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Sisällys

Eläimen hyvä hoito 
vaatii muutakin  
kuin häkin

O lemme tottuneet ajattelemaan, että koira ei voi hyvin, jos 
se ei saa liikkua tarpeeksi. Vastuullinen omistaja käykin 
koiransa kanssa päivittäin lenkeillä. Silloin koira saa sekä 

liikuntaa että muita sen hyvinvoinnille tärkeitä aktiviteetteja.
Pienten lemmikkieläinten kohdalla ajatellaan usein, että häkki 

on niille riittävä elinpaikka. Häkki ei kuitenkaan yksistään tarjoa 
pienellekään eläimelle rikasta elämää. Pieneen häkkiin suljettu 
kani on aivan yhtä surullinen näky kuin pieneen häkkiin suljettu 
koira.

Tuotantoeläimiä pidetään vielä huomattavasti pienemmissä 
häkeissä kuin mitään lemmikkieläintä on sallittua pitää. Yhtäkään 
lemmikkiä ei esimerkiksi saa pitää niin pienissä häkeissä, etteivät 
ne pysty edes kääntymään. Sikojen kohdalla tilanne on toinen. 
Eläimen pitotarkoituksella onkin paljon vaikutusta siihen, minkä-
laisissa oloissa eläintä saa pitää.

Tämän oppaan tarkoituksena on tuoda esiin sitä, että mikään 
eläin ei ole syntynyt häkkieläimeksi. Häkit on tehty ihmisten, ei 
eläinten tarpeisiin. Eläimen hyvä hoito vaatii paljon muutakin 
kuin häkin ja ruokaa.

Kati Pulli
toiminnanjohtaja 
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Mitä yhteistä on 
eläimellä ja  
ihmisellä?

M e ihmiset olemme eläimiä, kuten koirat, linnut tai vaik-
kapa liskot. 

Monilla eläimillä on samat perustunteet kuin meillä 
ihmisilläkin. Eläimet voivat tuntea iloa, surua, vihaa, pelkoa tai 
kipua. Jos ihminen loukkaa jalkansa, siihen sattuu. Niin sattuu 
hiirtä ja hevostakin. 

Koirille on tärkeää haistella ja kaivaa, kun taas kanoille on tär-
keää päästä oikaisemaan siipiään ja kylpemään hiekassa. Erilaiset 
asiat ovatkin tärkeitä eri eläimille.

Ihmiset ja eläimet 
eivät oikeastaan 

eroa ratkaisevasti 
toisistaan, sillä me 
ihmisetkin olemme 
eläimiä. Olemme 
kaikki erilaisia, mutta 
perusasiat ovat samo-
ja. Haluamme voida 
hyvin, välttää kipua ja 
tehdä meille tärkeitä 
asioita. 

Ihminen on 
vastuussa eläimistä

M e ihmiset vaikutamme teoillamme eläinten elämään ja 
elinympäristöön. Me myös hyödymme eläimistä monin 
eri tavoin. Kasvatamme esimerkiksi sikoja ruoaksi ja 

pidämme lemmikkejä, koska niistä on meille seuraa.
Tuotantoeläimet, kuten siat ja kanat, ja lemmikkieläimet, 

kuten kanit ja gerbiilit, ovat meistä ihmisistä täysin riippuvaisia. 
Me ihmiset olemme vastuussa niistä ja niiden hyvinvoinnista. 
Suomessa kaikkia eläimiä suojelee eläinsuojelulaki, joka kertoo, 
miten eläimiä täytyy pitää ja kohdella. Jos joku rikkoo lakia, asias-
ta pitää ilmoittaa poliisille. 

Kaikilla eläimillä 
on itseisarvo. 

Itseisarvo tarkoittaa, 
että eläimen arvo 
ei riipu siitä, kuinka 
paljon ihminen hyötyy 
eläimestä. Eläimen 
elämää pitää kunnioit-
taa sellaisenaan.
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Yksikään eläin ei  
synny häkkieläimeksi

H äkki ei vastaa sitä ympäristöä, jossa eläin luonnossa eläisi. 
Häkissä ei ole eläimille myöskään tarpeeksi tilaa liikkua. 

Eläimet voivat hyvin sellaisissa paikoissa, joissa ne pää-
sevät tekemään niille tärkeitä asioita. Mikään eläin ei voi hyvin, 
jos se elää vain häkissä. 

Kaikilla eläinlajeilla on erilaisia lajityypillisiä käyttäytymistar-
peita. Jos eläin ei pääse toteuttamaan niitä, se voi huonosti. 

Kaikki eläimet käyttävät luonnossa paljon aikaa ruoan etsi-
miseen. Vaikka kesyt eläimet ja lemmikit saavat ruoan ihmiseltä, 
niillä on sama tarve tehdä asioita, jotka liittyvät ruoan hankin-
taan. Esimerkiksi kissa leikkii ja jahtaa mielellään lelujaan ja 
kanat kuopsuttavat maata. 

