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N:o 238

Laki
eläintunnistusjärjestelmästä
Annettu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Lain tarkoitus
Tässä laissa säädetään eläimistä vastuussa
olevien toimijoiden, eläinten pitopaikkojen ja
eläinten tunnistamisesta, rekisteröimisestä ja
jäljittämisestä (eläintunnistusjärjestelmä).

38—2010

3§

2§

Euroopan unionin lainsäädäntö

Soveltamisala

Jollei muussa laissa toisin säädetä, tätä lakia sovelletaan myös seuraavien eläinten tunnistamista ja rekisteröimistä sekä luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintapaikkoja koskevien Euroopan unionin säädösten
ja niiden nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoon ja noudattamisen valvontaan:

Tätä lakia sovelletaan muihin kuin luonnonvaraisina eläviin eläimiin. Lakia sovelletaan kuitenkin luonnonvaraisena elävien
eläinten haaskaruokintapaikkoihin.
Eläinlajeista, jotka 1 momentin perusteella
HE 188/2009
MmVM 1/2010
EV 16/2010

kuuluvat lain soveltamisalaan, säädetään
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
siten kuin eläinten tunnistamista, terveyttä,
hyvinvointia, eläinperäisiä sivutuotteita, kansanterveyttä tai elintarviketurvallisuutta koskeva Euroopan unionin lainsäädäntö taikka
eläintauteja, eläinten ja ihmisten välillä tarttuvia tauteja tai maataloustukia koskeva kansallinen lainsäädäntö edellyttävät.
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1) nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 820/97 kumoamisesta annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
1760/2000;
2) lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja
rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta
ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annettu neuvoston asetus (EY) N:o
21/2004;
3) neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja
90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten
tunnistusmenetelmien osalta annettu komission asetus (EY) N:o 504/2008; sekä
4) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annettu Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002,
jäljempänä sivutuoteasetus.
Mitä tässä laissa säädetään Euroopan unionista tai Euroopan unionin jäsenvaltioista,
koskee myös Euroopan talousaluetta ja sen
jäsenvaltioita.
4§
Suhde muuhun lainsäädäntöön
Eläintunnistusjärjestelmän
rekistereiden
tiedot talletetaan maaseutuelinkeinohallinnon
tietojärjestelmästä
annetussa
laissa
(284/2008), jäljempänä tietojärjestelmälaki,
tarkoitettuun maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään (tietojärjestelmä). Eläintunnistusjärjestelmän asiakirjoihin ja rekistereihin sovelletaan edellä mainittua lakia, jollei
tässä laissa toisin säädetä.

3) eläinvälittäjällä sitä, joka ammattimaisesti ja omaan lukuunsa käy kauppaa eläimillä ja on niistä vastuussa tilapäisluonteisesti, enintään 30 vuorokauden ajan, tai joka
ostaa eläimiä teurastuttaakseen niitä omaan
lukuunsa;
4) elintarvikealan toimijalla sitä, joka elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitetulla tavalla
harjoittaa elintarvikehuoneistossa eläinten
teurastusta tai kasvatettujen kalojen perkaamista;
5) eläintenpitäjällä muuta kuin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua toimijaa, joka on eläimen
omistaja tai haltija;
6) luokan 1 käsittelylaitoksella toimijaa,
joka käsittelee sivutuoteasetuksessa tarkoitettua erikseen määriteltyä riskiainesta sisältävien kuolleiden eläinten kokoruhoja ennen
niiden lopullista hävittämistä;
7) eläinkuljettajalla eläinten suojelusta
kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden
aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja
93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97
muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005, jäljempänä eläinkuljetusasetus, tarkoitettua eläinkuljettajaa;
8) eläinkuljetusvälineellä eläinkuljetusasetuksessa tarkoitettua kuljetusvälinettä;
9) pitopaikalla sellaista maantieteellistä
paikkaa, jossa eläimiä pidetään, kasvatetaan
tai hoidetaan pysyvästi tai tilapäisesti;
10) pitopaikasta vastuussa olevalla toimijalla pitopaikan omistajaa tai haltijaa;
11) haaskaruokintapaikalla maantieteellistä paikkaa, jossa harjoitetaan sivutuoteasetuksessa tarkoitettua luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintaa; sekä
12) haaskaruokintapaikasta vastuussa olevalla toimijalla haaskaruokintapaikan omistajaa tai haltijaa.

5§
2 luku
Määritelmät
Eläintunnistusjärjestelmän rekisterit
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) eläimellä eläinyksilöä tai samaan eläinlajiin kuuluvien yksilöiden muodostamaa
ryhmää mukaan lukien hedelmöitetyt sukusolut, siitosmunat, alkiot ja toukat;
2) eläimistä vastuussa olevalla toimijalla
kaikkia 3—5 kohdassa tarkoitettuja toimijoita;

6§
Rekisterinpitäjä
Eläintunnistusjärjestelmän
rekistereiden
rekisterinpitäjä on Elintarviketurvallisuusvirasto. Rekisterinpitäjän vastuusta säädetään
tietojärjestelmälain 5 §:ssä.
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Elintarviketurvallisuusvirasto voi määräämillään ehdoilla myöntää muulle kuin viranomaiselle oikeuden avustaa rekisteritietojen
päivittämisessä tai eläinten tunnistamiseen
liittyvässä tehtävässä, jos avustajalla on riittävä perehtyneisyys tehtävän kohteena olevaan eläinlajiin ja sen pidolle asetettaviin
vaatimuksiin sekä riittävä osaaminen rekisterinpidosta.
Avustajaan sovelletaan rikosoikeudellista
virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Eläintenpitäjä ja eläinvälittäjä ovat velvollisia ilmoittamaan rekisteriin merkittäviksi
8 §:n 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut tiedot kirjallisesti tai sähköisesti viimeistään 30 vuorokauden kuluttua tapahtumasta. Eläinvälitystoiminnassa käyttöönotettavasta eläinkuljetusvälineestä on kuitenkin ilmoitettava ennen
kuljetusten aloittamista.
Eläinten kuljetus-, pitämis- ja kauppaamistoiminnalle sekä eläinkuljetusvälineelle vaadittavasta luvasta tai hyväksynnästä säädetään erikseen.
Tarkemmat säännökset eläinvälitystoiminnassa käyttöönotettavaa tai käytöstä poistuvaa eläinkuljetusvälinettä koskevasta ilmoitusmenettelystä voidaan antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

8§

10 §

Eläintenpitäjä- ja eläinvälittäjärekisterin
tiedot

Pitopaikka- ja haaskaruokintapaikkarekisterin tiedot

Eläintenpitäjä- ja eläinvälittäjärekisteriin
talletetaan seuraavat tiedot:
1) tietojärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa
tarkoitetut tunnistetiedot;
2) toiminnan kohteena olevat eläinlajit;
3) toiminnan aiottu aloittamisajankohta;
4) eläintenpitäjän osalta eläinten pitämisen
tarkoitus tai eläinten tuotantomuoto;
5) eläinvälittäjän osalta eläinvälitystoiminnan pääasiallinen toiminta-alue ja toiminnassa käytettyjen eläinkuljetusvälineiden tunnistustiedot, toimiminen eläinkuljettajana ja
elintarvikealan toimijana;
6) oleelliset muutokset toiminnassa;
7) toiminnan lopettaminen.

Pitopaikka- ja haaskaruokintapaikkarekisteriin talletetaan seuraavat tiedot pitopaikasta:
1) pitopaikasta vastuussa olevan toimijan
tietojärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut tunnistetiedot;
2) pitopaikan sijainti;
3) pitopaikkaan luetut laitokset, rakennukset, rakennelmat sekä maa- ja vesialueet;
4) pitopaikassa pidettävät eläinlajit ja
eläinten käyttötarkoitus tai tuotantomuoto;
5) pitopaikan eläinmäärä ja kapasiteetti;
6) toiminnan aiottu aloittamisajankohta;
7) oleelliset muutokset toiminnassa;
8) toiminnan lopettaminen.
Haaskaruokintapaikasta rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:
1) haaskaruokintapaikasta vastuussa olevan toimijan tietojärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut tunnistetiedot;
2) haaskaruokintapaikan sijainti;
3) haaskaruokintatoiminnan aiottu aloittamisajankohta;
4) eläimistä peräisin olevan sivutuotteen
laji tai laatu;
5) sivutuotteen keräysalue tai -paikka;
6) oleelliset muutokset toiminnassa;
7) toiminnan lopettaminen.

Avustavan tehtävän siirto muulle kuin viranomaiselle

9§
Ilmoitukset eläintenpitäjä- ja eläinvälittäjärekisteriin
Eläintenpitäjä ja eläinvälittäjä ovat velvollisia ilmoittamaan eläintenpitäjä- ja eläinvälittäjärekisteriin merkittäviksi 8 §:n 1—5
kohdassa tarkoitetut tiedot kirjallisesti tai
sähköisesti ennen toiminnan aloittamista.
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11 §

Ilmoitukset pitopaikka- ja haaskaruokintapaikkarekisteriin
Pitopaikasta vastuussa oleva toimija on
velvollinen kirjallisesti tai sähköisesti ilmoittamaan pitopaikka- ja haaskaruokintapaikkarekisteriin merkittäviksi 10 § 1 momentin
1—6 kohdassa tarkoitetut tiedot ennen eläintenpidon aloittamista sekä 7 ja 8 kohdassa
tarkoitetut tiedot viimeistään 30 vuorokauden
kuluttua tapahtumasta.
Haaskaruokintapaikasta vastuussa oleva
toimija on velvollinen kirjallisesti tai sähköisesti ilmoittamaan pitopaikka- ja haaskaruokintapaikkarekisteriin merkittäviksi 10 §:n
2 momentin 1—5 kohdassa tarkoitetut tiedot
ennen haaskaruokinnan aloittamista sekä 6 ja
7 kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 30
vuorokauden kuluttua tapahtumasta.
Eläinten pitämiseen tarkoitetuille tiloille
tai luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintapaikalle vaadittavasta luvasta tai hyväksynnästä säädetään erikseen.
Tarkemmat säännökset 10 §:n 1 momentin
5 kohdassa tarkoitetusta pitopaikan eläinmäärän ja kapasiteetin ilmoittamisesta voidaan
antaa eläinlajikohtaisesti maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
12 §
Eläinrekisterin tiedot
Eläinrekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:
1) eläimestä vastuussa olevan toimijan tietojärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut tunnistetiedot;
2) eläimen tunnistuskoodi, tunnistin, tunnistamiseen liittyvä asiakirja ja muut eläimen
tunnistamisen kannalta oleelliset tiedot;
3) eläimen syntymä tai kuoriutuminen tai
niihin verrattava tapahtuma;
4) eläimen tuonti Suomeen Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai Euroopan unionin alueen ulkopuolelta ja eläimen alkuperätiedot;
5) eläimen eläinlaji sekä käyttötarkoitus tai
tuotantomuoto;
6) eläimen pitopaikka;
7) eläimen omistuksen ja hallinnan sekä
pitopaikan muutokset;

