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Tiivistelmä asetetuista tavoitteista 
 

1. Hyvä ruokinta 

a. Joka erällä käytetään kokonaisia viljanjyviä tai myslirehua. 

b. Parven teurastus yhtenä eränä (all in – all out), jolloin teuraspaastotus voidaan tehdä kerralla 

yhdelle linturyhmälle ja jokainen lintu paastotetaan vain kerran ennen teurastusta.  

Harvennus vähentää muutenkin lintujen hyvinvointia, koska lintujen keruu lisää stressiä ja 

saattaa lisätä kasvattamoon jääneiden lintujen ihovaurioita ja sitä kautta selluliitin eli 

ihonalaiskudoksen tulehduksen riskiä. Myös tarttuvien tautien riski kasvaa harvennuksen 

kautta, samoin kuin ihmisille merkittävien taudinaiheuttajien, kuten kampylobakteerin ja 

salmonellan riski. 

2. Hyvät olosuhteet 

a. Tuottajien ilmanvaihtoon ja lämmitykseen liittyvän osaamisen jatkuva kehittäminen. 

b. Lintujen häiriökäyttäytymisriskin välttäminen olosuhteiden, rehun ja ruokinnan optimoinnilla. 

3. Hyvä terveys 

a. Tila täyttää terveydenhuollon kansalliset tavoitteet taudeilta suojautumisessa ja 

sairastumiselle altistavien tekijöiden vähentämisessä (liite 5). 

b. Tautisulun käyttö osastokohtaisesti. 

4. Tarkoituksenmukainen käyttäytyminen 

a. Hoitaja totuttaa untuvikot ihmiseen, ääniin ja ympäristöön alusta alkaen. 

b. Broilereiden jalkaterveyden edistäminen tutkimustietoon perustuen. 
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Johdanto 
 

Suomalaisen broilerintuotannon hyvän tuotantotavan kuvaus  
 
Suomalaisen broilerintuotannon hyvän tuotantotavan kuvauksessa 
http://www.siipi.net/index.php/broileriyhdistys/hyva-tuotantotapa todetaan eläinten hyvinvoinnista mm. 
seuraavaa: 

Eläinten hyvinvointi ja sen mittaaminen ja arviointi ovat moniulotteisia kysymyksiä. Hyvinvointi kattaa mm. 

eläinten terveyden, tuotantoympäristön sekä eläimen mahdollisuudet toteuttaa luontaisia käyttäytymis-

mallejaan ja koostuu mm. fyysisestä, psyykkisestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista. Yhä enemmän pyritään 

nykytutkimuksella selvittämään myös jalostuksen vaikutusta tuotantopolven broilereiden hyvinvointiin. 

Eläinjalostuksessa on huomioitava eläinsuojelulliset näkökohdat ja eläinten terveys, eikä sellaista jalostusta 

saa harjoittaa, mikä voi aiheuttaa eläimelle kärsimystä tai haittaa sen terveydelle tai hyvinvoinnille. Broilerin 

jalostuksessa painotetaan lintujen terveyttä, sopivuutta valittuun tuotantotapaan, vastustuskykyä taudeille, 

jalkaterveyttä ja muutoin hyvää rakennetta. Valinta tehdään tieteellisin perustein hyödyntäen viimeisimpiä 

työkaluja. 

Broilerintuotanto voi olla kestävällä pohjalla ainoastaan silloin, jos eläimet voivat hyvin. Hyvinvointi kohdistuu 

eläinyksilöön, vaikka mittaavat indikaattorit ovatkin parvitasoisia. Eläimen hyvinvointia arvioidaan myös 

eläimen käyttäytymisen, fysiologian ja tuotantotulosten kannalta. Linnut reagoivat käytöksellään moniin 

ongelmiin, jotka voivat johtua kasvattamon olosuhteista (veto, valaistus, laiteviat), tai ne voivat olla osoitus 

virheellisestä ruokinnasta. Lintujen tyypillisimpinä häiriökäyttäytymisen muotoina pidetään kasautumista, 

kannibalismia ja nokkimista. 