E läin voi hyvin, 
kun se saa 

toteuttaa lajityyp-
illisiä käyttäyty-
mistarpeitaan. 
Tämä tarkoittaa 
sitä, että esi- 
merkiksi kani saa 
kaivaa tunneleita 
ja pääsee piilou-
tumaan. 

Häkissä pidettävien tuotan-
toeläinten määrä Suomessa.  
Lemmikkieläinten osalta tieto-
ja ei ole saatavilla.

noin miljoona sikaa

joista noin 80 000 emakkoa 
tai emakoksi kasvatettavaa
pidetään häkeissä

4 miljoonaa turkiseläintä,
jotka elävät häkeissä

vajaa 4 miljoonaa munijakanaa

joista yli 2 miljoonaa 
elää virikehäkeissä

Elämä häkissä

H äkki on rajattu alue, joka estää eläimen liikkumisen va-
paana haluamallaan alueella. 

Lemmikkieläimistä häkeissä pidetään usein kaneja ja 
jyrsijöitä, kuten hiiriä ja hamstereita. Lemmikkieläinten häkeissä 
on jonkin verran tilaa liikkua ja touhuta. Tavalliset, esimerkiksi 
lemmikkieläinkaupasta valmiina ostetut häkit ovat kuitenkin liian 
pieniä eläimen ainoaksi pitopaikaksi. 

Tuotantoeläimillä, kuten kanoilla, sioilla ja ketuilla, häkki tar-
koittaa usein tilaa, jossa ei mahdu liikkumaan juuri ollenkaan. 

Lemmikille voi rakentaa myös itse suuren häkin, joka vastaa 
paremmin eläimen tarpeisiin. Tässä oppaassa häkillä tarkoitetaan 
kuitenkin tyypillisiä käytössä olevia häkkejä.
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M ikään eläin ei tar-
vitse häkkiä. Jos me 

ihmiset näemme vaivaa 
voimme järjestää eläimille 
hyvät olot ilman häkkejä.

9

Häkki on 
ihmisen keksintö

E läimiä pidetään häkeissä, koska ihmisen on silloin halvem-
paa ja helpompaa hoitaa eläimiä. 

Suomessa elää miljoonia kanoja, jotka tuottavat munia 
ihmisten ruoaksi. Näistä kanoista iso osa elää koko elämänsä 
häkissä, jossa ne eivät mahdu edes levittämään siipiään. Myös osa 
sioista viettää ison ajan elämästään häkissä, jossa ne eivät mahdu 
kääntymään. Monella tallilla hevosetkin saattavat seistä karsinois-
sa eli eräänlaisissa häkeissä suurimman osan vuorokaudesta.

Aiemmin eläintarhoissa pidettiin leijonia, karhuja ja muita 
villieläimiä pienissä häkeissä. Nykyisin eläintarhoissa asuvien 
eläinten tarpeet on huomioitu paremmin ja niillä on isommat 
tilat. Joissain maissa eläintarhoissa saattaa silti törmätä hyvinkin 
pienissä häkeissä asuviin eläimiin. 

Häkki ei riitä 

E läimen pitää saada liikkua häkkiä laajemmalla alueella. 
Pelkkä iso tila ei riitä, jos siellä ei ole eläimelle tarpeeksi te-
kemistä. Me ihmiset päätämme, millaisissa oloissa eläimet 

elävät. Kaikille eläimille on mahdollista järjestää elämää myös 
häkin ulkopuolella.

Lemmikkijyrsijöille voi rajata asunnosta oman huoneen, josta 
sähköjohdot ja muut lemmikille vaaralliset asiat ja esineet piilote-
taan pois. 

Maatilat, joilla kasvatetaan sikoja ruoaksi, voivat rakentaa 
sioille tilan, jossa siat pääsevät liikkumaan, tonkimaan ja viettä-
mään aikaa muiden sikojen kanssa. 

Häkki voi olla lemmikille turvallinen paikka esimerkiksi sil-
loin, kun eläin on sairas tai se täytyy kuljettaa jonnekin. Häkki voi 
toimia myös suojapaikkana silloin, kun eläin haluaa itse mennä 
lepäämään rauhalliseen paikkaan. 

Häkki on ihmi-
sen keksintö, 

joka helpottaa 
ihmisen elämää. 
Jos eläin saisi va-
lita oman kotinsa, 
se tuskin valitsisi 
häkkiä. 
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Lempipuuhia – lajityypilliset  
käyttäytymistarpeet

Jokaisella eläinlajilla on käyttäytymistarpeita, jotka ovat niille tärkeitä. Jos 
eläin ei pysty toteuttamaan tarpeitaan, se voi huonosti. Yhdistä eläimet niille 
tärkeisiin touhuihin.

o

TEHTÄVÄ

ympäristön tutkiminen  
ja haistelu 

Yhdistä eläin ja tarve:

1. Kanilla  
pihalla 

Miksi häkki on eläimelle  
huono paikka?