8) eläimen vienti Suomesta Euroopan
unionin jäsenvaltioon tai Euroopan unionin
alueen ulkopuolelle ja eläimen määränpää;
9) eläimen kuolema ja hävitystapa;
10) eläimen teurastaminen ja siihen liittyvät oleelliset tiedot;
11) vastaanottaminen luokan 1 käsittelylaitokseen.
13 §
Ilmoitukset eläinrekisteriin
Eläimistä vastuussa oleva toimija on velvollinen ilmoittamaan eläinrekisteriin merkittäviksi 12 §:n 1—10 kohdassa tarkoitetut tiedot.
Luokan 1 käsittelylaitos on velvollinen ilmoittamaan 12 §:n 11 kohdan mukaisesti sivutuoteasetuksessa tarkoitetun luokan 1 ainekseen kuuluvan kuolleen eläimen kokoruhon vastaanottamisesta.
Eläinlajeista, jotka kuuluvat 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden piiriin, sekä ilmoituksen määräajasta säädetään
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
14 §
Huolellisuus- ja selonottovelvollisuus
Eläintenpitäjä ja eläinvälittäjä eivät saa
luovuttaa eivätkä siirtää pitopaikasta eläintä,
josta 13 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset eläinrekisteriin on laiminlyöty kokonaan tai osittain.
Eläimistä vastuussa oleva toimija ei saa
vastaanottaa pitopaikkaan eikä eläinkuljettaja
ottaa kuljetettavaksi eläintä, josta ilmoitukset
eläinrekisteriin on laiminlyöty kokonaan tai
osittain.
15 §
Rekisterikysely
Se, joka ottaa eläimen eläinvälitykseen,
kuljetettavaksi, teurastettavaksi taikka perattavaksi on velvollinen ennen kyseiseen toimenpiteeseen ryhtymistä tekemään tietojärjestelmästä rekisterikyselyn eläimen kelpoisuuden selvittämiseksi. Rekisterikysely sisältää eläimestä tietojärjestelmään talletetut tiedot, 14 §:ssä tarkoitetut laiminlyönnit sekä
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viranomaisen eläintä koskevat kiellot ja määräykset.
Eläinlajeista, jotka kuuluvat 1 momentissa
tarkoitetun velvollisuuden piiriin, säädetään
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset
rekisterikyselyn sisällöstä ja rekisterikyselymenettelystä.
Sellaisesta eläinlajista, josta on säädetty 2
momentissa tarkoitetulla tavalla, on eläintenpitäjällä oikeus tehdä eläintä koskeva 1 momentissa tarkoitettu rekisterikysely ennen
eläimen hankintaa.
16 §
Oikeus tietojen saantiin viranomaisilta
Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä
tietojen salassapidosta säädetään, oikeus
saada tietoja viranomaisilta seuraavasti:
1) peltolohkorekisteristä pitopaikkaan liittyvät tiedot peltolohkoista, niiden tunnuksista
ja muista tämän lain mukaisten hallinnointija valvontatehtävien suorittamiseksi tarpeellisista tiedoista;
2) kiinteistötietojärjestelmästä pitopaikkaan liittyvät tiedot rakennuksista, rakennelmista, maa- ja vesialueista sekä muut tämän
lain mukaisten hallinnointi- ja valvontatehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot;
3) ympäristöhallinnon tietojärjestelmästä
vesiviljelyä ja turkiseläintenpitoa koskevat
tämän lain mukaisten hallinnointi- ja valvontatehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot;
4) oikeushallinnon tietojärjestelmästä tiedot eläimistä vastuussa olevaan toimijaan
kohdistuvasta eläintenpitokiellosta.
Tiedot voidaan toimittaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä
muodossa.
17 §
Oikeus tietojen saantiin muilta kuin viranomaisilta
Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä
tietojen salassapidosta säädetään, oikeus
saada eläimistä saatavien tuotteiden myyntiä,
käsittelyä ja markkinointia harjoittavilta toi-
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mijoilta asiakkaista tai raaka-ainetoimittajista
9 §:ssä säädetyn eläintenpitäjän ja eläinvälittäjän ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen
valvomiseksi välttämättömät tiedot.
3 luku
Eläinten merkitseminen ja eläimistä pidettävät luettelot
18 §
Tunnistimet
Elintarviketurvallisuusvirasto
hyväksyy
eläinten merkitsemiseen käytettävät tunnistimet kutakin eläinlajia varten erikseen tunnistimien valmistajan tai markkinoijan hakemuksesta. Tunnistimen hyväksymisen edellytyksenä on Euroopan unionin eläinten tunnistamista koskevan lainsäädännön asettamissa
rajoissa, että tunnistin:
1) sopii käytettäväksi hakemuksessa tarkoitetulle eläinlajille ja pysyy eläimessä sitä
vahingoittamatta;
2) soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan
Suomen ilmastoon; sekä
3) on vaikeasti väärennettävä, uudelleenkäyttöön soveltumaton ja pysyy luettavana
eläimen koko eliniän.
Jos hakemuksen käsittelyvaiheessa ilmenee, että tunnistimet eivät täytä niille 1 momentissa asetettuja vaatimuksia, Elintarviketurvallisuusviraston on hylättävä hakemus.
Jos Elintarviketurvallisuusvirasto toteaa hakemuksen hyväksymisen jälkeen, että tunnistimet eivät täytä niille 1 momentissa asetettuja vaatimuksia, Elintarviketurvallisuusviraston on annettava hyväksynnän saajalle
huomautus epäkohdasta sekä tarvittaessa ilmoitettava määräaika, jonka kuluessa epäkohta on poistettava. Jos epäkohtaa ei ole
huomautuksen jälkeen korjattu, Elintarviketurvallisuusvirasto voi peruuttaa tunnistimen
hyväksymisen.
Elintarviketurvallisuusviraston on pidettävä luetteloa hyväksytyistä tunnistimista
kaikkien saatavilla.
Sähköiseen tunnistimeen sisältyvässä, eläimen yksilöivässä tunnistuskoodissa saa käyttää ISO standardeissa 11784 ja 11785 tarkoitettua maatunnusta vain, jos Elintarviketur-
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vallisuusvirasto varmistaa tunnistuskoodien
yksiselitteisyyden.
19 §

päättymisestä lukien, jolloin luetteloon viimeksi kirjattiin eläintä koskeva merkintä.
Eläinlajeista, jotka kuuluvat luettelonpitovelvollisuuden piiriin, säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Eläimen merkitseminen
Eläintenpitäjä ja eläinvälittäjä ovat velvollisia merkitsemään omistuksessaan tai hallinnassaan syntyneen eläimen tunnistimella, johon sisältyy Elintarviketurvallisuusviraston
osoittama tunnistuskoodi. Eläintenpitäjä ja
eläinvälittäjä ovat velvollisia huolehtimaan
omistuksessaan tai hallinnassaan olevan eläimen pysymisestä merkittynä tämän lain ja
Euroopan unionin eläinten tunnistamista koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Eläinlajeista, jotka kuuluvat merkitsemisvelvollisuuden piiriin, säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Lisäksi maaja metsätalousministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkemmat säännökset eläinten merkitsemistavasta ja -ajankohdasta sekä tunnistimien varastoinnista, käytöstä, korvaamisesta
ja hävittämisestä.
20 §
Puutteellisesti merkitty eläin
Jos eläimen 19 §:ssä tarkoitettu merkitseminen on laiminlyöty kokonaan tai osittain,
eläintä ei saa luovuttaa eikä siirtää pitopaikasta, vastaanottaa pitopaikkaan eikä ottaa
kuljetettavaksi.
21 §
Luettelon pitäminen
Eläimistä vastuussa olevan toimijan on pidettävä luetteloa omistuksessaan tai hallinnassaan olevista eläimistä eläinlaji- ja pitopaikkakohtaisesti. Luokan 1 käsittelylaitoksen on pidettävä luetteloa sivutuoteasetuksessa tarkoitetun luokan 1 ainekseen kuuluvien kuolleiden eläinten kokoruhojen vastaanottamisesta.
Luetteloa on pidettävä ajan tasalla joko
paperisella lomakkeella tai sähköisessä muodossa siten, että se voidaan tarvittaessa esittää
valvontaviranomaiselle. Luetteloa on säilytettävä kolmen kalenterivuoden ajan sen vuoden

