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Harrastekanojen pitäminen 

Kanojen pidosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta terveydensuojeluviranomaiselle. Kanojen pitämisessä 

kannattaa kuitenkin huomioida ainakin seuraavaa: 

Kanojen pidosta, vaikka pitäisi vain yhtä kanaa, pitää ilmoittaa maaseutuviranomaiselle. 

Maaseutupalveluista löytyy tietoa täältä: https://www.rauma.fi/kaupunki-ja-

hallinto/asiointi/maaseutupalvelut/ 

Rakennusvalvontaviranomaiselta kannattaa varmistaa, tarvitaanko kanalan rakentamiseen, 

olemassa olevan ulkorakennuksen muuttamiseen kanalaksi tai muiden rakenteiden tekemiseen 

rakennuslupa tai pitääkö siitä ilmoittaa. 

Kanalan perustamisesta kannattaa sopia hyvissä ajoin naapurien kanssa. Näin vältetään parhaiten 

turhat ilmoittelut terveysvalvontaan, kun asia ei tule kenellekään yllätyksenä. Kukkoa ei kannata 

hankkia tiheästi asutulla alueella. Näin naapurisopu säilyy.  

Rehuille pitää varata sellainen säilytyspaikka, että ne eivät houkuttele haittaeläimiä, ja huolehtia 

lannan käsittelystä siten, että kanojen pito ei aiheuta naapureille haju- tai kärpäshaittaa. 

Lintuinfluenssatartuntojen estämiseksi kanat pitää kevätaikaan pitää sisällä, ellei ulkotarha ole 

katettu. Jos kanoja pidetään ulkona katetussa tarhassa, siitä pitää ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. 

Tietoa kanojen keväisestä ulkonapitokiellosta löytyy täältä: 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-

elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/siipikarjan-ulkonapitokielto/ 

Kanojen hoidossa pitää ottaa huomioon eläinsuojelulainsäädäntö. Hyvä opas kanoja koskevasta 

eläinsuojelulainsäädännöstä löytyy Ruokaviraston sivuilta täältä: 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-

lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-suojelu-ja-kuljetus/kana-elainsuojelulainsaadantoa-

koottuna.pdf 

Salmonellaa voi esiintyä varsinkin ulkona pidettävissä kanoissa. Kannattaa myös muistaa, että 

kanat kantavat varsinkin kesäaikaan yleisesti kampylobakteereita. On tärkeää huolehtia hyvästä 

käsihygieniasta, kun kanoja, munia, sulkia, lantaa tms. käsitellään. 

Ennen kanojen hankkimista on hyvä myös suunnitella, mitä kanoille tehdään, kun ja jos kanojen 

pidosta luovutaan.  On hyvä selvittää valmiiksi, miten kanat lopetetaan. Lopettamisesta 

huolehtivalla pitää olla riittävä osaaminen. Kanat voidaan käyttää ravinnoksi omassa 

kotitaloudessa. On hyvä tiedostaa, että tautisuojauksen takia kanojen toimittaja ei yleensä voi ottaa 

kanoja elävänä kesän jälkeen takaisin. 

Kanoille annettavista lääkkeistä ja kuolleista eläimistä tulee pitää kirjaa. Kuollutta tai lopetettua 

kanaa ei saa hävittää sekajätteenä, vaan se pitää voida haudata asianmukaisesti tai 

vaihtoehtoisesti toimittaa tarkoitusta varten hyväksyttyyn eläinjätteen käsittelylaitokseen. 

Jos kaikkia munia ei käytetä omassa taloudessa, vaan niitä ryhdytään luovuttamaan tai myymään, 

asiasta pitää olla yhteydessä elintarvikevalvontaan. Silloin pitää ryhtyä huolehtimaan 

salmonellavalvonnasta ja tehdä alkutuotantopaikkailmoitus. 
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Ruokaviraston sivuilta löytyy hyvä muistilista harrastekanojen pitäjälle: 

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/lemmikki--ja-harraste-elaimet/usein-kysyttya-harraste-

elainten-pidosta/muistilista-kesa--ja-harrastekanat/ 
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