TEHTÄVÄ

2. Esimerkiksi  
hiiri ja hamsteri 

3. Marsulle 
ja ihmiselle 
tärkeä…

5. Paras juoma eläimille 

6. Tykkää tutkia 
ympäristöään 
nuuskimalla

7. Kanojen nukkumapaikka

8. Sian lapsi 

9. Kanan kylpypaikka  

10.  
11. Lemmikkinäkin pidetty lintu

12. Ihminenkin on

10

r
MILLAISIA LAJITYYPILLISIÄ käyttäytymistarpeita  
ihmisellä on? Millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä? 
Miltä tuntuisi, jos et pystyisi tekemään niitä?

4. Rotille 
mieluisaa
puuhaa

maan kuopsuttelu  
ja hiekkakylvyt 

maan tonkiminen  
ja mutakylvyt  

kavereiden seura  
ja piiloutuminen 

luolien kaivaminen  
ja laaja liikkumatila  

mahdollisuus lentää ja 
elää parvessa tai parin 

kanssa



Nykyisen ajat-
telutavan 

mukaan koira on 
meille kaveri, kettu 
hupun kaulus ja 
sika ruokaa. 
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Ihminen on määritellyt 
eri eläinten oikeudet

M eillä ihmisillä on tapana määritellä erilaisten olentojen 
arvo ja oikeudet sen mukaan, mihin lajiin ne kuuluvat 
ja miten ihminen niistä hyötyy. 

Sekä koirat että ketut kuuluvat koiraeläimiin, ja niillä on 
melko samanlaiset lajityypilliset käyttäytymistarpeet. Koirille 
ja ketuille on esimerkiksi tärkeää päästä joka päivä liikkumaan 
pitkiä matkoja ja haistelemaan uusia hajuja ja paikkoja. 

Ihmiset suhtautuvat kettuihin ja koiriin kuitenkin hyvin eri 
tavoin. Myös lain mukaan koiria ja kettuja voi pitää hyvin erilai-
sissa olosuhteissa. 

Koira on useimmiten tärkeä perheenjäsen, joka saa liikkua 
vapaasti kotona. Hyvä omistaja ulkoiluttaa sitä monta kertaa päi-
vässä. Kettuja sen sijaan pidetään turkiseläiminä. Ne elävät koko 
elämänsä pienissä häkeissä, joissa ne eivät pääse koskaan juokse-
maan vapaana tai tutkimaan ympäristöä. 

Kettujen turkeista valmistetaan esimerkiksi hupunreunuksia. 
Ihminen on päättänyt, että kettuja saa pitää pienissä häkeissä, 
jotta turkisten tuottaminen olisi mahdollisimman halpaa. 

Possun elämä on yhtä  
arvokas kuin marsun elämä
 
Ihmisillä on erilaisia ajatuksia ja tunteita eri eläimistä. Kaikilla eläimillä on kui-
tenkin oikeus hyvään elämään lajista riippumatta. Valitse oikea vastaus.
 
1.  Sanotaan, että koira on ihmisen paras ystävä, joten…
 a)  sitä on hoidettava paremmin kuin muita eläimiä.
 b)  se on tottunut niin hyvin ihmisiin, ettei se kaipaa  
  koiramaisia puuhia.
 c) myös ihmisen on oltava koiran paras ystävä ja  
  mahdollistettava sille hyvä elämä.
 
2.  Vaikka kala ei osaa äännellä, se kuitenkin tuntee kipua.
 a)  Ongitun kalan voi kuitenkin jättää vesitilkkaan tai kuivalle  
  maalle onkireissun loppuun asti, vaikka se ei pystykään  
  hengittämään kunnolla.
 b) Kala ansaitsee yhtä hyvän elämän kuin muutkin eläimet.
 c)  Ihmisen on vaikea huomata kalan hätää, joten sitä ei tarvitse  
  myöskään auttaa.
 
3.  Sikaa pidetään likaisena ja haisevana eläimenä.
 a)  Siksi sika ei ansaitse mukavaa elinympäristöä.
 b)  Sika on kuitenkin siisti ja jopa koiraa älykkäämpi. Se ansaitsee  
  sikahyvän elämän.
 c)  Sika myös pärjää hyvin tylsissä ja ahtaissa oloissa.
 
4.  Jos kissa katoaa…
 a) se ei ole yhtä vakavaa kuin koiran katoaminen.
 b)  sitä ei tarvitse etsiä, koska uuden kissan saa helposti ja halvalla.
 c)  se täytyy löytää nopeasti ja pitää huoli sen turvallisuudesta myös  
  tulevaisuudessa.
 