22 §
Eläimistä pidettävän luettelon malli
Elintarviketurvallisuusvirasto
vahvistaa
21 §:ssä tarkoitetun eläinlajikohtaisen luettelon mallin. Erityisestä syystä Elintarviketurvallisuusvirasto voi hakemuksesta hyväksyä
vahvistetusta mallista poikkeavan luettelon
mallin.
4 luku
Viranomaiset ja valvonnan järjestäminen
23 §
Yleinen ohjaus ja valvonta
Tämän lain ja Euroopan unionin eläinten
tunnistamista koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat maa- ja metsätalousministeriölle.
24 §
Valvontaviranomaiset
Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee,
ohjaa ja kehittää valtakunnallista eläintunnistusjärjestelmän valvontaa siten kuin tässä
laissa ja Euroopan unionin eläinten tunnistamista koskevassa lainsäädännössä säädetään.
Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo, että
elintarvikelain 6 §:n 23 kohdassa tarkoitetut
teurastamot noudattavat tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä.
Aluehallintovirasto valvoo Elintarviketurvallisuusviraston ohella tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista toimialueellaan.
Kunnaneläinlääkäri valvoo Elintarviketurvallisuusviraston ohella tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista
virka-alueellaan.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
suorittaa tarkastukset eläimistä vastuussa ole-
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vien toimijoiden pitopaikoissa tämän lain ja
sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi toimialueellaan.
25 §
Valtuutetut tarkastajat
Sen lisäksi, mitä 24 §:ssä säädetään, Elintarviketurvallisuusvirasto voi käyttää valvonnassa apunaan valvontatehtävään kirjallisesti
valtuuttamiaan tarkastajia, jotka toimivat
Elintarviketurvallisuusviraston valvonnassa.
Valtuutetulla tarkastajalla tulee olla tehtävänsä hoitamiseksi riittävä perehtyneisyys
tehtävän kohteena olevaan eläinlajiin ja sen
pidolle asetettaviin vaatimuksiin.
Valtuutettuun tarkastajaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään
vahingonkorvauslaissa.
26 §
Valvonnan järjestäminen
Eläintunnistusjärjestelmän
toimivuutta
sekä tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten ja Euroopan unionin eläinten tunnistamista koskevan lainsäädännön noudattamista on valvottava kattavasti ja säännöllisesti. Valvontatoimenpiteiden on oltava tarkoituksenmukaisia ja ne on kohdistettava järjestelmän kaikkiin osa-alueisiin.
Valvontaa on tehostettava, jos on epäiltävissä tai suoritettujen tarkastusten perusteella
havaittavissa, että eläimistä vastuussa olevat
toimijat eivät noudata tätä lakia ja sen nojalla
annettuja säännöksiä.
Valvontaviranomaisen on tarvittaessa neuvottava eläimistä vastuussa olevaa toimijaa,
eläinkuljettajaa, luokan 1 käsittelylaitosta, pitopaikasta vastuussa olevaa toimijaa ja haaskaruokintapaikasta vastuussa olevaa toimijaa
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisessa.
27 §
Valvontasuunnitelma
Elintarviketurvallisuusviraston on laadittava vuosittain valtakunnallinen valvonta-
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suunnitelma valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta, seurannasta ja raportoinnista.
Valvontasuunnitelmasta on käytävä ilmi
vähintään suoritettavien tarkastusten määrä,
kattavuus, valvontatapa sekä valvontakohteiden valintaan vaikuttava riskinarviointi ottaen huomioon Euroopan unionin eläinten
tunnistamista koskevassa lainsäädännössä
valvonnalle asetetut vaatimukset.

28 §
Tarkastus- ja tiedonsaantioikeus
Valvontaviranomaisella on oikeus päästä
pitopaikassa kaikkiin niihin tiloihin, joissa
eläimistä vastuussa olevan toimijan eläimiä
on tai eläimiä koskevia asiakirjoja säilytetään. Lisäksi valvontaviranomaisella on oikeus päästä luokan 1 käsittelylaitoksen sellaisiin tiloihin, joissa säilytetään käsittelyä varten vastaanotettuja kuolleiden eläinten kokoruhoja tai niitä koskevia asiakirjoja. Valvontaviranomaisella on oikeus päästä myös haaskaruokintapaikkaan sekä haaskaruokintapaikasta vastuussa olevan toimijan sellaisiin
tiloihin, joissa säilytetään haaskaruokintaan
tarkoitettua eläimistä peräisin olevaa sivutuotetta tai sitä koskevia asiakirjoja.
Tarkastuksessa voidaan tarkastaa eläimet,
niiden tunnistuskoodit, tunnistimet ja eläimistä pidettävät luettelot sekä muut sellaiset
merkitykselliset seikat, jotka liittyvät tämän
lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaan. Kotirauhan piirissä
saa suorittaa tarkastuksen vain, jos se on
välttämätöntä eläinten, ihmisten ja ympäristön terveyden tai elintarviketurvallisuuden
vaarantamisen estämiseksi. Vain viranomainen voi tehdä tarkastuksen kotirauhan piirissä.
Valvontaviranomaisella on sen estämättä,
mitä tietojen salassapidosta säädetään, oikeus
saada tässä laissa ja Euroopan unionin eläinten tunnistamista koskevassa lainsäädännössä
säädettyä tarkastusta ja valvontaa varten välttämättömät tiedot ja asiakirjat eläimistä vastuussa olevalta toimijalta, luokan 1 käsittelylaitokselta, pitopaikasta vastuussa olevalta
toimijalta ja haaskaruokintapaikasta vastuussa olevalta toimijalta.
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Mitä tässä laissa säädetään viranomaisten
tarkastus- ja tiedonsaantioikeudesta, koskee
myös Euroopan unionin lainsäädännössä tarkoitettuja tarkastajia.
29 §
Tarkemmat säännökset valvonnasta
Tarkemmat säännökset 26 §:ssä tarkoitetusta valvonnan järjestämisestä sekä 27 §:ssä
tarkoitetusta valvontasuunnitelmasta ja sen
sisällöstä voidaan antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
30 §
Virka-apu
Poliisin velvollisuudesta antaa virka-apua
säädetään poliisilain (493/1995) 40 §:ssä.
5 luku
Hallinnolliset pakkokeinot ja seuraamukset
31 §
Epäkohdan poistaminen
Valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos eläimistä vastuussa
oleva toimija, luokan 1 käsittelylaitos, pitopaikasta vastuussa oleva toimija tai haaskaruokintapaikasta vastuussa oleva toimija jättää noudattamatta tai laiminlyö tämän lain tai
sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen. Epäkohta on määrättävä poistettavaksi
välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.
Valvontaviranomaisen on tehtävä epäkohdan poistamiseksi annetusta määräyksestä
merkintä tietojärjestelmään.

jaa luovuttamasta ja siirtämästä eläimiä pitopaikasta, jos tämä on laiminlyönyt 9, 11, 13,
19 tai 21 §:n taikka 28 §:n 3 momentin
säännösten noudattamisen. Kielto voi koskea
yksittäisiä eläimiä tai kaikkia pitopaikassa
olevia saman eläinlajin eläimiä. Kaikkia pitopaikassa olevia saman eläinlajin eläimiä koskevan kiellon edellytyksenä on, että merkittävä osa eläimistä ei täytä tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksia.
Eläinten luovuttamisen ja siirtämisen kieltämisen lisäksi aluehallintovirasto voi kieltää
eläinten vastaanottamisen pitopaikkaan, jos 1
momentissa mainittujen säännösten noudattamisen laiminlyönti on laajamittaista, toistuvaa tai tahallista sekä aiheuttaa vaaraa eläinten, ihmisten ja ympäristön terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai elintarviketurvallisuudelle.
Nautaeläimen luovuttamisen, siirtämisen ja
vastaanottamisen kieltämisestä säädetään
neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän hallinnollisten vähimmäisseuraamusten soveltamisen osalta annetussa
komission asetuksessa (EY) N:o 494/98, jäljempänä seuraamusasetus. Päätöksen asiassa
tekee aluehallintovirasto.
Pitopaikassa tarkastuksen suorittanut valvontaviranomainen voi määrätä 1, 2 tai 3
momentissa tarkoitetun kiellon väliaikaiseksi
asian selvittämisen tai epäkohdan poistamisen ajaksi. Väliaikainen kielto on voimassa,
kunnes aluehallintovirasto antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa.
Kiellon määränneen valvontaviranomaisen
on tehtävä kiellosta merkintä tietojärjestelmään.
Tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetun kaikkia pitopaikassa olevia saman
eläinlajin eläimiä koskevan kiellon edellytyksistä voidaan antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

32 §

33 §

Kielto

Kiellon peruuttaminen

Sen estämättä, mitä 31 §:ssä säädetään
epäkohdan poistamisesta, aluehallintovirasto
voi kieltää eläimistä vastuussa olevaa toimi-

Aluehallintoviraston
on
peruutettava
32 §:ssä tarkoitettu kielto heti, kun valvontaviranomaisen antaman selvityksen perusteella
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voidaan varmistua siitä, että kiellon perusteena ollut epäkohta on korjattu.
Aluehallintoviraston on tehtävä kiellon peruuttamisesta merkintä tietojärjestelmään.
34 §
Tunnistamattoman nautaeläimen lopettaminen
Tunnistamattoman nautaeläimen lopettamisesta säädetään seuraamusasetuksessa.
Päätöksen asiassa tekee aluehallintovirasto.
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37 §
Rikosilmoituksen tekeminen

Aluehallintovirasto tekee 24 §:ssä tarkoitettujen valvontaviranomaisten puolesta rikosilmoituksen eläintunnistusjärjestelmästä
annetun lain rikkomisesta. Ilmoitus voidaan
jättää tekemättä rikkomuksesta, jota on kokonaisuudessaan pidettävä ilmeisen vähäisenä.
6 luku
Erinäiset säännökset

35 §
38 §
Uhkasakko ja teettäminen
Muutoksenhaku
Valvontaviranomainen voi asettaa 31 §:ssä
säädetyn määräyksen tai 32 §:ssä säädetyn
kiellon tehosteeksi uhkasakon tai teettämisuhan.
Uhkasakkoa ei saa asettaa luonnolliselle
henkilölle tässä laissa säädetyn tietojen ilmoittamisvelvollisuuden tehosteeksi, jos henkilöä on aihetta epäillä rikoksesta ja tiedot
liittyvät rikosepäilyn kohteena olevaan asiaan.
Uhkasakosta ja teettämisuhasta säädetään
uhkasakkolaissa (1113/1990).

