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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. Lampaan pitäjän on rekisteröidyttävä eläintenpitäjärekisteriin. Rekisteröityminen 
tehdään ennen eläinten pidon aloittamista oman kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle. Tämä ilmoitus on tehtävä yhdestäkin lampaasta, vaikka se olisi vain ”ke-
sälainassa”. Rekisteröityminen tapahtuu Ilmoitus eläintenpitotoiminnasta -
lomakkeella. Ennen eläintenpitotoiminnan aloittamista on myös eläinten pitoon käy-
tettävät toimintapaikat rekisteröitävä. Rekisteröinti tehdään Ilmoitus toimintapai-
kasta -lomakkeella. Ilmoitukset on tehtävä 30 vrk ennen lampaiden ottamista.  
Myös tietojen muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava 30 vrk kulu-
essa kyseisillä lomakkeilla. Lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta 
(www.ruokavirasto.fi). 
 
Lähetä rekisteröitymislomakkeet osoitteeseen 
Maaseutupalveluyksikkö Häme, Harvialantie 7 B, 14200 Turenki 
sähköposti maataloustoimisto@janakkala.fi, puh. (03) 68 011 

 
Lähetä myös rekisteröitymislomakkeiden kopio osoitteeseen  
Ympäristöterveysosasto, Kallionkatu 10–16 C, 11100 Riihimäki 
sähköposti ytos@riihimaki.fi 

 
2. Eläinten pito ei saa aiheuttaa ympäristöön häiritsevää melua etenkään yöaikaan. 

Eläinten pito ei saa myöskään aiheuttaa ympäristöön haju-, pöly-, kärpäs-, lintu- tai 

jyrsijähaittaa. Eläinten ulosteet tulee kerätä tarpeeksi usein ja ne tulee hävittää 

asianmukaisesti (lisätietoa ympäristönsuojeluviranomaiselta). Eläinten ulosteet tai 

eläinsuojien jätevesi eivät saa aiheuttaa kaivojen tai uimavesien pilaantumista. 

Eläimille tarkoitettu ulkoilualue tulee olla aidattu tai rajattu siten, ettei eläimillä ole 

mahdollisuutta päästä häiritsemään naapureita, ohikulkijoita jne. Myös eläinten lai-

duntaminen talousvesikaivojen välittömässä läheisyydessä on estettävä. 

 

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

koitusta lampaita varten, ota yhteys myös kunnan rakennusvalvontaan. 

  

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkitseminen-ja-rekisterointi/
mailto:maataloustoimisto@janakkala.fi
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4. Noudata lampaiden merkitsemiseen ja rekisteröintiin liittyviä määräyksiä. Tarkista, 

että eläimet ovat rekisterissä, merkit korvissa eivät yksin riitä. Tämän saa selville 
soittamalla lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalveluun (puh. 029 530 0404), ja 
kertomalla eläimen korvamerkistä luettavan FI-alkuisen EU-tunnuksen. Eläintenpitä-
jä on vastuussa omistamiensa tai hallitsemiensa lampaiden asianmukaisesta mer-
kitsemisestä. Merkitsemätöntä tai puutteellisesti merkittyä eläintä ei saa siirtää tai 
luovuttaa pitopaikasta tai vastaanottaa pitopaikkaan. Lampaiden poistosta ja siir-
roista on ilmoitettava lammasrekisteriin 7 päivän kuluessa tapahtumasta.  

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

eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna (tiedoston saat ladattua Ruokaviraston sivuil-
ta, www.ruokavirasto.fi). Ajantasainen eläinsuojelulainsäädäntö löytyy maa- ja met-
sätalousministeriön internetsivuilta (www.mmm.fi). 

 
6. Lampaiden maahantuonnille on asetettu vaatimuksia koskien eläintauteja. Tutustu 

niihin huolellisesti, jos suunnittelet tuontia ulkomailta. Jos eläinten tuontiin liittyviä 
vaatimuksia ei ole noudatettu, on kyseessä laiton tuonti. 

 
7. 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 elintarvike-
tuotantoeläimille on kiellettyä. Ruokajätteellä tarkoitetaan joko laitos- tai kotikeittiös-
tä tulevaa ruokajätettä, joka on ollut ruokailussa esillä, ja eläin- ja kasviperäiset tuot-
teet ovat siten sekoittuneet. 

 
8. Huolehdi eläinten terveydestä ja eläintautien vastustamisesta. Selvitä etukäteen 

hoitavan eläinlääkärin yhteystiedot ja vastaanotto. Jos lammas sairastuu, sen tulee 
saada asianmukaista hoitoa tai se on lopetettava. Tarttuvan eläintaudin epäilystä 
tulee ilmoittaa valvonta- tai kunnaneläinlääkärille. 

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

tä. Lampaille saa antaa vain niille hyväksyttyjä lääkkeitä. Lääkekirjanpitoa on säily-
tettävä vähintään viiden vuoden ajan ja kirjanpitoa kuolleiden eläinten lukumääristä 
vähintään kolmen vuoden ajan sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon 
viimeksi kirjattiin eläintä koskeva merkintä. 
 

10. Tutustu lampaiden teurastus- ja lopetusohjeisiin. Eläimen saa lopettaa vain henkilö, 
jolla on riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta 
sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi. 

 
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. 

  

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-suojelu-ja-kuljetus/lammas-elainsuojelulainsaadantoa-koottuna.pdf
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/f-rekisteri
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/
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Lisää tietoa kaikista näistä vaatimuksista löydät Ruokaviraston sivuilta 
(http://www.ruokavirasto.fi). 

 
 
Lisätietoja Eläinsuojeluasiat, eläintautiasiat:  

 valvontaeläinlääkäri   puh.019 758 5777 

 
 
 

http://www.ruokavirasto.fi/

