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Oletko suunnitellut lemmikkilampaan ottamista? 

Eläinten pitoon liittyy vaatimuksia, joiden tavoitteena on turvata eläinten hyvinvointi ja var-
mistaa, etteivät eläimet aiheuta tautivaaraa toisille eläimille tai ihmisille. Älä ota mitään 
eläintä hetken mielijohteesta. Eläimen omistajana olet vastuussa sen terveydestä ja hyvin-
voinnista koko eläimen eliniän ajan. 
 

Perehdy ennen hankintaa hyvin lampaiden käyttäytymiseen, hoitoon, ravitsemustarpeisiin 

sekä pitopaikan vaatimuksiin. Lammas on laumaeläin, eikä sitä ole suositeltavaa pitää yk-

sin. 

 
 
Lampaiden pidossa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: 

1. Lampaiden pitäjäksi tulee rekisteröityä. Tämä ilmoitus on tehtävä yhdestäkin lam-
paasta, vaikka se olisi vain ”kesälainassa”. Täytä lomakkeet Rekisteröityminen 
lammaseläinten pitäjäksi ja Eläinten pitopaikat, rekisteröinti-ilmoitus 30 vrk 
ennen lampaiden ottamista. Lomakkeet löytyvät Eviran sivuilta (www.evira.fi).  
 
Lähetä rekisteröitymislomakkeet osoitteeseen 
Maaseutupalveluyksikkö Häme, Harvialantie 7 B, 14200 Turenki 
sähköposti maataloustoimisto@janakkala.fi, puh. 03 68011 

 
2. Lähetä rekisteröitymislomakkeiden kopio osoitteeseen  

Ympäristöterveysosasto, Kallionkatu 10-16 C, 11100 Riihimäki 

sähköposti ytos@riihimaki.fi 

 

3. Jos joudut rakentamaan tai muuttamaan olemassa olevien rakennelmien käyttötar-

koitusta lampaita varten, ota yhteys myös kunnan rakennusvalvontaan. 

 

4. Noudata lampaiden merkitsemiseen ja rekisteröintiin liittyviä määräyksiä. Tarkista 
Lammas- ja vuohirekisteristä (puh. 029 530 0404), että eläimet ovat rekisterissä, 
merkit korvissa eivät yksin riitä. Myös lampaiden poistosta ja siirroista on ilmoitetta-
va lammasrekisteriin 7 päivän kuluessa.  

 
5. Tutustu lampaita koskeviin eläinsuojelusäädöksiin. Ne löydät esitteestä Lammas -

eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna (tiedoston saat ladattua www.evira.fi). 
 

6. Lampaiden maahantuonnille on asetettu vaatimuksia koskien eläintauteja. Tutustu 
niihin huolellisesti, jos suunnittelet tuontia ulkomailta. 
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7. Huolehdi eläinten terveydestä ja eläintautien vastustamisesta. Selvitä etukäteen 
hoitavan eläinlääkärin yhteystiedot ja vastaanotto. Jos lammas sairastuu, sen tulee 
saada asianmukaista hoitoa. Tarttuvan eläintaudin epäilystä tulee ilmoittaa kunnan-
eläinlääkärille. 

 

8. Käytä ruokinnassa lampaille sopivaa rehua. Salmonella voi levitä rehun välityksellä, 
ja siksi rehuhygienia tulee varmistaa mm. hankkimalla rehut rekisteröidyiltä rehu-
alan toimijoilta, puhdistamalla ruokinta-astiat ja välineet säännöllisesti, suojaamalla 
rehut tuhoeläimiltä sekä pitämällä pitopaikat siistinä huolehtimalla erityisesti lannan 
poistosta. Eläintautien leviämisen estämiseksi ruokajätteen syöttäminen on kiellet-
tyä. Ruokajätteellä tarkoitetaan joko laitos- tai kotikeittiöstä tulevaa ruokajätettä, jo-
ka on ollut ruokailussa esillä, ja eläin- ja kasviperäiset tuotteet ovat siten sekoittu-
neet. 

 
9. Pidä kirjanpitoa lampaille annetusta lääkityksestä ja kuolleiden eläinten lukumääräs-

tä. Lampaille saa antaa vain niille hyväksyttyjä lääkkeitä. 
 

10. Tutustu lampaiden teurastus- ja lopetusohjeisiin. 
 

11. Selvitä, miten kuolleen tai lopetetun lampaan voi hävittää. Lampaat ovat tuotan-
toeläimiä, joten lopetetun tai itsestään kuolleen eläimen hävittämisessä on nouda-
tettava tuotantoeläinten hävityksestä annettua lainsäädäntöä. 

 

Lisää tietoa kaikista näistä vaatimuksista löydät Eviran sivuilta (www.evira.fi). 

 

 
 
Lisätietoja Eläinsuojeluasiat, eläintautiasiat:  

 valvontaeläinlääkäri   puh.019 758 5777 
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