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen
haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
Valvontaviranomaisen tekemää päätöstä
on muutoksenhausta huolimatta noudatettava,
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin
määrää.
39 §
Voimaantulo

36 §
Rangaistussäännös
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) laiminlyö 9, 11 tai 13 §:ssä säädetyn
ilmoitusvelvollisuuden, 21 §:ssä säädetyn
luettelonpitovelvollisuuden tai 28 §:n 3 momentissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden,
2) laiminlyö 19 §:ssä säädetyn eläimen
merkitsemisvelvollisuuden taikka
3) rikkoo 31 §:n nojalla annettua määräystä tai 32 §:n nojalla annettua kieltoa,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain rikkomisesta
sakkoon.
Se, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta, voidaan jättää tuomitsematta rangaistukseen samasta teosta.
2 /38

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.
Tällä lailla kumotaan 4 päivänä huhtikuuta
1996 annetun eläinsuojelulain (247/1996)
26 a §, sellaisena kuin se on laissa 220/2003.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
40 §
Siirtymäsäännökset
Sellaisten eläintenpitäjien ja eläinvälittäjien, jotka ovat ennen tämän lain voimaantuloa ilmoittaneet toiminnastaan voimassa olleissa säännöksissä edellytetyllä tavalla tietojärjestelmälaissa tarkoitettuun tietojärjestelmään tai vesiviljelyrekisteristä annetussa
maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä
(212/1996) tarkoitettuun rekisteriin, ei tar-

926

N:o 238

vitse ilmoittaa toiminnastaan uudelleen. Vastaavasti ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleissa säännöksissä edellytetyllä tavalla ilmoitettuja eläimiä ja pitopaikkoja ei
tarvitse ilmoittaa uudelleen.

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille
tulleisiin tietojen luovuttamista ja tunnistimien hyväksymistä koskeviin hakemuksiin
sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2010
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Paula Lehtomäki
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Laki
eläintautilain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 12 b §, sellaisena
kuin se on laissa 303/2006, ja
muutetaan 21 §:n 2 momentti seuraavasti:
21 §
— — — — — — — — — — — — —
Oikeus tässä laissa tarkoitettuihin korvauksiin menetetään kokonaan tai osittain, jos
korvaukseen muutoin oikeutettu ei ole noudattanut tätä lakia tai eläintunnistusjärjestelmästä annettua lakia (238/2010) taikka niiden
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä
tahi jos hän hankkiessaan eläimen tai muun
omaisuuden on tiennyt taikka hänen olosuh-

teet huomioon ottaen olisi pitänyt tietää eläimen sairastavan tässä laissa tarkoitettua tautia
tahi omaisuudessa olevan tartuntaa.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.
Tällä lailla kumotun 12 b §:n nojalla annetut maa- ja metsätalousministeriön asetukset
jäävät edelleen voimaan.

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2010
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Paula Lehtomäki

HE 188/2009
MmVM 1/2010
EV 16/2010
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Valtioneuvoston asetus
kunnan maksuosuudesta laajakaistatukihankkeessa
Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla 22 päivänä joulukuuta 2009
annetun lain (1186/2009) 8 §:n 3 momentin nojalla:
1§
Laskentaperusteiden painokertoimet
Laajakaistarakentamisen
tuesta
hajaasutusalueilla annetun lain (1186/2009) 8 §:n
2 momentissa tarkoitettujen laskentaperusteiden painokertoimet ovat seuraavat:
1) kunnan taloudellinen kantokyky 20 prosenttia;
2) laajakaistahankkeen laajuus 10 prosenttia;
3) kunnan asukastiheys 65 prosenttia;

4) hankkeen rakentamiskustannus suhteutettuna kunnan väestömäärään 3 prosenttia.
5) laajakaistahankkeen tekninen toteutustapa 2 prosenttia.
2§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
huhtikuuta 2010.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2010
Viestintäministeri Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies Juha Parantainen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
elävän riistaeläimen ohjeellisista arvoista
Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993
annetun metsästyslain (615/1993) 79 §:n nojalla:
1§

misalueen, koon, iän, värimuunnoksen tai
muun erityisen syyn johdosta.

Elävän riistaeläimen ohjeelliset arvot
3§
Elävän riistaeläimen ohjeelliset arvot
eläintä kohti ovat asetuksen liitteessä.
2§
Ohjeellisesta arvosta poikkeaminen
Ohjeellisesta arvosta voidaan poiketa eläimen poikkeuksellisen esiintymisajan, esiinty-

Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.
Tällä asetuksella kumotaan 27 päivänä
syyskuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus elävän riistaeläimen ohjeellisista arvoista (824/2001).

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2010
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Janne Pitkänen
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Liite

Nisäkäs
Villikani
Metsäjänis
Rusakko
Orava
Euroopanmajava
Kanadanmajava
Piisami
Rämemajava
Susi
Tarhattu naali
Kettu
Supikoira
Karhu
Pesukarhu
Mäyrä
Kärppä
Hilleri
Saukko
Näätä
Minkki
Ahma
Ilves
Itämeren norppa
Kirjohylje
Halli
Villisika
Kuusipeura
Saksanhirvi
Japaninpeura
Metsäkauris
Hirvi
Valkohäntäpeura
Metsäpeura
Mufloni

Nuori
yksilö,
euroa

4 500

4 500

5 500
1 100
1 200
1 500
1 200
450
450
450
1 500
450
2 600

Ohjeellinen arvo /
aikuisen minimi,
euroa
100
200
100
100
1 100
200
100
100
6 100
100
100
100
8 200
100
100
100
900
1 200
200
100
8 200
1 400
2 500
2 800
2 000
1 000
650
650
650
300
2 400
600
3 100
450

Aikuisen
maksimi,
euroa

-

9 100

-

15 500

-

16 500
2 100
3 300
5 100
2 500

-

3 900
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Lintu
Kanadanhanhi
Merihanhi
Metsähanhi
Heinäsorsa
Tavi
Haapana
Jouhisorsa
Heinätavi
Lapasorsa
Punasotka
Tukkasotka
Haahka
Alli
Telkkä
Tukkakoskelo
Isokoskelo
Riekko
Kiiruna
Pyy
Teeri
Metso
Peltopyy
Fasaani
Nokikana
Lehtokurppa
Sepelkyyhky

Ohjeellinen arvo,
euroa
150
150
900
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
700
600
100
100
100
100
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuesta
28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1476/2007) 7 §:n 4 momentin ja 13 §:n 4 momentin,
24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (235/1995) 19 §:n 1 momentin, 21 päivänä
tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 7 §:n 2
momentin, sellaisena kuin se on laissa 275/2004, ja 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun
maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 10 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa
1479/2007, nojalla:
1§
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä
investointitukea
rakentamisinvestointeihin
maatalouden rakennetuista annetun lain
(1476/2007), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000), maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) sekä kolttalain (235/1995) mukaisesti.
Tällä asetuksella säädetään hyväksyttävistä
yksikkökustannuksista ja niiden perusteena
käytettävistä laskelmista.
2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) hyväksyttävällä kustannuksella enimmäiskustannusta, jota käytetään perusteena
investointitukea määrättäessä;
2) hyväksyttävällä yksikkökustannuksella
rakennuksen, rakennelman tai rakenteen tilatai toimintoyksikköä tai laitetta kohti vahvistettua enimmäiskustannusta;

3) kustannusarviolla ja kustannuslaskelmalla rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti rakennusosittain laadittua kustannusarviota tai kustannuslaskelmaa;
4) rakennuksen tilakohtaisella nettoalalla
toiminnassa tarpeellisten huonealojen sekä
toiminnalle tarpeellisten liikkumis- ja käytävätilojen sekä ei-kantavien seinien pohjapinta-alojen summaa.
3§
Rakentamisinvestoinnin hyväksyttävät
kustannukset
Rakentamisinvestoinnin
hyväksyttävinä
kustannuksina käytettävät hyväksyttävät yksikkökustannukset määritetään tämän asetuksen liitteessä 1.
Silloin kun yksikkökustannus on annettu,
hyväksyttävinä enimmäiskustannuksina käytetään hyväksyttävien yksikkökustannusten ja
tässä asetuksessa tarkoitettujen korotusten
summaa. Enimmäiskustannus eläintilalle ja
siihen liittyvälle yhteistoimintatilalle ja re-
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hunkäsittelytilalle määräytyy liitteen 1 kohdan 1.2. tilakohtaisesti annetun enimmäisyksikkökustannuksen ja liitteen 1 kohdan 1.1.
enimmäismitoituksen mukaisesti lisättynä
tässä asetuksessa tarkoitetuilla korotuksilla.
Eläintilojen laitekustannusten enimmäisyksikkökustannuksista säädetään liitteen 1 kohdassa 1.3. Muiden tilojen ja rakennelmien
enimmäiskustannukset määräytyvät liitteen 1
kohdan 1.2. enimmäisyksikkökustannusten ja
liitteen 1 kohdan 1.3. enimmäisyksikkökustannusten perusteella lisättynä tässä asetuksessa tarkoitetuilla korotuksilla.
4§
Rakentamisinvestoinnin yksikkökustannukset
Tuotantotilojen yksikköhinnat sisältävät
karsinat, häkit, juottojärjestelmät, lannanpoistojärjestelmät ja vastaavat kiinteästi asennettavat kalusteet ja järjestelmät sekä toiminnassa tarvittavat talotekniset järjestelmät.
Yksikkökustannukset sisältävät sellaiset
suunnittelusta aiheutuneet kustannukset,
jotka johtuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa
(132/1999) tai sen nojalla säädetyistä tai
määrätyistä rakentamisen suunnittelua koskevista vaatimuksista, kuten rakentamisinvestoinnin arkkitehtuurisuunnittelun, rakennesuunnittelun, välttämättömän erikoissuunnittelun sekä pääsuunnittelijan ja vastaavan
työnjohtajan työstä aiheutuvista tarpeellisista
ja kohtuullisista kustannuksista, sekä maa- ja
metsätalousministeriön rakentamista koskevissa asetuksissa säädetyistä vaatimuksista.
Yksikkökustannukset ilmoitetaan arvon-lisäverottomina.
Asuintilojen yksikkökustannukseen lisätään arvonlisäveron osuus.
5§
Kustannusarvion tai -laskelman laatiminen
Kustannusarvion tai -laskelman on oltava
rakennussuunnittelijan tai muun rakentamistalouteen riittävästi perehtyneen rakennusalan asiantuntijan laatima.
Kustannusarvio tai -laskelma on laadittava
maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston
3 /38
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asetuksen (299/2008) 21 f §:ssä tarkoitetun
rakentamista koskevan suunnitelman pääpiirustuksissa, erikoissuunnitelmissa ja rakennusselostuksessa esitettyjen tietojen mukaan.
Suunnitelmien, rakennusselostuksen ja
kustannusarvion tai -laskelman tulee sisältää
kaikki rakennukselle tai rakenteelle suunnitellun toiminnan kannalta välttämättömät toimintainvestoinnit ja tekniset järjestelmät.
Pääpiirustuksissa ja kustannusarviossa tai laskelmassa tulee esittää hyväksyttävien yksikkökustannusten määrittämisessä käytettävät
laskentayksiköt. Tuotannon volyymi on ilmoitettava tilakohtaisina nettoaloina, eläinlukuina tai muina vastaavina tuotannon laajuutta ilmaisevina yksikköinä liitteen 1 mukaisesti.
Asiakirjoissa esitetään elinkeinosuunnitelman mukainen rakentamisinvestointikokonaisuus myös siinä tapauksessa, että tukea haetaan ainoastaan osaan investoinnista. Tilat tai
niiden osat, joihin tukea haetaan, ja tuen ulkopuolelle jäävä osuus on eriteltävä hakulomakkeessa ja kustannusarviossa tai laskelmassa ja merkittävä suunnitteluasiakirjoihin.
Kustannusarvio tai -laskelma on laadittava
rakennusosakohtaisesti rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti.
Kustannusarviossa tai -laskelmassa tulee eritellä sellaisten kiinteiden koneiden ja laitteiden kustannukset, jotka ovat kyseisen tuotantotoiminnan kannalta välttämättömiä. Rakennusosan kustannukset saadaan laskemalla yhteen siinä olevien rakenteen osien tarvike- ja
työkustannukset.
Kustannusarviossa tai -laskelmassa on eriteltävä edellä 4 §:ssä tarkoitetut suunnittelukustannukset ja niiden veloitusperuste suunnittelu- ja suunnittelijaluokittain Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 mukaan.
Rakentamisinvestoinnin kustannukset on
esitettävä kustannusarviossa tai -laskelmassa
sen ajankohdan kustannustasossa, jona investointituen hakuaika alkaa hakijan käyttämänä
hakuaikana. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain ja kolttalain mukaisessa
investoinnissa kustannukset on esitettävä
tuen hakuajan kustannustason mukaan.
Kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina. Lisäksi asuintilojen kustannuksissa ilmoitetaan arvonlisäveron osuus.
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6§