Mikäli häiriökäyttäytymistä esiintyy, tulee tilannetta seurata tiiviisti ja pyrkiä lopettamaan se välittömästi ja 

selvittää häiriökäyttäytymisen syyt, etteivät ne toistu. Eläinten hyvinvoinnin arviointia varten on kehitetty 

erilaisia mittareita, joilla pyritään arvioimaan hyvinvoinnin toteutumista parvessa: vapaus nälästä ja janosta, 

epämukavuudesta, kivuista, vammoista ja sairauksista sekä mahdollisuus toteuttaa lajityypillistä 

käyttäytymistä ilman pelkoa ja kärsimystä ovat keskeisiä kohtia, eli eläimille kuuluvia vapauksia. 

Viimeaikainen tutkimus painottaa vielä enemmän eläinten elinolosuhteiden kokonaisuuksia ja tarkastelua 

havainnoimalla eläinten kuntoa, sairauksia ja käyttäytymistä enemmän kuin kasvatuspaikkojen rakenteita. 

Tuottaja voi itse vaikuttaa hyvin paljon eläinten terveyteen ja hyvinvointiin ja vähentää tarttuvien tautien 

leviämisriskiä tilalla. Terveydenhuoltotyöllä varmistetaan broilereiden hyvä terveys ja hyvinvointi. Broileritilat 

tarvitsevat terveydenhuoltoa pitääkseen yllä optimaalista tuotantokykyä ja ehkäistäkseen tautien aiheuttamia 

tappiota. Suunnitelmallisella toiminnalla voidaan nämä asiat varmistaa. 

Hyvinvoinnin määritelmä 

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on 3.2.2015 määritellyt eläinten hyvinvoinnin seuraavasti: 

Hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. Käsitteellä eläimen 

hyvinvointi kuvataan eläimen vointia, joka voi vaihdella hyvästä huonoon. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat 

sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin. Jos sopeutuminen ei onnistu, tai 

aiheuttaa eläimelle jatkuvaa tai voimakasta stressiä, rasitusta, käytöshäiriöitä tai haittaa terveydelle, 

eläimen hyvinvointi heikkenee. Eläinten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa pito-olosuhteilla, hoidolla, käsittelyllä 

ja eläinjalostuksella. 

Eläinsuojelulainsäädäntö asettaa vähimmäisvaatimukset broilereiden pidolle. Tämän dokumentin 

tarkoituksena on täydentää lainsäädännön vaatimuksia antamalla ohjeita ja suosituksia hyvän 

toimintatavan pohjaksi sekä asettaa kansallisia tavoitteita broilereiden hyvinvoinnin edistämiselle yli 

lainsäädännön minimitason menevin toimin. Dokumenttiin on kirjattu lainsäädännön vaatimuksia 

oleellisilta osin kursiivilla. 

http://www.siipi.net/index.php/broileriyhdistys/hyva-tuotantotapa
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1. Hyvä ruokinta – ei pitkittynyttä nälkää tai janoa 
 

A. Ei pitkittynyttä janoa 

 

 

 
 

a. Veden laatu 

- Huolehdi, että kanalassa käytettävä vesi täyttää talousveden laatuvaatimukset.  
- Suositeltavaa on, että putkiston puhtaus (bakteerien määrä: E. coli, suolistoperäiset enterokokit 

ja koliformiset bakteerit) kontrolloidaan tutkituttamalla nippalinjan päästä otettava vesinäyte 
esim. 3 vuoden välein, vaikka veden aiheuttamiksi epäiltäviä ongelmia ei esiintyisikään. 

- Mikäli erässä on ongelmia, joita epäillään veden aiheuttamiksi, suositellaan aina vesinäytteen 
tutkimista nippalinjan päästä kasvatuksen aikana. 

- Suositeltavaa on, että veden laatu (bakteerien määrä: E. coli, suolistoperäiset enterokokit ja 

koliformiset bakteerit, pH, väri) tutkitaan ympäristö- ja elintarvikelaboratoriossa kolmen vuoden 
välein, mikäli käytössä on muu kuin kunnallinen vesi (vesinäyte ennen kanalan linjastoa).  

