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Vastaavat EY-säädökset
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS LUONNONMUKAISESTA ELÄINTUOTANNOSTA
Maa- ja metsätalousministeriö on 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun Euroopan yhteisöjen yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentin, 3 §:n 2 momentin ja 11 §:n nojalla päättänyt:

1§
Neuvoston asetuksen täytäntöönpano
Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston asetus (EY) N:o 1804/1999 maataloustuotteiden
luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 täydentämisestä siten, että asetus käsittää myös
eläintuotannon.
Tässä asetuksessa neuvoston asetuksella tarkoitetaan maataloustuotteiden luonnonmukaisesta
tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa annettua neuvoston asetusta
(ETY) N:o 2092/91 ja sitä täydentävää Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

2§
Yksityisten tuotantoehtojen hyväksyminen
Neuvoston asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon
valvontajärjestelmän hyväksymisestä päättää Kasvintuotannon tarkastuskeskus.
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Tarkastuskeskus voi rekisteröidyn yhdistyksen tai muun yhteisön hakemuksesta hyväksyä yksityiset tuotantoehdot sellaisten eläinlajien osalta, joita ei ole mainittu neuvoston asetuksen liitteen I
B ja C osassa tai joille neuvoston asetuksessa ei ole vahvistettu yksityiskohtaisia tuotantosääntöjä.
Vedessä viljeltävien eliöiden ja niistä saatavien tuotteiden osalta yksityisten tuotantoehtojen hyväksyminen edellyttää, että tarkastuskeskus on kuullut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosta. Yksityisten tuotantoehtojen hyväksymisessä on huomioitava neuvoston asetuksen 4 artiklan 11 kohtaan
sisältyvä eläintuotannon määritelmä.
Yksityisten tuotantoehtojen tulee noudattaa neuvoston asetuksessa säädettyjä periaatteita ja vaatimuksia. Hakijan on osoitettava, että tuotantoehdot, joille hyväksymistä haetaan, noudattavat soveltuvin osin kansainvälisesti hyväksyttyjä luonnonmukaisen eläintuotannon periaatteita.
Yksityisten tuotantoehtojen hyväksyminen edellyttää, että myös tuotannon valvontajärjestelmä
on Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen hyväksymä. Vedessä viljeltävien eliöiden ja niistä saatavien tuotteiden osalta valvontajärjestelmän tulee täyttää neuvoston asetuksen 8 ja 9 artiklassa säädetyt
vaatimukset soveltuvin osin.
Vedessä viljeltävien eliöiden ja niistä saatavien tuotteiden yksityisten tuotantoehtojen tulee lisäksi täyttää soveltuvin osin neuvoston asetuksen 5 artiklassa säädetyt vaatimukset.
Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi peruuttaa yksityisten tuotantoehtojen hyväksymisen, jos ne
eivät enää täytä hyväksymisen edellytyksiä tai neuvoston asetuksen nojalla säädettyjä tai määrättyjä
vaatimuksia.

3§
Yleisiä vaatimuksia
Luonnonmukaisessa eläintuotannossa on noudatettava, mitä eläinsuojelulaissa (247/1996) tai sen
nojalla säädetään, jollei neuvoston asetuksessa ja sitä täydentävässä Euroopan yhteisön tai kansallisessa lainsäädännössä aseteta toiminnalle tiukempia vaatimuksia.
Eläintuotanto, jossa samaa eläinlajia kasvatetaan vuoroin luonnonmukaisella ja tavanomaisella
tuotantotavalla, on kielletty.

4§
Eläimille suoritettavat toimenpiteet
Neuvoston asetuksen liitteen I B osan kohdassa 6.1.2 tarkoitetuista eläimille suoritettavista toimenpiteistä ovat sallittuja ainoastaan eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 23 §:n 1 momentin 1, 2, 5,
7, 8, 9 ja 10 kohdassa mainitut toimenpiteet. Eläinsuojeluasetuksen 23 §:n 1 momentin 7, 8, 9 ja 10
kohdassa mainituille toimenpiteille tarvitaan kuitenkin työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston myöntämä lupa.
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Suoritettaessa kastrointia karjuporsaalle, on toimenpide tehtävä alle viikon ikäiselle eläimelle.
Mikäli emakoilla esiintyy nisävaurioita, saadaan alle 8 päivän ikäisen porsaan hampaan terävä kärki
hioa asianmukaista hiomalaitetta käyttäen.
Naudan sarven aihe saadaan tuhota alle 2 viikon ikäiseltä vasikalta.