Luonnonmukaisen tuotannon vaikutus yksikkökustannuksiin
Jos tilalla on tehty ympäristötuen erityistukisopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, eläinkohtaista mitoitusperustetta
voidaan korottaa luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun komission asetuksen
(EY)N:o 889/2008 10 artiklan 4 kohdan liitteen III mukaisesti. Tämä korotus voidaan
ottaa huomioon asetuksen liitteen 1 kohdan
1.2. eläintilojen ja toimintojen yksikkökustannusten enimmäismäärässä.

kustannusten enimmäismäärä voidaan korottaa enintään 100 prosenttiin, jos rakennukseen liittyvien kulttuurihistoriallisten tai rakennustaiteellisten arvojen vuoksi korjauksessa käytetään niiden vaatimia materiaaleja
tai työtapoja.
8§
Alueellisten tekijöiden vaikutus hyväksyttäviin yksikkökustannuksiin
Liitteen 1 hyväksyttävien yksikkökustannusten enimmäismääriä voidaan korottaa
kymmenellä prosentilla Enontekiön, Inarin ja
Utsjoen kuntien alueella ja viidellä prosentilla muissa Lapin työ- ja elinkeinokeskuksen
toimialueen kunnissa sekä Kuusamossa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Suomussalmella.

7§

9§

Yksikkökustannukset peruskorjausinvestoinnin kustannusten laskemisen perusteena

Voimaantulo

Peruskorjauksen korjaustaso määritetään
vertaamalla peruskorjauksen kustannuksia
vastaavan uudisrakentamisen rakennusosittain laskettaviin kustannuksiin.
Peruskorjauksen hyväksyttävä yksikkökustannus voi olla enintään 75 prosenttia vastaavan uudisrakentamisen hyväksyttävästä yksikkökustannuksesta.
Peruskorjauksen hyväksyttävien yksikkö-

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä
huhtikuuta 2010.
Tätä asetusta sovelletaan niihin investointitukihakemuksiin, jotka tulevat vireille tämän
asetuksen tultua voimaan.
Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä
syyskuuta 2009 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien
hyväksyttävistä
yksikkökustannuksista
(727/2009).

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2010
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Yliarkkitehti Raija Seppänen
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RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET

LIITE 1

1.1. TILAN MITOITUSPERUSTE
Toiminta

Mitoitusperuste
Täsmennykset
Mitoitusperusteet ovat tukikelpoisen pinta-alan enimmäismääriä
LYPSYKARJARAKENNUS, PIHATTO
Eläintilat
Lypsykarjaosasto
lypsylehmä
10,5m /eläin Sisältää sairas-, hoito- ja poikimiskarsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Lypsyosasto
lypsylehmä
0,5m /eläin Sisältää odotustilan
Maitohuone
lypsylehmä
0,4m /eläin Enintään 35 m
Nuorkarjaosasto
hieho ja nuorkarja
5m /eläin ≥ 8 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
nuorkarja
3m /eläin < 8 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
nettoala, m
10 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
Rehun käsittelytila
100m
nettoala, m
5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
Yhteistoiminnot
30m . Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat,
WC-tilat ja käytävät
LYPSYKARJARAKENNUS, PARSINAVETTA
Eläintilat
Lypsykarjaosasto
lypsylehmä
7m /eläin Sisältää parret, sairas-, hoito- ja poikimiskarsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Maitohuone
lypsylehmä
0,4m /eläin Enintään 35 m
Nuorkarjaosasto
hieho ja nuorkarja
4m /eläin Sisältää parret, karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
nettoala, m
10 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, eninRehun käsittelytila
tään 100m
nettoala, m
5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
Yhteistoiminnot
30m . Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat,
WC-tilat ja käytävät
LIHAKARJARAKENNUS
Eläintilat
Lihakarjaosasto
emolehmä
8m /eläin Täysikasvuinen eläin, sisältää karsinat, ruokintapöydän
ja käytävät
Nuorkarjaosasto
lihanauta, nuorkarja
5m /eläin ≥ 8 kk ikäinen, sisältää karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
lihanauta, nuorkarja
3m /eläin < 8 kk ikäinen, sisältää karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
nettoala, m
10 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
Rehun käsittelytila
100m
nettoala, m
5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
Yhteistoiminnot
30m . Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat,
WC-tilat ja käytävät
LIHASIKALA
Eläintilat
Lihasikalaosasto
<40kg
0,6m /eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
≥40kg
1,2m /eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
nettoala, m
3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
Rehun käsittelytila
50m
nettoala, m
2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
Yhteistoiminnot
30m . Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat,
WC-tilat ja käytävät
EMAKKOSIKALA
Eläintilat
Porsitusosasto
pahnue
6m /pahnue Porsituskarsina häkillä. Sisältää käytävät
pahnue
7,5m /pahnue Porsituskarsina vapaana. Sisältää käytävät
Astutusosasto
emakko
3,7m /eläin Sisältää emakkopaikat ja käytävät
karju
6,6m /eläin Sisältää karjupaikan ja käytävät
astutuskarsina
11m /eläin Sisältää karjupaikan ja käytävät
Joutilasosasto
emakko
4,5m /eläin Sisältää ryhmä- ja hoitokarsinat, 650 mm levyiset makuuhäkit, käytävät tai joutilaspihatto
Ensikko-osasto
ensikko
3m /eläin Sisältää ryhmäkarsinat ja käytävät
Kasvatusosasto
<40kg
0,6m /eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
2

2
2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2
2
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nettoala, m

2

nettoala, m

2

3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
50m
2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään
30m . Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat,
WC-tilat ja käytävät
2

Yhteistoiminnot

2

HEVOSTALLI
Eläintilat
Karsinat ja pilttuut

Rehun käsittelytila

isot hevoset
pienet hevoset
ponit
varsomiskarsina
nettoala, m

Yhteistoiminnot

nettoala, m

14,5m
12,5m
9m
16,5m

2

/eläin
/eläin
/eläin
/eläin
10 %

2

2

2

2

Sisältää karsinat, käytävät ja hoitotilat
Sisältää karsinat, käytävät ja hoitotilat
Sisältää karsinat, käytävät ja hoitotilat
Sisältää karsinat, käytävät ja hoitotilat
Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 100m
5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m . Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
2

2

2

LAMPOLA TAI VUOHELA
Eläintilat
Lampola
lammas
karitsointikarsina
Vuohela
vuohi
kutun poikimakarsina
nettoala, m
Rehun käsittelytila
2

2

3,3m /eläin
3,7m /karsina
3,3m /eläin
3,7m /karsina
7%
2

2

2

Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai –pöydät sekä käytävät
Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai –pöydät sekä käytävät
Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai –pöydät sekä käytävät
Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai –pöydät sekä käytävät
Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 50m
7 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m . Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
2

Yhteistoiminnot

nettoala, m

2

2

SIIPIKARJAKASVATTAMO
Eläintilat
Siipikarjakasvattamo broileri
kalkkuna
nettoala, m
Rehun käsittelytila

2

0,054m /eläin
0,25m /eläin
3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 100m
2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m . Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
2

2

2

Yhteistoiminnot

nettoala, m

2

2

MUNITUSKANALA
Eläintilat
Munituskanala
kana
kana
kana
kana
kana
kana
kana
kana
nettoala, m
Rehun käsittelytila

2

2

0,2m
0,091m
0,063m
0,045m
0,037m
0,030m

/eläin+15m
/eläin+15m
/eläin+15m
/eläin+15m
/eläin+15m
/eläin+15m
0,15m /eläin
0,063m /eläin
5%
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

Tasahäkkijärjestelmä, virikehäkkijärjestelmä
2-kerr.virikehäkkijärjestelmä
3-kerr.virikehäkkijärjestelmä
4-kerr.virikehäkkijärjestelmä
5-kerr.virikehäkkijärjestelmä
6-kerr.virikehäkkijärjestelmä
Kestopehkualusta
Kerrosritilä ja kestopehkualusta tai vinoritiläkanala
Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 100m . Sisältää munien käsittelytilan
2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m . Sisältää mm. sosisiaalitilat, tekniikkatilat,
työtilat, WC-tilat ja käytävät
2

