
Jos lemmikkini katoaa?

Jos lemmikkieläimesi karkaa tai katoaa omille 
teilleen, ilmoita asiasta heti Löytöeläinta-
loon. Talon verkkosivuilla voit tehdä virallisen 
katoamisilmoituksen. Kadonneesta eläimestä 
kannattaa myös laittaa kuvalliset ilmoitukset 
lähiseudun kauppojen ilmoitustauluille. 

Jos tapaat irrallaan olevan lemmikin?

Mikäli havaitset karkumatkalla olevan tai 
eksyneen lemmikkieläimen, toimita se Löytö-
eläintaloon.

Mikäli epäilet löytämäsi eläimen olevan 
heitteille jätetty, ota yhteyttä myös Helsingin 
kaupungin ympäristökeskuksen eläinsuoje-
lueläinlääkäriin, puh. (09) 310 31531 ma, ke–pe 
klo 9–11 ja ti klo 12–14.

Koira on yleisin löytöeläin

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on viime vuo-
sina tavattu keskimäärin noin 1 500 löytöeläin-
tä. Niistä on ollut koiria lähes 800, kissoja run-
sas 650 ja noin 70 muita, kuten kaneja, marsuja, 
kilpikonnia, papukaijoja tai käärmeitä. Koirista 
on omistajille palautunut noin 85 prosenttia. 

Toivomme, että mahdollisimman moni talom-
me asukkaista saisi kokea iloisia jälleennäkemi-
sen hetkiä tai onnea uudesta kodista.

Viikin löytöeläintalon henkilökunta
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www.loytoelaintalo.fi

Yhteystiedot
Koetilantie 13
00790 Helsinki
puh. 045 113 4683
loytoelaintalo@loytoelaintalo.fi
www.loytoelaintalo.fi

Avoinna
ma–pe klo 8–19, la 8–16, su klo 10–18

Palvelun järjestävät Helsingin, Espoon, Vantaan ja 
Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta.
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Löytöeläimet ovat irrallaan tavattuja lemmikki- 
ja harraste-eläimiä. Helsingin, Espoon ja Vantaan 
kaupunkien löytöeläimet hoidetaan Löytöeläin-
talossa Viikissä. Lisäksi Kirkkonummelta vastaan-
otetaan kissat ja muut pienlemmikit (ei koirat). 
Löytöeläintalomme huolehtii näissä kaupungeis-
sa tavattujen löytöeläinten vastaanottamisesta 
ja hoidosta. Etsimme myös uusia koteja hylätyille 
eläimille.

Kiireellistä eläinlääkärin hoitoa tarvitsevan, vaka-
vasti sairaan tai loukkaantuneen pääkaupunki-
seudun alueella tavatun löytöeläimen voi toimit-
taa ensiapuun Yliopistolliseen eläinsairaalaan, 
Viikintie 49, 00790 Helsinki.

Luonnonvaraisia eläimiä emme voi ottaa vastaan. 
Loukkaantuneet luonnonvaraiset eläimet vas-
taanottaa Korkeasaaren eläintarha, neuvonta 
puh. (09) 310 37887 (joka päivä klo 12–13).

Julkaisemme löytöeläintalon verkkosivuilla 
(www.loytoelaintalo.fi) tietoja ja kuvia Löytö-
eläintaloon tuoduista eläimistä sekä hoitopäivä-
hinnaston.

Jos olet kiinnostunut antamaan hyvän kodin hy-
lätylle lemmikille, näet sivuiltamme myös uutta 
kotia etsivät eläimet.

Uuden kodin etsiminen alkaa  
15 vuorokauden kuluttua

Talteenotettua eläintä on eläinsuojelulain 
mukaan säilytettävä 15 päivän ajan. Sen jälkeen 
kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa 
tai lopettaa eläin. Kunnilla on oikeus periä eläi-

men omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen 
talteenotosta, hoidosta tai mahdollisesta lopet-
tamisesta aiheutuneista kustannuksista. 

Jos löydetyn eläimen omistajaa ei saada selville 
15 vuorokauden sisällä, henkilökuntamme alkaa 
etsiä sille uutta kotia.

Aukioloaikoinamme voit tulla tunnistamaan tai 
hakemaan lemmikkisi ilmoittamatta etukäteen. 
Lemmikkeihin pääset tutustumaan puhelimitse 
tehdyllä ajanvarauksella.

Löytöeläinten omistajilta 
hoidosta perittävät maksut

Hoitomaksut

koirat: 1. vuorokausi 30,24 €,  
seuraavat hoitopäivät 16,13 €

kissat: 1. vuorokausi 15,12 €,  
seuraavat hoitopäivät 8,07 €

muut pienikokoiset seuraeläimet:  
1. vuorokausi 15,12 €,  
seuraavat vuorokaudet 8,07 €

Valokuvien eläimet eivät liity aiheeseen.