- Puhdista juomalaitteet/linjat likaa irrottavalla (emäksisellä) pesuaineella ja desinfioi ne joka erän 
välissä.  

b. Veden määrä 

- Varmista, että vettä on tarpeeksi saatavilla broilereiden tarpeet huomioon ottaen. Tarkista nippojen 
toiminta säännöllisesti hallissa kiertäessäsi kontrolloimalla vesipatsaan korkeus nippalinjan 
tarkastusputkesta.  

- Veden virtausnopeuden on oltava vähintään 60 ml/min/nippa. Vedenvirtaus on hyvä mittari myös 
vedenjakojärjestelmän puhdistuksen onnistumiselle. Mittaa aina vedenvirtausnopeus useammasta 
kohdasta vesilinjastoa, jos on syytä epäillä vedensaannin ongelmia. 

- Juomatilaa on oltava riittävästi huomioiden broilereiden juomiskäyttäytyminen. Broilerit menevät 
juomaan syömisen jälkeen, ja vedentarve lisääntyy helteellä. 

- Nippojen määrä kasvatuskaudella on oltava vähintään 1 nippa/12 lintua. 

- Säädä nippalinjan korkeutta päivittäin lintujen kasvun mukaan: 

 

   

 

• nuoren linnun vs. n. kolmiviikkoisen vesilinjan korkeus 

• linnun pitää aina juoda pää ylöspäin   

Lähde: Ross Broiler Management Handbook 2014 

 

Periaate: Tuotantopolven broilereilla on jatkuvasti saatavilla puhdasta juomavettä.  
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- Seuraa veden kulutusta vesimittarin avulla päivittäin ja vertaa sitä jalostajan päivä- ja lintukohtaiseen 
suositukseen. Keskimääräinen vesirehusuhde broilerilla on 1,7. 

- Varmista, että tilallasi on toimiva hälytysjärjestelmä vedenvirtauksen muutosten varalta (vesikatkos, 
putkivuoto yms.) ja varajärjestelmä vedensaannin turvaamiseksi häiriötilanteissa. 

 

B. Ei pitkittynyttä nälkää 
 

 

 

 
 

a. Rehun laatu ja koostumus 

Käytä broilerin rehuna tehdasvalmisteisia rehuja, joita täydennetään kokonaisilla viljanjyvillä (vehnä, 

kuorittu kaura) tai karkeaksi jauhettua ”myslirehua”. Jyvät ja/tai karkea rehu edesauttavat lihasmahan ja 

suoliston toimintaa. 

- Varmista, että rehuraaka-aineiden ja rehun koostumus on tarkkaan analysoitu, jotta kasvu ja kehitys 

tapahtuvat jalostajan antamien tavoitteiden mukaisesti. 

- Rehun rakenteen on oltava broilerin syömiskäyttäytymiseen sopiva. Muuta käytettävän rehun 

rakennetta kasvatusvaiheen mukaisesti siten, että pelletin koko ja rehun karkeus vastaavat 

ikävaiheen vaatimuksia. 

 

b. Ruokinta 

- Toteuta ruokintaa ruokintasuunnitelman mukaisesti. Ruokintasuunnitelma on kirjallinen, laskelmiin 
perustuva, päivä- ja parvikohtainen dokumentti, jossa on huomioitu eläinten tuotantovaihe, kasvu ja 
tavoitepaino. 

- Käytä untuvikoilla aina paperiruokintaa. 
  

Untuvikkojen paperiruokinta                                                         Kuva: HKScan Finland Oy 

Periaate: Tuotantopolven broilereilla on rehua saatavilla joko jatkuvasti tai annosruokintana. 
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- Huomioi ruokintalaitteiden mitoituksessa riittävä ruokintatila: 

 Kuppiruokkijassa 45-80 lintua / kuppi teurastusiästä riippuen, kun kupin halkaisija on 33 cm 

 Ketjuruokkijassa 30 mm / lintu. 