5§
Eläimen kytkettynä pitäminen
Neuvoston asetuksen liitteen I B osan kohdassa 6.1.4 tarkoitettua kytkettynä pitämistä on eläimen kytkeminen laitteen tai välineen avulla taikka eläimen pitäminen kääntymisen estävässä häkissä.

6§
Nautojen pitäminen kytkettyinä siirtymäkaudella
Neuvoston asetuksen liitteen I B osan kohdan 6.1.5 mukaisesti työvoima- ja elinkeinokeskuksen
maaseutuosasto voi myöntää luvan pitää kytkettyinä yli kuuden kuukauden ikäisiä nautoja, joita
käytetään tai tullaan käyttämään maidontuotannossa, siitoseläiminä maidontuotannossa, emolehminä tai siitoseläiminä emolehmätuotannossa. Lupaa ei voida myöntää lihantuotantoon käytettäville
naudoille.
Lupaa hyväksyttäessä on otettava huomioon, mitä neuvoston asetuksen liitteen I B osan kohdissa
8.3.1 ja 8.3.3 sekä tämän asetuksen 11 §:ssä säädetään nautojen pääsystä laitumelle tai ulkojaloittelualueelle taikka ulkotarhaan. Jollei edellä esitetystä muuta johdu, niin kytkettynä pidettävän naudan on kuitenkin päästävä vähintään kaksi kertaa viikossa ulkojaloittelualueelle tai ulkotarhaan.
Kytkettynä pidettävällä naudalla on lisäksi oltava tilava, kiinteä ja kuivitettu makuualusta.
Lupa voidaan myöntää eläinsuojalle, joka on rakennettu tai jonka rakentaminen on aloitettu ennen 24 päivää elokuuta 2000. Lupaa ei voida myöntää tai lupa on peruutettava, jos olemassa olevaan eläinsuojaan on tehty olennaisia muutoksia tämän jälkeen. Muutos on olennainen silloin, kun
hankkeen korjauskustannukset verrattuna muutoksen jälkeistä eläinmäärää vastaavan uudisrakennuksen maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräysten ja -ohjeiden (MMM-RMO E2) mukaisiin ohjekustannuksiin ovat yli 50 prosenttia. Lupa voidaan myöntää enintään 31 päivään joulukuuta 2010 asti.
Uudisrakennuksiin ja näihin verrattaviin laajennuksiin, joiden rakentaminen on aloitettu 23 päivän elokuuta 2000 jälkeen, ei voida myöntää lupaa pitää nautoja kytkettyinä.