2

Yhteistoiminnot

nettoala, m

2

2
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TURKISTARHAT
Eläintilat
Varjotalo minkeille
Minkkihalli

siitosnaaras, minkki
siitosnaaras, minkki

Varjotalo ketuille

siitosnaaras, kettu

Kettuhalli
Rehun käsittelytila

siitosnaaras, kettu
nettoala, m

Yhteistoiminnot

nettoala, m

2

0,96 jm/ minkkinaaras yksi häkkirivi
1,8 m /minkkisiitosnaaras
4,8 jm/ kettusiitos- yksi häkkirivi
naaras
7m /kettusiitosnaaras
3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 50m
2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m . Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat,
työtilat, WC-tilat ja käytävät
2

2

2

2

2
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RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET
1.2 TILOJEN HINNAT
Yksikkökustannus / yksikkö
Täsmennys
Yksikköhinnat sisältävät
- suunnittelukustannukset
- tarvittavat talotekniset järjestelmät
- karsinat, häkit, juottojärjestelmät, lannanpoistojärjestelmät ja vastaavat kalusteet ja järjestelmät.
Yksikköhinnat eivät sisällä toiminnan kojeita ja laitteita ellei toisin mainita.
Yksikkökustannukset ovat enimmäisyksikkökustannuksia.
hum2 = huoneala
Yksikkö Euro (alv 0 %)

Tila
ASUIN- JA TYÖTILAT (euro/hum2)
Asuinrakennukset
Asuintilat

hum

2

Poronhoitoon ja kalastukseen liittyvät
työpaikka-asunnot
Työpaikka-asuintilat

hum

2

550

hum
hum
hum

2

Nuorkarjaosasto ≥ 8 kk
Nuorkarjaosasto < 8 kk
Lypsykarjarakennus, parsinavetta
Lypsykarjaosasto
Maitohuone

hum
hum

2

400 Lämmin ja kylmä
880
900 Sisältää maitovesien puhdistuslaitteet
370 Lämmin ja kylmä
370 Lämmin ja kylmä

hum
hum

2

Nuorkarjaosasto
Lihakarjapihatto
Lihakarjaosasto, emolehmä
Lihakarjaosasto, nuorkarja ≥ 8 kk
Lihakarjaosasto, nuorkarja < 8 kk
Emakkosikala

hum

Lisätietoja
Liitteen 1.1 tilan mitoitusperusteen ja tämän liitteen yksikkökustannusten mukaan laskettu eläintai karsinakohtainen enimmäisyksikkökustannus

1 250 Sisältää uusiutuvaa energiaa käyttävän lämmitysjärjestelmän. Tuettavien
asuintilojen lämmöntehotarpeen mukaan mitoitettujen lämmöntuotantotekniikan ja -tilojen yksikkökustannukset lasketaan taulukoiden 1.2 ja 1.3 mukaan.
Yksikköhintaan lisätään
arvonlisävero

2

ELÄINTILAT (euro/hum )
Lypsykarjarakennus, pihatto
Lypsykarjaosasto
Lypsyosasto
Maitohuone

Porsitusosasto häkillä
Porsitusosasto vapaana
Astutusosasto, emakko
Astutusosasto, karju
Astutusosasto, astutuskarsina
Joutilasosasto, joutilaspihatto
Ensikko-osasto
Kasvatusosasto <40kg

2
2

2

2

2

hum
hum
hum

2
2
2

2

hum
hum
hum
hum
hum
hum
hum
hum²

2
2
2
2
2
2

400 Lämmin ja kylmä
900 Sisältää maitovesien puhdistuslaitteet
370 Lämmin ja kylmä
280 Lämmin ja kylmä
280 Lämmin ja kylmä
280 Lämmin ja kylmä

540
540
590
590
590
550
660
510

Eläinkohtainen kustannus enintään:
4200 lypsylehmä
440 lypsylehmä
360 lypsylehmä
1850 hieho ja nuorkarja
1110 nuorkarja
Eläinkohtainen kustannus enintään:
2800 lypsylehmä
360 lypsylehmä
1480 hieho ja nuorkarja
Eläinkohtainen kustannus enintään:
2240 emolehmä
1400 lihanauta, nuorkarja
840 lihanauta, nuorkarja
Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
3240 emakko pahnueineen
4050 emakko pahnueineen
2183 emakko
3894 karju
6490 karsina
2475 emakko
1980 ensikko
306 sika
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Porsitushäkin poistamismuutos
Joutilaan emakon ruokintahäkin leventäminen 500 mm:stä 650 mm:iin
Karsinan rakolattian muutos min. 2/3
kiinteäpohjaiseksi
Lihasikala
Lihasikala <40kg
Lihasikala ≥40kg
Lihasikala, luomutuotanto
Karsinan rakolattian muutos min. 2/3
kiinteäpohjoiseksi
Hevostalli ja -pihatto

karsina
häkki/
joutilaspaikka
m²

2

hum
hum
%

2

m²

2

250 Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä
80 Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä
180 Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä
500
500
+ 20 hum2 - yksikköhintaa korotetaan 20 %
100 Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä

hum
hum
hum
hum

Lampola, lammas
Lampola, karitsointikarsina
Vuohela, vuohi
Vuohela, kutun poikimakarsina
Lampola tai vuohela, luomutuotanto

hum
hum
hum
hum
%

350
350
350
350
+ 20

hum
hum

2

500
500

hum

2

560

Eläinkohtainen kustannus enintään:
27 broileri
125 kalkkuna
Eläinkohtainen kustannus enintään:
112 muniva kana

hum

2

560

51 muniva kana

hum

2

560

35 muniva kana

hum

2

560

25 muniva kana

hum

2

560

21 muniva kana

hum

2

560

17 muniva kana

2

560
560

84 muniva kana
35 muniva kana

Siipikarjakasvattamo
Siipikarjakasvattamo, broileri
Siipikarjakasvattamo, kalkkuna
Munituskanala
Munituskanala, tasahäkki- tai virikehäkkijärjestelmät
Munituskanala,
2-kerr.virikehäkkijärjestelmä
Munituskanala,
3-kerr.virikehäkkijärjestelmä
Munituskanala,
4-kerr.virikehäkkijärjestelmä
Munituskanala,
5-kerr.virikehäkkijärjestelmä
Munituskanala,
6-kerr.virikehäkkijärjestelmä
Munituskanala, kestopehkualusta
Munituskanala, kerrosritilä ja kestopehkualusta tai vinoritiläkanala
Turkistarhat
Varjotalominkit

Varjotalo, ketut

2
2

2
2
2
2

2

hum
hum

2

jm

jm

Turkiseläinhalli, minkkihalli
Turkiseläinhalli , kettuhalli

hum
hum

2

REHUN KÄSITTELYTILA

hum

2

hum

2

YHTEISTOIMINNOT

2

Lämmin ja kylmä
Lämmin ja kylmä
Lämmin ja kylmä
Lämmin ja kylmä

Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
6815 hevonen
5875 hevonen
4230 poni
7755 varsomiskarsina
Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
1155 lammas, uuhi
1295 karitsointikarsina
1155 vuohi, kuttu
1295 poikimakarsina

Hevostalli ja -pihatto, isot hevoset
Hevostalli ja -pihatto, pienet hevoset
Hevostalli ja -pihatto, ponit
Hevostalli ja -pihatto, varsomiskarsina
Lampola tai vuohela

2

470
470
470
470

Eläinkohtainen kustannus enintään:
300 sika
600 lihasika

Lämmin ja kylmä
Lämmin ja kylmä
Lämmin ja kylmä
Lämmin ja kylmä
hum2 - yksikköhintaa korotetaan 20 %

220 Juoksumetrit häkkiriviä
kohden. Sis. häkit ja juomakupit
180 Juoksumetrit häkkiriviä
kohden. Sis. häkit ja juomakupit
290 Ei sis. häkkejä
290 Ei sis. häkkejä
380 Lämmin ja kylmä
1020

Eläinkohtainen kustannus enintään:
53 Siitosnaaras, minkki
216 Siitosnaaras, kettu
493 Siitosnaaras, minkki
2030 Siitosnaaras, kettu
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MUUT TILAT, RAKENNELMAT, RAKENTEET (euro/yks)
Aidat
Poroesteaita
jm
23
Tarhat
Jaloittelutarha, siat
m
25 Piha- alue, sisältää sadekatoksen, lantavesien keräilyjärjestelmän ja seinämän
Jaloittelutarha, muut eläimet
m
18 Piha-alue, sisältää sadekatoksen, lantavesien keräilyjärjestelmän ja aidat
2

2

Kasvihuoneet
Kasvihuone, akryylikate
Kasvihuone, lasikate
Kasvihuone, muovikate

hum
hum
hum

2

Kuivaamot
Kuivaamorakennus

hum

2

m

3

m
m
m
m
m

3

m
m

2

Lämpökeskukset
Tekniikkatila
Polttoaineen varasto

hum
hum

2

Varastorakennukset ja siilot
Kylmävarasto

hum

2

Tuotekäsittelyvarasto

hum

2

Pakastevarasto
Pakastehuone
Varasto, eristämätön
Varasto, eristetty
Rehuvarasto, kylmä
Laakasiilo, avoin
Laakasiilo, katettu
Säilörehusiilo
Viljasiilo
Tuoreviljasiilo

hum
hum
hum
hum
hum
m
m
m
m
m

Moduulisiilo lämminilmakuivaimen yhteydessä
Lantavarastot
Allaslantala (maapatorakenne)
Kuivalantala, avoin
Kuivalantalan kiinteä vesikate ja seinät
Lietelantala, avoin
Lietelantala, avoin, vaijeripuristettu tai
vastaava
Lietelantalan kiinteä vesikate
Allas- tai lietelantalan kelluva kate

2
2

3
2
3
3

2

2

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

195
180
125
280 Sisältää perustukset, rungon, vesikaton ja uunihuoneen, ei kuivainlaitteita
100 m =siilon varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman, ei kuivainlaitteita
3