5.  Lokkia pidetään ärsyttävänä lintuna, joka pilaa hauskat eväsretket  
 kärkkymällä ruokaa.

 a) Lokkia voikin kostoksi heitellä vaikka kivillä ja kepeillä.
 b) Lokki on roskalintu, toisin kuin vaikka joutsen, jota pitää kohdella hyvin.
 c)  Lokilla, kuten muillakin linnuilla, on oma paikkansa maailmassa. 
  Ihminen voi keksiä erilaisia tapoja helpottaa yhteiselämää lokkien 
  kanssa.

TEHTÄVÄ



Marsun täytyy 
päästä liikku-

maan päivittäin 
mahdollisimman 
paljon häkin ul-
kopuolella. Lem-
mikillä täytyy olla 
kotonakin mah-
dollisuus touhua-
miseen, vapaaseen 
liikkumiseen ja 
piiloutumiseen. 
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Pieni jyrsijä  
tarvitsee puuhaa

M arsut, hamsterit, gerbiilit, kesyhiiret ja rotat ovat monen 
lapsen ensimmäisiä lemmikkejä. Jyrsijöitä pidetään 
usein helppoina ja vähän tilaa tarvitsevina häkkilem-

mikkeinä. Mikään niistä ei kuitenkaan elä luonnostaan häkissä. 
Kaikilla eläimillä on tallella niiden luonnonvaraisten esi-isien 

tarpeet. Esimerkiksi luonnossa elävä marsu käyttää joka päivä 
monta tuntia ruoan etsimiseen ja syömiseen. Marsu elää pienes-
sä laumassa, jossa on eri-ikäisiä marsuja. Se on saaliseläin, joten 
se pelkää kovia ääniä ja paikkoja, joissa petoeläin voi saada sen 
helposti kiinni. 

Villit marsut asuvat ruohotasangoilla, joissa ne tekevät pitkiä 
vaellusretkiä ympäristöönsä. Vaaran uhatessa ne voivat piiloutua 
muiden eläinten kaivamiin koloihin. 

Nykyisen ajat-
telutavan 

mukaan koira on 
meille kaveri, kettu 
hupun kaulus ja 
sika ruokaa. 

Vapaaksi vähintään 
kerran päivässä

P ienten jyrsijöiden oloja voi parantaa helposti. Kodista voi 
rajata esimerkiksi erillisen alueen, jossa lemmikit pääsevät 
puuhailemaan vapaina. Huoneesta täytyy tehdä lemmikille 

turvallinen, jotta eläin ei satuta itseään siellä liikkuessaan. 
Marsu ei ole hyvä kiipeämään, joten se voi asua esimerkiksi 

olohuoneeseen rajatussa, aidatussa tilassa. Tällöin täytyy pitää 
huolta, että marsulla on riittävästi rauhallisia suojapaikkoja, 
joihin se voi vetäytyä lepäämään. Kiipeileville jyrsijöille, kuten ro-
tille tai hiirille, liikkumatilaa voi lisätä erilaisilla kiipeilytelineillä.

Pelkkä tila ei tee lemmikkiä onnelliseksi, jos siellä ei ole virik-
keitä eli lemmikille sopivaa tekemistä.

Lemmikille täytyy pystyä tarjoamaan sellaiset olosuhteet, 
joissa se pääsee toteuttamaan tarpeitaan. Jos se ei onnistu, eläinys-
tävällisin teko on olla ottamatta lemmikkiä.

P ientenkin 
lemmikkien 

täytyy päästä 
häkin ulkopuolelle 
vähintään kerran 
päivässä.

Usein vastuullisin ja eläinystävällisin teko on se, ettei hanki lemmikkiä lainkaan. 
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TEHTÄVÄ

Hamsterin seikkailu

Auta hamsteri 
seikkailuradan läpi. 
Mitä kivoja virikkeitä 
matkan varrelta löy-
tyy? Voit ottaa niistä 
ideoita myös oman 
lemmikin kanssa 
puuhailuun.

Erään kanin tarina

Kirjoita tai keksi yhdessä ryhmän kanssa tarinaan sopivat puuttuvat sanat. 

Kani avasi silmänsä ja kömpi pesämökistään ulos. Kuten muina-

kin___________, se oli herännyt kuultuaan häkkinsä luukun aukeavan. 

Omistaja toivotti kanille hyvät huomenet ja laittoi sen kuppiin ________, 

vaihtoi veden, sulki häkin luukun ja lähti kotoa.

Tunnit kuluivat hitaasti ja kanilla oli todella _____________. Häkki oli 

kooltaan _________ eikä siellä ollut tarpeeksi ______________. 

Illalla omistaja saapui kotiin. Se tervehti kania, antoi sille ruokaa ja 

meni omiin puuhiinsa. Näin kanin päivät kuluivat. Se tunsi itsensä 

_________________, koska sillä ei ollut_____________, jonka kanssa leik-

kiä. Sillä ei ollut myöskään tarpeeksi tilaa ______________ eikä paikkaa 

tähystellä ympäristöä ja kaivella ______________.