7§
Nautojen pitäminen kytkettyinä pienellä tilalla
Neuvoston asetuksen liitteen I B osan kohdassa 6.1.6 tarkoitetulla pienellä tilalla saa työvoimaja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston luvalla pitää kytkettyinä yli kuuden kuukauden ikäisiä nau-
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toja, joita käytetään tai tullaan käyttämään maidontuotannossa, siitoseläiminä maidontuotannossa,
emolehminä tai siitoseläiminä emolehmätuotannossa. Lupaa ei voida myöntää lihantuotantoon käytettäville naudoille.
Luvasta päätettäessä on otettava huomioon, mitä neuvoston asetuksen liitteen I B osan kohdissa
8.3.1 ja 8.3.3 sekä tämän asetuksen 11 §:ssä säädetään nautojen pääsystä laitumelle tai ulkojaloittelualueelle taikka ulkotarhaan. Jollei edellä esitetystä muuta johdu, niin kytkettynä pidettävän naudan on kuitenkin päästävä vähintään kaksi kertaa viikossa jaloittelualueelle tai ulkotarhaan. Kytkettynä pidettävällä naudalla tulee olla tilava, kiinteä ja kuivitettu makuualusta.
Lupa voidaan myöntää eläinsuojalle, joka on rakennettu tai jonka rakentaminen on aloitettu ennen 24 päivää elokuuta 2000, määräajaksi, enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, jos tilalla pidettävien nautojen lukumäärä vastaa enintään 30 eläinyksikköä tämän asetuksen liitteen 1 mukaan laskettuna. Lupa on peruutettava, jos toiminta ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä tai neuvoston asetuksen nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia. Lupaa ei voida myöntää tai lupa on
peruutettava, jos nautojen lukumäärää tilalla lisätään siten, että se ylittää kolmekymmentä eläinyksikköä tai olemassa olevaan eläinsuojaan tehdään olennaisia muutoksia 23 päivänä elokuuta 2000
jälkeen. Muutos on olennainen silloin, kun hankkeen korjauskustannukset verrattuna muutoksen
jälkeistä eläinmäärää vastaavan uudisrakennuksen maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräysten ja -ohjeiden (MMM-RMO E2) mukaisiin ohjekustannuksiin ovat yli 50 prosenttia.
Tässä pykälässä tarkoitettua lupaa ei voida myöntää tai lupa on peruutettava, jos tilalla tehdään 23
päivänä elokuuta 2000 jälkeen uudisrakennus tai siihen verrattava laajennus.

8§
Lannan varastointi
Neuvoston asetuksen liitteen I B osan kohdassa 7.3 tarkoitetut poikkeamat liitteessä VII esitettyihin lukuihin annetaan tämän asetuksen liitteesssä 1.
Neuvoston asetuksen liitteen I B osan kohdassa 7.6 tarkoitetun lannan varastoinnin osalta on
noudatettava maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta annettua valtioneuvoston päätöstä (219/1998).

9§
Eläinten pääsy ulos
Neuvoston asetuksen liitteen I B osan kohdan 8.3.2 mukaista poikkeusta ulkojaloittelualueen tai
ulkotarhan käytöstä ei sovelleta hevoseläimiin.
Eläinten jaloittelualueiden sijoittamisessa ja hoidossa on otettava huomioon pinta- ja pohjavesien
suojelun tarpeet.
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10 §
Siipikarjatarhojen tyhjillään pito
Neuvoston asetuksen liitteen I B osan kohdan 8.4.6 mukaisesti siipikarjan ulkotarhaa on pidettävä tyhjillään vähintään kaksi kuukautta kunkin kasvatetun siipikarjaerän jälkeen. Tätä vaatimusta ei
kuitenkaan sovelleta rajattuun alueeseen, joka on välittömästi rakennuksen ulosmenoluukkujen ulkopuolella, jos kyseisen alueen alusta vaihdetaan tai puhdistetaan säännöllisesti.