- Huomioi lintujen koko ruokintalaitteiden sijoittelussa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Seuraa broilereiden painoa kasvatusaikana päivittäin ruokinnan onnistumisen mittarina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Päästä ruokintalaitteet ajoittain tyhjiksi (esim. kerran päivässä), jotta vanhaa rehua ei pääse 
kertymään ruokkijaan. 

- Aloita paasto aikaisintaan 12 h ennen parven arvioitua teurastusaikaa ensimmäisestä linnusta 
laskettuna. Paastotusta esim. kahdessa erässä (linturyhmä, joka teurastetaan kerralla, paastotetaan 
samanaikaisesti) suositellaan, mikäli se on ruokintateknisesti mahdollista.  

 

• kupin reuna suunnilleen kuvun korkeudella 

• liian matalalla kuppi likaantuu ja rehua haaskaantuu 

• liian korkealla pienimmät yksilöt jäävät ilman rehua 

 

Lähde: Ross Broiler Management Handbook 2014 

 

 

 
    Vaaka on hyödyllinen painonseurannassa ja toimii virikkeenä 

                                                                   Kuva: Hanna Hamina 
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c. Rehuhygienia 

- Puhdista ruokintalaitteet joka erän välissä ja varmista niiden toiminta säännöllisesti. 

- Säilytä ja käsittele rehua sekä viljaa siten, etteivät jyrsijät ja linnut pääse ulosteillaan sotkemaan niitä 
ja rehuvarastoja. 

- Varmistu ostoviljan hygieenisestä laadusta (ohje liitteenä 2). 

- Hanki ostorehut ETT ry:n positiivilistalle hyväksytyiltä toimijoilta. 
 

   
Tavoite / Hyvä ruokinta – ei pitkittynyttä nälkää tai janoa:  

 Joka erällä käytetään kokonaisia viljanjyviä tai myslirehua. 

 Hyvinvointitavoitteena on parven teurastus yhtenä eränä (all in – all out),  

jolloin teuraspaastotus voidaan tehdä kerralla yhdelle linturyhmälle ja jokainen lintu 

paastotetaan vain kerran ennen teurastusta. 

 

 
 Tiiviit siilot ja niiden puhdas ympäristö eivät houkuttele luonnonvaraisia 

 lintuja tai jyrsijöitä                                                          Kuva: Olli Ruoho 
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2. Hyvät olosuhteet 
                         
 

 

 

 

Hyvät olosuhteet koostuvat lepomukavuudesta, sopivasta ilmanlaadusta ja liikkumisen helppoudesta. 

Lämpötila, kosteus, ilmanvaihto ja pehku vaikuttavat toinen toisiinsa. Seuraa erilaisten mittareiden ohella 

aina lintujen käyttäytymistä ja reagoi mahdollisiin poikkeamiin nopeasti. 

 

Oikein: ilma liikkuu nopeasti ja lämpenee ennen alas laskeutumista. Ei vetoa, kosteus ei tiivisty. 

 

Väärin: tuloluukut liiaksi auki ja ilma liikkuu hitaasti. Kylmä ilma laskeutuu suoraan pehkulle, syntyy kylmä  

            paikka, vedon tunnetta ja kosteuden tiivistymistä, jolloin pehku kastuu. 
                                                                                                     Lähde: Aviagen ohjetaulu, suomennettu 2011 

      Periaate: Rakennukset on suunniteltava tuotantopolven broilereille sopiviksi.  

                      Tärkeää on, että kasvattamossa on tasaiset olosuhteet.  
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Olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä: 

a. Lämpötila ja kosteus 

- Tärkeintä on ylläpitää tasainen lämpötila koko hallissa.  

- Sopiva lämpötila: broilerin mukavuusalue untuvikkona on n. 30-35 ºC kosteudesta riippuen, 

kasvatusvaiheessa laske lämpötilaa puolella asteella päivittäin n. 21C saakka. 