Eräänä päivänä kani siirrettiin pieneen kuljetuslaatikkoon ja vietiin au-

toon. Perillä laatikko laskettiin maahan. Jännittynyt kani näki edessään 

ihanan vihreää _____________ ja toisen ____________, joka katseli sitä 

uteliaana. 

Se uskaltautui ulos laatikosta. Aurinko ___________, ruoho tuntui 

_____________ käpälien alla ja uusi kaveri näytti _____________. Kani 

nosti varovasti korvansa pystyyn ja hypähti eteenpäin katsellen ympäril-

leen. Se näki tähystyspaikkoja, joista saattoi pitää koko pihaa silmällä, 

kaivelupaikkoja sekä __________, joihin saattoi piiloutua ja vetäytyä 

lepäämään. Vihdoin kani tunsi itsensä _____________.

TEHTÄVÄ
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Kettu  
tarvitsee tilaa

S uomessa on satoja turkistarhoja. Turkistarhoilla kasvate-
taan vuosittain miljoonia eläimiä. Yleisimmät tarhoilla 
kasvatettavat eläimet ovat naali, kettu, minkki ja supikoira. 

Turkiksista tehdään esimerkiksi huppujen reunoja, pipojen 
tupsuja ja takkien kauluksia. 

Turkisketuilla on ihan samat tarpeet ja vaistot kuin vapaana 
metsässä elävillä ketuilla. Ne elävät kuitenkin ahtaasti häkeissä. 
Jotta turkiskettu voisi hyvin, sen pitäisi päästä esimerkiksi saalis-
tamaan, kaivamaan, haistelemaan ja tutkimaan elinaluettaan. 

Häkissä elävä kettu kärsii esimerkiksi virikkeiden ja liikunnan 
puutteesta. Kun kettu ei voi hyvin, se voi kärsiä masennuksen 
kaltaisesta tilasta ja esimerkiksi purra itseään tai lajitovereitaan.

Kaivuupaikkoja, 
tilaa ja seuraa

K ettu liikkuu luonnossa joka päivä monta kilometriä. Eläin-
tarhassakin ketulla on tilaa liikkua vähintään omakotitalon 
pihan verran. 

Turkistarhoissa kettujen häkit ovat pienen ruokapöydän ko-
koisia, eivätkä ketut saa koskaan poistua häkeistään. Häkeissä on 
useimmiten verkkopohja, joka on huono ketun jaloille. 

Monessa maassa turkiseläinten kasvatus on jo kokonaan kiel-
letty. Myös moni vaateyritys on ilmoittanut, ettei käytä turkiksia 
enää lainkaan vaatteissaan. 

Turkiskettujen 
häkit ovat 

pieniä, koska eläin-
ten hoitaminen 
on silloin ihmisil-
le helpompaa ja 
halvempaa. Ketut 
eivät kuitenkaan 
voi hyvin pienissä 
ja virikkeettömissä 
häkeissä. 
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Kanin koti pitää 
suunnitella 

siten, että kani pää-
see toteuttamaan 
villien kanien vais-
toja ja tarpeita.
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Kani vaatii paljon

K ani on suosittu lemmikki, mutta sen hoitaminen on vaati-
vaa. Kani tarvitsee paljon tilaa, seuraa, kaivamispaikkoja ja 
monipuolista ruokaa. 

Kaneja pidetään usein häkeissä. Häkki sopii kanin lepopaikak-
si, mutta se ei riitä kanin kodiksi. Kanin pitää päästä häkistä pois 
silloin, kun se haluaa. Jos kani saisi itse päättää, sen elinpiiri olisi 
suurin piirtein jalkapallokentän kokoinen. Sen takia kanilla täytyy 
olla kotonakin käytössään vähintään oma huone.

Luonnossa kanit elävät isoissa yhdyskunnissa. Ne rakastavat 
lajitovereidensa seuraa. Jos lemmikkikaneilla on liian vähän tilaa, 
ne voivat alkaa tapella. Silloin ne täytyy erottaa eri tiloihin. 

Liikkumista, luolia 
ja turvallista tilaa

M itä enemmän kanilla on tilaa liikkua, sitä paremmin se 
voi. Kaninomistajan täytyy siksi tehdä kodistaan mah-
dollisimman turvallinen. Esimerkiksi sähköjohdot täy-

tyy siirtää pois kanin ulottuvilta, jotta kani ei saa jyrsittyä johtoja.
Luonnossa kani viihtyy luolissa. Siksi lemmikkikanilla täytyy 

olla piilopaikkoja. Häkistä saa luolamaisen, jos osan siitä peittää 
tukevalla kankaalla. Kesäisin kanille kannattaa järjestää ulos alue, 
jossa se pääsee turvallisesti kaivamaan.