11 §
Siirtymäkauden säännöt sisä- ja ulkotiloista
Neuvoston asetuksen liitteen I B osan kohdan 8.5.1. mukaisesti työvoima- ja elinkeinokeskuksen
maaseutuosasto voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa kohtien 8.3.1 ja 8.4.3 sekä liitteen VIII
vaatimuksista.
Kohdassa 8.3.1. tarkoitettu lupa pitää nautoja, lampaita ja vuohia ulkotarhassa tai ulkojaloittelualueella laidunkaudella voidaan myöntää, jos hakija osoittaa, että kyseisten eläinten laiduntamisen
järjestäminen ei käytännön syistä ole mahdollista tai että se aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia. Lupa kasvattaa lihasikoja sisätiloissa voidaan myöntää, jos hakija osoittaa, että lihasikojen pitäminen
laitumella tai ulkotarhassa taikka ulkojaloittelualueella ei käytännön syistä ole mahdollista tai että
se aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia.
Lupa poiketa neuvoston asetuksen liitteen VIII mukaisista eläinten käytössä olevista sisä- ja ulkotilojen vähimmäisvaatimuksista (m2/eläin) voidaan myöntää, jos tämän asetuksen liitteessä 2 esitettyjä vähimmäisvaatimuksia tai niiden puuttuessa eläinsuojelulaissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia noudatetaan.
Lupa poiketa kohdan 8.4.3 neljännen luetelmakohdan tarkoittamasta ulosmeno- ja sisääntuloluukkujen yhteenlasketusta leveydestä voidaan myöntää, jos luukkujen yhteenlaskettu leveys on
vähintään yksi metri siipikarjan käytössä olevan rakennuksen sataa neliömetriä kohden. Siipikarjalla on oltava esteetön pääsy ulkotiloihin.
Lupa poiketa kohdan 8.4.3 viidennen luetelmakohdan eläinten lukumäärää koskevasta rajoituksesta voidaan myöntää siten, että siipikarjarakennuksessa saa olla enintään 4 000 munivaa kanaa tai
7 000 kananpoikaa.
Tässä pykälässä tarkoitettu lupa voidaan myöntää hakijalle, joka harjoittaa eläintuotantoa eläinsuojassa, joka on rakennettu tai jonka rakentaminen on aloitettu ennen 24 päivää elokuuta 1999.
Lupaa ei voida myöntää tai lupa on peruutettava, jos olemassa olevaan eläinsuojaan on tehty olennaisia muutoksia tämän jälkeen. Muutos on olennainen silloin, kun hankkeen korjauskustannukset
verrattuna muutoksen jälkeistä eläinmäärää vastaavaan maa- ja metsätalousministeriön uudisrakennuksen rakentamismääräysten ja -ohjeiden (MMM-RMO E2) mukaisiin ohjekustannuksiin ovat yli
50 prosenttia. Lupa voidaan myöntää enintään 31 päivään joulukuuta 2010 asti.

Poiketen siitä mitä edellä 2 momentissa säädetään hakijalle voidaan myöntää lupa poiketa vaatimuksesta, jonka mukaan harjoitettaessa nautakarjataloutta lihakarjalla ja nuorkarjalla tulee olla
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mahdollisuus päästä vähintään ulkotarhaan tai ulkojaloittelualueelle, jos kysymyksessä on ennen 24
päivää elokuuta 1999 luonnonmukaiseksi hyväksytty eläintuotanto. Tässä momentissa tarkoitettu
lupa voidaan myöntää enintään 31 päivään joulukuuta 2001 asti.
Tässä pykälässä tarkoitettua lupaa ei voida myöntää uudisrakennuksille eikä vanhojen rakennusten
yhteyteen rakennettaville laajennuksille.

12 §
Eläinten käytössä olevat sisä- ja ulkotilat
Poiketen siitä, mitä neuvoston asetuksen liitteessä VIII säädetään, saa munivia kanoja pitää sisätiloissa enintään 5 kanaa käytettävissä olevan pinta-alan neliömetriä kohden.

13 §
Mehiläishoito
Neuvoston asetuksen liitteen I C osan kohdan 4.1 nojalla säädetään, että mehiläishoitoa ei saa
harjoittaa alueella, joka sijaitsee vähemmän kuin kuuden kilometrin etäisyydellä sokeritehtaasta,
kaatopaikasta, jätteenpolttolaitoksesta tai tiestä, jolla kulkee vuorokaudessa keskimäärin yli 6 000
ajoneuvoa.
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto hyväksyy neuvoston asetuksen liitteen I C
osan kohdassa 4.1 tarkoitetun mehiläishoitoon sopivan alueen hakijan toimittamien selvitysten ja
karttojen perusteella. Aluetta hyväksyttäessä on otettava huomioon, mitä neuvoston asetuksen liitteen I C osan kohdassa 4.2 säädetään. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston on peruutettava mehiläishoitoon sopivan alueen hyväksyntä, jos alue ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä tai neuvoston asetuksen nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia.
Neuvoston asetuksen liitteen I C osan kohdassa 5.3 tarkoitettu luonnonmukaisesti tuotetun sokerisiirapin ja sokerimelassin käyttö on sallittua mehiläisten lisäruokinnassa.

14 §
Maksut
Tämän asetuksen mukaisista viranomaisen suoritteista voidaan periä valtiolle maksuja, joiden
perusteet ja suuruus määrätään valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetyssä järjestyksessä.
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15 §
Muutoksenhaku
Tämän asetuksen nojalla annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan noudattaen sitä, mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

16 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä elokuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2000.