12 Allastilavuuden mukaan
23 Varastointitilavuuden mukaan
60 Vesikatteen pinta-ala vaakaprojektion mukaan
17
23
50 Katteen pinta-ala vaakaprojektion mukaan
20

710
305

615 Perunat, juurikasvit, vihannekset, sienet, hedelmät ja marjat,
kasvihuonetuotteet tms. Sisältää jäähdytyslaitteet
440 Perunat, juurikasvit, vihannekset, sienet, hedelmät ja marjat,
kasvihuonetuotteet tms.
1 400 Sisältää kylmälaitteet
2 030 Sisältää kylmälaitteet <10m
300
440
210
45 m = varastointitilavuus. Sisältää puristenestekeräysjärjestelmän
80 m = varastointitilavuus. Sisältää puristenestekeräysjärjestelmän
105 m³ = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet
105 m³ = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman
120 m³ = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet
2

3
3
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N:o 242
RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET

1.3. LAITEHINNASTO

Yksikkö

Euro
Täsmennykset
(alv 0 %)
Yksikkökustannukset ovat enimmäisyksikkökustannuksia
ELÄINTILAT
Lypsykarjarakennus
Pihaton laitteet
Parsinavetan laitteet
Parsimatot ja -pedit
Nuorkarjarakennus
Pihaton laitteet
Parsinavetan laitteet
Parsimatot ja -pedit
Lihakarjarakennus, laitteet
Emakkosikala, laitteet
Kasvatusosasto, laitteet
Lihasikala, laitteet
Sian viilennyslaitteet
Kuivikkeen ja tonkimisaineen jakojärjestelmä
Lannan viilennyslaitteet
Hevostalli, laitteet
Lampola, laitteet
Vuohela, laitteet
Siipikarjakasvattamo, laitteet
Munituskanala, laitteet
Turkistarha, laitteet
Minkit
Minkkitarhan aitaus
Minkkihäkki 350x848x460
Kiipeilyhäkki
Minkin pesäkoppi
Juottojärjestelmä, lämmitetty
Ketut
Kettutarhan aitaus

lypsylehmä
lypsylehmä
lypsylehmä
nuori nauta
nuori nauta
nuori nauta
lihanauta
emakko

690
690
75
70
230

porsas <40kg
lihasika
sika

9
21
10

joutilas emakko
lihasika
lantakouru m²

100
25
45

hevonen
lammas, uuhi
vuohi, kuttu

0
70
70

broileri, kalkkuna
munituskana

jm
kpl
kpl
kpl
häkki
jm

Kettuhäkki 1200x1070x720
kpl
Kettupesäkoppi
kpl
Juottojärjestelmä, lämmitetty
häkki
MUUT TILAT, RAKENNELMAT, RAKENTEET
Kasvihuone, laitteet
Kasvihuoneen eristys- ja varjoverhot
m
Taimikasvihuoneiden rullapöydät
m
m
Yrtti-, salaatti- ja kukkaviljelyn kasvatuslinjasto
2
2
2

Taimivalaistus
Kiinteä kuivaamo, kylmäilma
Kiinteä kuivaamo, lämminilma
Vaunukuivuri

2 000 Sisältää lypsy- ja ruokintajärjestelmät sekä tilasäiliön
1 100 Sisältää lypsy- ja ruokintajärjestelmät sekä tilasäiliön
100 Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä

kW
m
m

3
3

m

3

Sisältää ruokintajärjestelmät
Sisältää ruokintajärjestelmät
Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä
Sisältää ruokintajärjestelmät
Täyskasvuinen eläin. Sisältää ruokintajärjestelmät
seuraaville tiloille: Porsitusosasto, Joutilas- ja Ensikko-osasto, Astutusosasto
Sisältää ruokintajärjestelmät
Sisältää ruokintajärjestelmät
Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä. Laitteisto ei sisällä huonetilan lämmönsäätely- ja ilmanvaihtolaitteita
Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä
Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä
Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä. Laitteisto sisältää lämmön talteenottojärjestelmän.
Juottolaitteistot sisältyvät tilojen yksikköhintoihin
Sisältää ruokintajärjestelmät
Sisältää ruokintajärjestelmät. Lypsyjärjestelmät erillislaskelmana

1
8
0 Yksikkökustannukset sisältävät karsinat/häkit ja juottojärjestelmät
40 Aidan korkeus 2m verkko 25x25, yläreunassa peltisuoja, alareuna upotettu maahan 0,2m
44
64
18
10
40 Aidan korkeus 2m verkko 50x50, alareuna upotettu
maahan 0,2m
105 Sisältää ruokintakourun ja makuuhyllyn
45
16

17 Sisältää automatiikan
47
70

340
210 m =kuivaustilavuus, sisältää kuivurikoneiston ja kanavat
1 400 m =kuivaustilavuus, sisältää siilokuivurikoneiston,
esipuhdistimen, elevaattorin, ilmaputket ja lämmityslaitteiston, ei rakenteita eikä uunihuonetta
1 550 m =kuivaustilavuus, sisältää kuivurikoneiston ja
ilmaputket
3

3

3
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Uusiutuvan polttoaineen lämmityslaitteistot <500kW
Uusiutuvan polttoaineen lämmityslaitteistot ≥500-2000kW
Lämmönjakokanava <100kW
Lämmönjakokanava ≥100kW

N:o 242
kW
kW
jm
jm

225 Sisältää kattilan, varaajan, mahd. hakepolttimen ja
piipun
185 Sisältää kattilan, varaajan, mahd. hakepolttimen ja
piipun
110 Sisältää kaivu- ja täyttötyöt
125 Sisältää kaivu- ja täyttötyöt
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
Annettu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuesta
28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1476/2007) 13 §:n 4 momentin sekä 21 päivänä
tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 7 §:n
2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä viimeksi on laissa 275/2004:
1§
Soveltamisala
Sen lisäksi, mitä rakennusten suunnittelusta ja rakentamisesta on muutoin säädetty
tai määrätty, noudatetaan tätä asetusta maatalouden
rakennetuesta
annetun
lain
(1476/2007) sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaan
tuettavissa
uudisrakennushankkeissa
ja
uudisrakentamiseen verrattavassa laajentamisessa sekä laajoissa peruskorjaushankkeissa.
2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) emakkosikalalla porsivien ja joutilaiden
emakoiden sekä mahdollisten ensikoiden,
karjujen ja vieroitettujen porsaiden pitoon
käytettävää kotieläinrakennusta
2) lihasikalalla lihasikojen pitoon käytettävää kotieläinrakennusta
3) yhdistelmäsikalalla emakko- ja lihasikalaa samassa kotieläinrakennuksessa
4) umpilattialla yhtenäistä rei’ittämätöntä
tasaista lattiaa
5) rakolattialla/ritilälattialla rei’itettyä lattiaa, joka läpäisee lantaa eläinten tallaamana
6) viemäröidyllä lattialla joko harvaan

rei’itettyä rako- tai ritilälattiaa, tai umpilattian ja rako- tai ritilälattian yhdistelmää,
joissa on keskimäärin enintään 10 prosentin
viemäröintireikäosuus.
7) kiinteäpohjaisella lattialla joko umpilattiaa tai viemäröityä lattiaa
8) porsituskarsinalla karsinaa, johon porsiva emakko tuodaan porsimaan ja jossa on
tilaa porsivalle emakolle pahnueineen
9) porsitushäkillä porsivalle emakolle tarkoitettua häkkiä, jossa emakko ei pääse kääntymään, mutta voi maata, nousta ja imettää
10) ruokinta- ja makuuhäkillä häkkiä,
jossa sika käy syömässä ja makaamassa ja
johon se voidaan sulkea tilapäisesti ruokinnan tai hoitotoimenpiteiden ajaksi
11) tiineytyshäkillä häkkiä, jossa sikaa voidaan pitää suljettuna, tiineytyksen yhteydessä, vieroituksesta alkaen enintään 4 viikkoa, tiineyteen johtavan siemennyksen tai astutuksen jälkeen.
12) lastauspaikalla, sikojen siirtämiselle
tarkoitettua paikkaa, joka voi olla lastaustila
tai -huone, -vaunu, -käytävä, -ramppi tai yhdistelmä niistä.
Sian, karjun, ensikon, emakon, porsivan
emakon, joutilaan emakon, pikkuporsaan,
vieroitetun porsaan, kasvatussian ja lihasian
määritelmät sisältyvät maa- ja metsätalousministeriön asetukseen sikojen pidolle asetettaviin
eläinsuojeluvaatimuksiin
14/EEO/2002.
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3§
Yleisiä vaatimuksia

Sikaloiden suunnittelussa noudatetaan
Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja yleisiä ohjeita sekä Suomen eläinsuojelulainsäädännön sikojen pidolle asettamia eläinsuojeluvaatimuksia ja ympäristöhallinnon ympäristönsuojeluvaatimuksia seuraavin täydennyksin.
4§
Valoaukot ja luonnonvalo
Sikalan kaikissa osastoissa on oltava luonnonvaloa varten yksi tai useampi ikkuna.
Ikkunat eivät saa olla sikojen ulottuvilla.
5§
Eläintilan lattiat
Karsinatila on suunniteltava siten, että
sioilla on mahdollisuus jakaa se makuu-, ruokinta- ja ulostamisalueisiin.
Sioilla on oltava kuiva, puhdas ja tasainen
makuupaikka. Lihasikojen makuupaikan on
oltava kiinteäpohjainen. Kiinteäpohjaisen lattian on oltava sellainen, että tonkimisaineita
voidaan käyttää asianmukaisesti ja että virtsa
ja muut nesteet poistuvat asianmukaisesti tai
imeytyvät hyvin kuivikkeisiin.
Rakolattiarakenteessa palkin ja raon leveys
tulee valita sikojen iän mukaan. Betonisen
rakolattian mitoituksen on täytettävä liitteen
1 taulukossa 1 asetetut vaatimukset. Pikkuporsaille tarkoitetuissa teräs-, valurauta- ja
muovirakenteisissa ritilä- ja reikälevyratkaisuissa saa raon leveys tai reiän halkaisija olla
enintään 11 mm, vieroitetulle porsaalle 14
mm, ja siitä isommille sioille enintään 18
mm. Rakolattian ja viemäröidyn lattian rakolattiapalkki- ja rakoleveyden sekä reikien
mittatiedot tulee merkitä pohjapiirustukseen.