Kani tarvitsee myös tähystyspaikkoja, joista se voi tarkkail-
la ympäristöään. Tällaisen tarkkailupaikan voi rakentaa vaikka 
häkin päälle. 

Luonnossa kani liikkuu päivittäin jalkapallokentän kokoisella alueella.

Lemmikkikanin täytyy 
päästä liikkumaan 

mahdollisimman suuressa 
tilassa. Myös kaivaminen 
on sille tärkeää.
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Kanakaan ei ole  
häkkilintu

S uomessa on melkein neljä miljoonaa kanaa. Suurin osa 
suomalaiskanoista asuu kanaloissa, joissa tuotetaan kanan-
munia. 

Kanaloita on hyvin erilaisia. Suurin osa kanoista viettää koko 
elämänsä pienessä häkissä. Toiset pääsevät ulkoilemaan aina kun 
sää sallii. Joillakin ihmisillä on kotieläiminä muutamia kanoja, 
jotka tuottavat perheelle munia. 

Kanat polveutuvat punaviidakkokanoista, ja niillä on edelleen 
samat vaistot ja tarpeet kuin villeillä esiäideillään. Kana tarvitsee 
suojaisen ja rauhallisen paikan, jossa se voi munia. Lisäksi kanalla 
täytyy olla multaa tai maata, jossa se voi kuopsutella ja ottaa 
hiekkakylpyjä. Se tarvitsee myös korkealla sijaitsevan orren, jonka 
päällä se tuntee olonsa turvalliseksi.

Jos kana ei pysty toteuttamaan näitä puuhiaan, se stressaantuu 
ja voi huonosti. 

Luonnossa kana 
elää parvessa, 

johon kuuluu noin 
5–25 kanaa sekä 
kukko. Yhdellä 
munantuotanto-
tilalla asuu usein 
tuhansia kanoja. 
Monen sadan 
linnun parvet 
ovat kanoille 
stressaavia.

Erilaisia kanaloita

Kaikki kananmunat ja niiden pakkaukset merkitään, jotta niiden alkuperä käy sel-
ville. Merkinnän perusteella kaupassa onkin helppo valita, millaisia kananmunia 
haluaa ostaa. Asiakkaan täytyy kuitenkin olla tarkkana, sillä pakkausten mainos-
lauseet voivat olla harhaanjohtavia.

Yhdistä kananmunissa ja pakkauksissa käytetty  
koodinumero oikeaan kanalaan.

TEHTÄVÄ


LUOMUKANALA 

Lattiakanala, jossa 
on lisäksi ikkunat 
ja reilummin tilaa. 
Kanat ruokitaan luo-
murehulla. Kesällä 
kanat pääsevät sään 
salliessa ulos.
 


ULKOKANALA

Kanala on taval-
linen lattiakanala, 
mutta kanat pää-
sevät halutessaan 
ulos, myös talvella. 

 

LATTIAKANALA 

Kanat voivat 
liikkua vapaasti 
lattialla ja orsilla, 
nokkia, kuopia ja 
kylpeä pehkussa 
sekä munia pesiin.


VIRIKE- 
HÄKKIKANALA

Häkissä on yhdelle 
kanalle tilaa reilun 
A4-paperiarkin 
verran. Häkissä 
on pieni kuopsut-
telupaikka, orsi ja 
pesä.

MILLAISESSA KANALASSA tuotettuja kananmunia kotoasi löytyy?  
Etsi koodinumero paketista ja selvitä. 

TUOKAA KOTOA kananmunapakkauksia kouluun. Millaisia mieli-
kuvia pakkausten kuvat ja mainosnimet herättävät? Vastaavatko 
ne kanojen todellisia elinoloja?

MIKÄ KOODI löytyy koulunne keittiössä käytettävistä munista?

Lisätietoa: http://www.kanatieto.fi/suomen-kanalat/kananmunien-pakkausmerkinnat
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Älykäs ja siisti sika

L uonnossa villisiat kulkevat päivittäin pitkiäkin matkoja. Ne 
käyttävät aikaa ruoan etsimiseen, ja niille on tärkeää päästä 
rakentamaan pesä porsailleen.

Suomessa elää noin miljoona sikaa. Sikoja kasvatetaan, jotta 
niistä saadaan lihaa ruoaksi. Siat asuvat lihasikaloissa tai emak-
kosikaloissa. Emakot ovat naarassikoja, jotka synnyttävät porsaita 
lihasikaloihin.

Suurin osa suomalaisista sioista asuu rakolattiasikaloiksi 
kutsutuissa sikaloissa. Tällaisissa sikaloissa lattia on suurimmaksi 
osaksi paljasta betonia. 