Maa- ja metsätalousministeri

Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja

Timo Rämänen
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LIITE 1
ELÄINTEN ENIMMÄISMÄÄRÄ PELTOHEHTAARIA KOHDEN
Eläinten enimmäismäärä hehtaaria kohden, joka vastaa 170 kg kokonaistyppeä vuodessa peltoon
levitettävää lantaa.

Eläinlaji
Lypsylehmä
Emolehmä
Hieho
Siitossonni
Lihanauta
Nauta alle 8 kk

Eläinten enimmäismäärä hehtaaria kohden
2
4
4
4
4
14

Yksi eläin tai eläinpaikka
muunnettuna eläinyksiköiksi
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,14

Hevonen
Poni

3
5

0,67
0,4

Emakko porsaineen
Lihasika*
Siitossika

5
18
18

0,4
0,11
0,11

Uuhi karitsoineen
Kuttu kileineen

13
13

0,15
0,15

Munituskana/broileremo
Broileri, kananuorikko*
Kalkkuna*
Hanhi, ankka*

280
850
340
310

0,007
0,0023
0,0059
0,0065

*

Eläinpaikkaa kohti vuodessa
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LIITE 2

ELÄINTEN KÄYTÖSSÄ OLEVIEN SISÄ- JA ULKOTILOJEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
SIIRTYMÄKAUDELLA*

Naudat siitokseen ja lihantuotantoon

SISÄTILAT

ULKOTILAT

(eläinten käytettävissä varsinaisesti oleva tila)

(jaloittelualue sisätilan yhteydessä ja jonne eläimillä
on vapaa pääsy)**

Vähimmäiselopaino (kg)

Tilaa (m2/eläin)

Tilaa (m2/eläin)

200-300
300-400
400-500
yli 500

2,5
3,0
3,5
4,0
Pihatto
4
Ryhmäkarsina

1,9
2,3
2,6
3

0,25
0,50
0,75
1,0
1,4
1,3
1,7
0,35

0,2
0,4
0,6
0,7
1,0
1,1
1,3
0,3

0,6
1,5

0,5
1,1

2,0
6,0 emakkoa kohden

1,5
2,5

0,6
1,0
1,3
0,4

0,5
0,8
1,0
0,3

2,5/joutilas emakko
6,0/karju

1,9
4,5

Lypsylehmät
Lampaat

Vuohet

Lampaiden keskimääräinen
paino (kg)
karitsa alle 15 kg
karitsa
30 kg
karitsa yli 30 kg
lammas
55 kg
lammas
75 kg
tiine uuhi 55 kg
tiine uuhi 75 kg
kili (< 6kk)
nuorvuohi (> 6 kk mutta alle
12 kk)
vuohi
kuttu enintään yhden kilin
kanssa

Porsineet emakot enintään
40 päivän ikäisine porsaineen
enintään 50 kg
Lihasiat
enintään 85 kg
enintään 110 kg
yli 40 päivän ikäiset, enintään
Porsaat
30 kg
Siitossiat
*
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Tätä liitettä sovelletaan siirtymäkaudella 24.8.2000 - 31.12.2010 eläinsuojiin, jotka on rakennettu tai joiden rakentaminen on aloitettu ennen 24.8.1999.
**
Ulkotilan sijaitessa erillään sisätiloista on ulkotilavaatimus vähintään sisätilavaatimuksen suuruinen.
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SIIPIKARJA
SISÄTILAT

ULKOTILAT

(eläinten käytettävissä varsinaisesti oleva tila)

(m2/eläin)

eläintä/m2

orren pituus
cm/eläin
18

Munivat kanat

5

Lihasiipikarja

muut kuin ankat ja 20
(ainoastaan helhanhet: enintään
15 kg neliömetriä mikanat)
kohden

pesä
4-5 munivaa kanaa/yksilöpesä tai
yhteispesässä vähintään 120
cm2/kana

2

2 broileri ja helmikana
3 ankka
6 kalkkuna
10 hanhi