nossa. Juomapaikat tulee suunnitella siten,
että kaikki siat voivat saada vettä tarpeensa
mukaan.
Pihatossa tai ryhmäkarsinassa, tulee olla
yksi juomapaikka tai -nippa 10 sikaa kohden
ja kullekin sikaryhmälle aina vähintään kaksi
juomapistettä. Ryhmäporsituskarsinassa juomapaikkojen lukumäärä on yksi juoma-astia
tai juottolaite kymmentä imettävää emakkoa
kohden. Ryhmäporsituskarsinan imevillä porsailla on oltava yksi juomalaite tai -astia kahtakymmentä porsasta kohden.
Automaattiruokinnassa ruokintapaikkojen
määrä sikaa kohden on oltava laitekapasiteetin mukaan mitoitettu.
Jos eläinten ruokintaan käytetään yksinomaan automaattista ruokintalaitetta, laitteistossa on oltava hälytysjärjestelmä.
7§
Sairastilat
Sikalassa tulee varata hoitokarsinatilaa vähintään 5 % kokonaiseläinmäärän tilatarpeesta. Hoitokarsinan vähimmäispinta-ala ja
kaukaloruokinnassa tarvittava kaukalopituus
on määrätty liitteen 1 taulukossa 2. Sairaspaikat ja hoitokarsinat tulee merkitä pohjapiirrokseen.
8§
Karanteenitilat
Karanteenitila ei saa olla suoraan yhteydessä muihin varsinaisiin eläintiloihin. Karanteenitilan karsinat varusteineen on mitoitettava siihen tulevien sikojen koon vaatimusten mukaan. Huonetilan sisäpintojen on oltava helposti desinfioitavissa. Karanteenitilalla tulee olla muista tiloista erillinen ilmanvaihto ja lannanpoisto. Karanteenitila tulee
merkitä piirustuksiin.
9§

6§

Lastaustilat

Ruoka- ja juomapaikat

Sikalassa tulee olla muista eläintiloista selvästi erotettu lastauspaikka. Lastaustilan tai
lastausvaunun sijasta voidaan käyttää lastauskäytävää tai lastausramppia. Lastausrampin

Sioilla tulee olla esteetön veden ja rehun
saanti eläimen seistessä normaalissa asen-
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on oltava sellainen, että siat eivät pääse takaisin sikalaan.
Jos eläinkuljetusauton kuljettaja tulee sisälle lastaustilaan, tulee lastaustilaan mahtua
koko kerralla lastattava eläinmäärä.
Lastauspaikka tulee suunnitella siten että
eläinten lastaus on helppoa, ja että lastaus
aiheuttaa sioille mahdollisimman vähän stressiä ja loukkaantumisia.
Eläinkuljetusauton sijoituspaikka ei saa sijaita lähellä sikalan ilmanottoaukkoja.
Lastaustilan, -vaunun tai -käytävän sisäpintojen on oltava helposti desinfioitavissa ja
lastauspaikassa tulee olla erillinen ilmanvaihto ja lannanpoisto. Lastauspaikan pesuvettä ja lastauspaikasta poistettavaa lantaa ei
saa johtaa sikalan lantakouruun, vaan sikalan
ulkopuoliseen lantakanavaan tai -varastoon.
Painepesua varten on lastauspaikoissa oltava
omat pesulinjat ja pesuletkut sekä pesuaineiden ja desinfiointiaineiden säilytyspaikka.
10 §
Ulkoilualueet
Ulkoilualueen pohjan tulee olla tiivis ja
likavedet tulee ohjata keräilykaivoon tai lantalaan. Ulkoilu-alueen aitauksen on oltava
kestävästä materiaalista, joka ei vahingoita
sikoja ja joka estää niiden karkaamisen. Ulkoilualueelta on oltava pääsy säänsuojaan.
11 §
Lihasikaloiden mittavaatimuksia
Lihasikalan sikapaikan vähimmäispintaalat ja kaukaloruokinnassa tarvittava kaukalopituus on määrätty liitteen 1 taulukossa 2.
Karsinan mitat, ruokintakourut ja -laitteet, sikojen määrät karsinaa kohti sekä sikojen
enimmäispainot tulee merkitä pohjapiirustukseen.
12 §
Emakkosikaloiden mittavaatimuksia
Karsinan ja häkkien mitat, ruokintakourut
ja -laitteet sekä emakoiden ja muiden sikojen
määrät ryhmäkarsinoissa tulee merkitä pohjapiirustukseen. Karsinoiden ja muiden tilojen
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mitoituksessa on noudatettava seuraavia vaatimuksia:
1) Porsituskarsinassa, jossa porsiva
emakko on häkissä, emakolle pahnueineen
tulee karsina-alaa olla vähintään 4,5 m². Karsinan lattia-alasta on oltava vähintään 50 %
kiinteäpohjaista lattiaa.
2) Porsituskarsinassa, jossa porsiva
emakko on vapaana, emakolle pahnueineen
tulee olla karsina-alaa vähintään 6,0 m2. Karsinan lattia-alasta on oltava vähintään 50 %
kiinteäpohjaista lattiaa.
3) Pihattomallisen, kuivikepohjaisen ryhmäporsituskarsinan pinta-alavaatimuksena on
vähintään 6,0 m² imettävää emakkoa ja porsaspahnuetta kohden.
4) Kääntymisen estävän porsitushäkin pituuden on oltava vähintään 2 400 mm. Porsituskarsinassa häkin takana on oltava vähintään 300 mm vapaata tilaa porsimista varten.
Häkin takana olevalla lattiaosuudella on
oltava avattava luukku, jonka kautta pystytään poistamaan jälkeiset, likaantunut pesäntekomateriaali ja kuivikkeet lantakanavaan.
Porsitushäkin leveyden on oltava vähintään
850 mm häkin alareunan tasolta, 100 mm
lattiatasolta mitattuna ja häkin korkeuden vähintään 900 mm.
5) Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden pihaton tai ryhmäkarsinan on täytettävä vähimmäismitat jotka ovat liitteen 1 taulukossa 3.
6) Ruokintahäkki, johon emakko pääsee
vapaasti, on varustettava sulkeutuvalla takaportilla. Ruokintahäkin leveyden on joutilailla emakoilla oltava vähintään 500 mm ja
ensikoilla vähintään 450 mm ja pituuden molemmilla vähintään 2 000 mm. Ruokintakaukaloa ei lasketa mukaan mitoitukseen.
7) Jos joutilaiden emakoiden tai ensikoiden ruokinnassa käytetään ruokintakaukaloa,
jossa ei ole rakenteellisesti kullekin eläimelle erotettua osuutta, kaukalon pituuden on oltava vähintään 500 mm emakkoa kohden.
8) Emakoiden tai ensikoiden ryhmälle tarkoitetun karsinan tai käytävätilan lyhyempien
seinämien pituuden on oltava vähintään 3,0
metriä.
9) Siitoskarjun karsinapinta-alan on oltava
vähintään 6 m², josta vähintään 4 m² on
oltava kiinteäpohjaista lattiaa. Astutuskarsina
on kooltaan vähintään 10 m², ja sen on oltava
kuivitettavaa umpilattiaa.
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10) Tiineytystila häkkeineen on suunniteltava siten, että yksilöllinen kiimantarkkailu
karjun avulla on mahdollista.
13 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä
huhtikuuta 2010.
Tällä asetuksella kumotaan tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennus-

teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista 2
päivänä marraskuuta 2005 annettu maa- ja
metsätalousministeriön asetus (848/2005) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä
oleviin tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin ja niihin liittyviin rakennussuunnitelmiin sekä rakennussuunnitelmiin, jotka ovat
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
käsiteltävinä hyväksymistä varten, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2010
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Suunnittelija Kjell Brännäs
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Liite 1

Taulukko 1. Betonirakolattian mitoitus
Sikaryhmä
Raon leveys tai reiän halkaisija enintään (mm)
Pikkuporsas
Vieroitettu porsas
Kasvatus- ja lihasika
Emakko ja ensikko

11
14
18
20

Palkin leveys vähintään (mm)
50
50
80
80

Taulukko 2. Sikapaikan (kasvatus- tai lihasika tai vieroitettu porsas)ja hoitokarsinan pintaalat ja sikakohtaiset ruokintakourun pituudet sikakarsinoissa joissa on annosteltu ruokinta.
Sian paino
Sika- ja hoitokarsinan TäyskuivikepohjakarsiRuokintakourun pivapaa lattian pinta-ala nan tai -pihaton pintatuus / sika vähintään,
/ sika vähintään 1)
ala / sika vähintään
annosteltu ruokinta
kg
< 25
25 - 40
41 - 94
95 - 110
> 110
1)

m²
0,40
0,50
0,90
1,00
1,20

m²
0,60
0,75
1,20
1,50
1,60

mm
180
250
300
320
350

Vapaan lattian pinta-alasta on oltava vähintään kaksi kolmasosaa kiinteäpohjaista lattiaa.

Taulukko 3. Joutilasemakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsinan vähimmäismitat, emakkoa tai ensikkoa kohti
Esteetön lattia-ala
Esteettömän lattia-alan Karsinan tai välikäy2)
vähintään
yhtenäisen kiinteäpoh- tävän lyhyemmän sijaisen lattian vähimvun pituus vähintään,
m2
mäisosuus, m2
mm

2)

Emakko
< 6 kpl
6 - 40 kpl
> 40 kpl

2,50
2,25
2,03

1,45
1,30
1,17

3 000
3 000
3 000

Ensikko
< 6 kpl
6 - 40 kpl
> 40 kpl

1,80
1,64
1,48

1,05
0,95
0,86

2 400
2 800
2 800

Esteettömään lattia-alaan ei lasketa mukaan ruokintakaukalon tai -astioiden tai vastaavien alla olevaa
lattia-alaa eikä yksilökohtaista ruokinta- tai makuuhäkkiä.
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