Tavallisesti sikalat ovat melko ahtaita. Emakot viettävät monta 
viikkoa kerrallaan häkeissä, jotka ovat vain hiukan isompia kuin 
sika itse. Häkeissä emakot eivät pääse kääntymään eivätkä hoita-
maan kunnolla poikasiaan. 

Tekemistä, seuraa  
ja ulkoilua

S ikoja pidetään ahtaissa häkeissä siksi, että niiden hoitami-
nen on ihmisille helpompaa ja halvempaa. Jos sioilla olisi 
enemmän tilaa ja tekemistä, ne voisivat paremmin. 

Sika voi paremmin, jos se pääsee tonkimaan maata, rypemään 
mudassa, viettämään aikaa muiden sikojen kanssa ja liikkumaan 
erilaisissa paikoissa.

Suomessa on muutamia sikaloita, joissa siat saavat elää parem-
paa elämää kuin tavallisissa sikaloissa. Niillä on enemmän tilaa, 
ne saavat tonkia olkia tai sanomalehtisilppua, ja ne voivat seurus-
tella keskenään. Joillain tiloilla siat pääsevät myös ulkoilemaan ja 
kylpemään mudassa.

Tällä tavalla kasvatettua sikaa sanotaan luomupossuksi tai 
vapaaksi possuksi. 

S ika voi pa-
remmin, jos se 

pääsee tonkimaan 
maata, rypemään 
mudassa, viettä-
mään aikaa muiden 
sikojen kanssa ja 
liikkumaan erilai-
sissa paikoissa. 

Tavallisessa emakkosika-
lassa porsaiden emolla 

on hyvin vähän tilaa liikkua, 
eikä se esimerkiksi pääse 
kääntymään, rakentamaan 
pesää eikä hoitamaan kun-
nolla poikasiaan.

Joissakin uudentyyppisis-
sä sikaloissa emakko saa 

liikkua vapaasti ja se pääsee 
toteuttamaan lajityypillisiä 
käyttäytymistarpeitaan. Sel-
laista sikalaa kutsutaan va-
paaporsitussikalaksi.
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Lemmikkilintu kaipaa 
lentämistä

M onet erikoisemmat lemmikit, kuten matelijat ja linnut, 
ovat haastavia hoidettavia. Ihmisen on vaikeampi tul-
kita ja ymmärtää niiden viestejä ja tarpeita verrattuna 

esimerkiksi kissaan tai koiraan. Tällaisen eläimen omistajan täy-
tyy etsiä luotettavaa tietoa, jotta eläin voi hyvin ja pääsee toteutta-
maan sen lajityypillisiä käyttäytymistarpeita.

Esimerkiksi undulaattia pidetään usein helppona lintuna, 
mutta sekin tarvitsee paljon tilaa, tekemistä ja muiden undulaat-
tien seuraa. Luonnossa undulaatit elävät lämpimillä savanneilla 
tuhansien lintujen parvissa. Ne saattavat lentää jopa satojen kilo-
metrien matkoja etsiessään ruokaa.

Undulaattien täytyy päästä vapaaksi huonetilaan joka päivä. 
Lintuja ei saa pakottaa ulos häkistä, vaan lintujen on saatava len-
tää niin usein kuin ne itse tahtovat. 

Eksoottiset lemmikit 
voivat olla vaativia 

hoidettavia, sillä niille on 
vaikea järjestää eläimen 
lajinmukaisia tarpeita 
vastaavat elinolot.  

Kettumaista elämää
Millaisesta ympäristöstä kettu nauttii? Väritä kuva

TEHTÄVÄ



28 29

Testaa oppimasi  Totta vai tarua?

Häkki soveltuu monen eläimen kokopäiväiseksi kodiksi.

Häkki on ihmisen keksintö, joka helpottaa ihmisen elämää.

Häkki voi toimia suojapaikkana eläimelle silloin kun se 
saa itse mennä sinne lepäämään.

Marsu viihtyy hyvin yksin eikä kaipaa päivittäistä 
liikkumista häkin ulkopuolella.

Turkisketuilla ei ole samoja tarpeita ja vaistoja kuin 
luonnossa elävillä ketuilla. Siksi ne voivat hyvin elää 
turkistarhan häkeissä.

Turkiskettujen häkit ovat pieniä, jotta kettujen  
hoitaminen olisi halvempaa ja helpompaa.

Kanin pitää päästä pois häkistä turvalliseen ympäristöön 
niin halutessaan.

Kani viihtyy mieluummin yksin kuin lajitoverin kanssa.

Luonnossa kana elää parvessa, johon kuuluu noin  
5 - 25 kanaa sekä kukko.

Tavallisessa sikalassa emakot mahtuvat kääntymään 
häkeissään ja hoitamaan poikasiaan.

Luonnossa undulaatit saattavat lentää jopa satoja  
kilometrejä päivittäin.

Eläimet eivät tunne kipua.

