ilmoitus käsitellään Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollossa ja siitä tehdään päätös. 
Päätöksessä eläintenpidolle voidaan antaa määräyksiä tai rajoituksia, joilla vähennetään eläimistä naapureilla tai 
lähiasutukselle aiheutuvaa haittaa.

Pitopaikan eläinsuojelullinen tarkastelu

Eläinsuojeluasetuksen 396/96 mukaan eläimen omistajan on kyettävä järjestämään eläimelle turvallinen ja 
karkaamisen estävä pitopaikka. Pitopaikka ei saa vahingoittaa eläintä eikä vaarantaa sen terveyttä. Pitopaikan 
tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan. Pitopaikan 
tulee olla kunkin eläinlajin erityistarpeet huomioon ottaen riittävän tilava. Valaistuksen ja ilmanvaihdon tulee olla 
riittäviä.

Tarkemmat pitopaikkoja koskevat eläinlajikohtaiset ohjeet ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä sekä
valtioneuvoston asetuksissa:
- VNa koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta 674/2010
- VNa hevosten suojelusta 588/2010
- VNa nautojen suojelusta 592/2010
- VNa lampaiden suojelusta 587/2010
- VNa vuohien suojelusta 589/2010
- VNa kanojen suojelusta 673/2010, 376/2011
- VNa sikojen suojelusta 629/2012

Päätökset löytyvät valtion säädöstietopankista: http://www.finlex.fi tai Maa- ja metsätalousministeriön internet 
sivuilta www.mmm.fi

Veden  hankinta ja viemäröinti

Eläinsuojeluasetuksen 9 §:n mukaan eläimelle on tarjottava riittävästi hyvälaatuista vettä. Eläimen terveydelle 
tiettävästi vaarallisen juoman tai ravinnon antaminen on kielletty.

Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan jätevedet on käsiteltävä siten, etteivät ne aiheuta 
pohjaveden pilaantumista tai terveyshaittaa ympäristölle. Kiinteistöllä, jota ei ole liitetty yleiseen viemäriin, 
jätevedet on käsiteltävä jätevesiasetuksen 209/2011 ja Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten vaatimalla 
tavalla.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön omistaja on velvollinen liittymään vesijohtoon ja viemäriin aina, jos
Turun ympäristönsuojeluviranomainen ei ole myöntänyt siihen poikkeusta.

http://www.finlex.fi
www.mmm.fi
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Lannan käsittely

Lannan varastotilan tulee kattaa koko vuoden tarve lukuun ottamatta samana laidunkautena eläinten laidunnuksen 
yhteydessä laitumelle jäävää lantaa (Etelä-Suomessa 8-12 kk).
Varastointitilan kokonaistilavuuteen luetaan mukaan varsinaisen lantavaraston lisäksi viljelijöiden yhteiset varastot, 
asianmukaiset eläinten jaloittelualueet ja pihattotyyppiset kuivikepohjat. Lannan varastointitilojen ja lantakourujen 
on oltava vesitiiviitä. Lannan tyhjennyksen ja lannan siirron aikana ei saa tapahtua vuotoja. Rakennustekniset 
ohjeet maatilahallituksen rakentamisohjeessa MMM-RMO C 4.

Jos lanta tai osa siitä varastoidaan muutoin kuin lantalaan, tulee siitä tehdä ilmoitus Turun ympäristönsuojeluun, 
Puutarhakatu 1, 2. krs, 20100 TURKU. Ohjeita lannan poikkeavasta käsittelystä sekä linkki ilmoituslomakkeeseen 
löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi  yritykset ja yhteisöt maatalous maatalouden ympäristönsuojelulomakkeet 
(lomake 6029, patterointi-ilmoituslomake).

Lantaa ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Tarkemmat ohjeet lannan käsittelystä: Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin 
pääsyn rajoittamisesta (931/2000) ja sen liitteet.

Lisätietoa löytyy esimerkiksi Ympäristöministeriön julkaisusta Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (2010), joka 
on ladattavissa osoitteessa www.ymparisto.fi.

Eläinten jaloittelualue

Eläinsuojeluasetuksen 396/96 § 6 mukaan ulkotarhan tai laitumen ja sinne johtavien kulkuteiden on oltava 
eläimelle turvallisia ja sellaisia että eläimet eivät tarpeettomasti likaannu. Maapohjan ja maaston on oltava 
eläinlajille sopivia. Tarhan tai laitumen on oltava riittävän tilava ottaen huomioon eläinlaji ja rotu sekä eläinten 
lukumäärä.

Tarhan tai laitumen aitojen on oltava eläimille turvallisia sekä rakenteiltaan ja materiaaleiltaan eläinlajille sopiva. 
Aitauksessa ei saa olla liian ahtaita tai teräviä kulmia (hevonen). Aitojen tulee estää eläintä karkaamasta ja ne on 
pidettävä hyvässä kunnossa, niin että estetään eläimen vahingoittuminen. Sähköistetyt aidat on rakennettava ja 
pidettävä kunnossa siten, että niistä ei aiheudu eläimille tarpeetonta kärsimystä. Hevosten tarhojen tai laitumien 
aitaamiseen ei saa käyttää piikkilankaa, muiden tuotantoeläinlajien kohdalla suositellaan että piikkilankaa ei 
käytetä.

Tarkemmat ohjeet löytyvät Maa- ja metsätalousministeriön eläinlajikohtaisista päätöksistä, katso kappale
“Pitopaikan eläinsuojelullinen tarkastelu”.

Ympäristöministeriön suosituksen (Hevostallien ympäristönsuojeluohje 4.11.2003) mukaan ulkotarhan etäisyys 
purosta ym. vesistöstä tulee olla vähintään 100 m ja valtaojasta 20 m.

Eläinten ruokinta ja tuholaistorjunta

Eläimille tarjottavan ravinnon tulee täyttää kunkin eläinlajin vaatimukset. Rehut tulee säilyttää siten, että tuholaisten 
pääsy niihin on estetty. Jos kiinteistössä tehdään tuhoeläinhavaintoja, on tehtävä säännöllistä tuhoeläintorjuntaa.

www.ymparisto.fi
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