Jos eläin on syntynyt häkissä ja elänyt siellä koko  
elämänsä, se ei osaa kaivata parempaa.

Juliste

r
MILLAISIA AJATUKSIA ja tunteita julisteen kuva 
herättää? Mitä julisteen teksti Yksikään eläin ei  
ole häkkieläin voisi tarkoittaa? Mitä eläimiä ryh-
mäläisillänne on? Miten ihminen voi huolehtia 
oman lemmikkinsä tarpeiden täyttämisestä? 

	 Miksi häkit on keksitty?

	 Mitä eläimiä yleensä pidetään  
 häkissä? Miksi?

	 Miksi joitakin eläimiä  
 pidetään häkeissä ja toisia ei?

	 Millaista elämä häkissä on  
 verrattuna luonnossa elämi- 
 seen?

  Onko eläimille hyötyä  
 häkeistä? 

 Millaisia vaihtoehtoja häkeille  
 voisi olla?

 Pidetäänkö koiria häkeissä,  
 entä kissoja?

 Pidetäänkö ihmisiä häkeissä?   
 Rajoitetaanko ihmisten liikku- 
 matilaa? Millaisissa tilanteissa?

POHDITTAVAA

Pohtikaa yhdessä tai pienryhmissä
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Muista nämä!

1. Ihmisillä on tapana määritellä erilaisten olentojen arvo ja 
oikeudet sen mukaan, mihin lajiin ne kuuluvat. Jokainen 
eläin on kuitenkin arvokas omana itsenään.

2. Mikään eläin ei synny häkkieläimeksi. Häkki ei sovi min-
kään eläimen kokopäiväiseksi kodiksi. 

3. Häkki on ihmisen keksintö. Ihminen on päättänyt kasvattaa 
eläimiä häkeissä, koska häkki on usein ihmiselle helppo ja 
halpa ratkaisu.

4. Kaikilla eläinlajeilla on omat käyttäytymistarpeensa. Kaikil-
le eläimille on tärkeää päästä toteuttamaan lajityypillisiä 
käyttäytymistarpeitaan. 

5. Häkki ei tarjoa eläimelle riittävästi liikkumatilaa eikä sel-
laisia olosuhteita, joissa eläimellä on tarpeeksi tekemistä. 

6. Jos eläintä pidetään liian paljon häkissä, se voi huonosti ja 
saattaa masentua tai muuttua vihaiseksi.

7. Pienillekin lemmikeille on tärkeää päästä puuhastelemaan 
joka päivä häkin ulkopuolelle.

8. Temppuradat ja lelut ovat hyvä lisä pienen lemmikin elä-
mään myös häkin ulkopuolella. 

9. Jokainen voi vaikuttaa eläinten oloihin omilla valinnoil-
laan. Esimerkiksi lemmikille voi järjestää paljon tilaa häkin 
ulkopuolelle ja kaupasta voi valita lattiakanojen munia. 
Usein eläinystävällisin teko on jättää lemmikki kokonaan 
hankkimatta.

10. Joskus häkki voi olla hyödyllinen apuväline. Häkki voi toi-
mia suojapaikkana silloin, kun lemmikki on sairas tai kun se 
kaipaa omaa rauhaa. 
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s. 10 
ympäristön tutkiminen ja haistelu  
- kettu (myös sika, marsu ja kani)

maan kuopsuttelu ja hiekkakylvyt  
- kana

maan tonkiminen ja mutakylvyt - sika

kavereiden seura ja piiloutuminen  
- marsu (myös kettu ja kani)

luolien kaivaminen ja laaja 
liikkumatila  - kani (myös kettu)

mahdollisuus lentää ja elää parvessa tai 
parin kanssa  - undulaatti

11 
Tehtävä:  
Miksi häkki on eläimelle  
huono paikka?

1. ulkotarha
2. jyrsijä
3. kaveri
4. kiipeily
5. vesi
6. kettu
7. orsi
8. porsas
9. hiekka
10. hiiri
11. undulaatti
12. eläin 

Vastaus: Häkki ei riitä

13
Tehtävä
1. c, 2. b, 3. b, 4. c, 5. c

 
17
Tehtävä
Puuttuvat sanat voivat olla myös muita 
kuin alla olevat esimerkit:

aamuina, ruokaa, tylsää, pieni, tilaa/
tekemistä, yksinäiseksi, kaveria, loikkia, 
luolia, ruohoa, kanin, paistoi, pehmeäl-
tä, mukavalta/ystävälliseltä, mökkejä, 
onnelliseksi/iloiseksi/tyytyväiseksi 
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3 VIRIKEHÄKKIKANALA __________ B

2 LATTIAKANALA ______________ A

1 ULKOKANALA ________________ D

0 LUOMUKANALA ______________ C

TEHTÄVIEN RATKAISUT
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Totta vai tarua? 

TOTTA TARUA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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