- Haasteena ovat Suomessa talven kovat pakkaset, kesän hellejaksot ja toisaalta kevään ja 
syksyn voimakkaat vuorokautiset lämmönvaihtelut, joten huolehdi, että päivittäiset lämpötilan 
vaihtelut ovat mahdollisimman vähäisiä. 

- Varmista, että kanalassa on riittävä lämmityskapasiteetti siten, että ilmanlaatu voidaan pitää 
optimaalisena kylmänäkin vuodenaikana. 

- Muista lämpötilan jatkuva seuranta (automaattinen) ja varmista lämpötilahälytysjärjestelmän 
toiminta testaamalla se säännöllisesti. Kasvattamossa on oltava lämpötilan ala/ylärajahälytin, 
jonka hälytysrajat on säädetty kulloisenkin kasvatuslämpötilan mukaan +/- 3 °C, ja joka antaa 
hälytyksen suoraan tuottajalle. 

- Helleohjeet:   

 Turvaa ilmanvaihdon toimivuus 

 Käytä tarvittaessa lisäpuhaltimia 

 Jäähdytä ilmaa kostutusjärjestelmän avulla  

 Lisää C-vitamiinia ja/tai elektrolyyttejä juomaveteen 

 Lisää suolaa rehuun 

 Älä käytä lähellä teurasikää olevilla linnuilla päiväsaikaan pimeää jaksoa. 

- Hanki kanalaan kostutusjärjestelmä. 

 Kostutusjärjestelmä sitoo pölyä ja viilentää helteellä 

 Untuvikkoaikana voit säätää ilmankosteuden kostutusjärjestelmällä oikealle tasolle. 

- Seuraa ilman kosteutta päivittäin (automaattinen seurantajärjestelmä suositeltava) ja pidä siitä 
kirjanpitoa. 

- Suositus on 60-70 % riippuen lämpötilasta ja lintujen iästä, kts. taulukko 1. 

- Liika kosteus vaikuttaa haitallisesti pehkun laatuun, varsinkin talvella lämpötilaerojen vuoksi. 
  

 Sumutuslaitteet käytössä, kuva: Hanna Hamina 
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Taulukko 1: Lämpötila, joka vaaditaan, jotta saavutetaan vastaava lämpötuntemus eri suhteellisissa  
                    kosteuksissa. Punaisella on merkitty kullekin ikätasolle optimaaliset olosuhteet. 

 

IKÄ (päivää) Lämpötila °C suhteellisen kosteuden ollessa  

 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 

1 36.0 33.2 30.8 29.2 27.0 

3 33.7 31.2 28.9 27.3 26.0 

6 32.5 29.9 27.7 26.0 24.0 

9 31.3 28.6 26.7 25.0 23.0 

12 30.2 27.8 25.7 24.0 23.0 

15 29.0 26.8 24.8 23.0 22.0 

18 27.7 25.5 23.6 21.9 21.0 

21 26.9 24.7 22.7 21.3 20.0 

24 25.7 23.5 21.7 20.2 19.0 

27 24.8 22.7 20.7 19.3 18.0 

Lämpötilalaskelmat perustuvat Dr. Malcolm Mitchellin kaavaan (Scottish Agricultural College) 

 

              Lähde: Ross Broiler Management Handbook 2014 
 

 

 

 

 

 

 

  

Untuvikkojen saapuessa kasvattamon optimaalinen lämpötila suhteessa kosteuteen on tärkeä hyvinvointitekijä  

                                                                                                                                                  Kuva: Pertti Leino  



 

13 

 

b. Ilmanlaatu 

- Ilmanlaatuun vaikuttavat lämpötila, kosteus, ammoniakki, hiilidioksidi, pehkun kunto, pöly ja 
ilmanvaihto. 

- Tuotantotilojen suunnitteluvaiheessa on tärkeää laskea riittävä ilmanvaihtokapasiteetti. 

- Ilmanvirtaus ei saa olla lintujen tasolla yli 0,2 m/s, poikkeuksena helteellä suurempi ilmanvirtaus 
helpottaa tilannetta. 

- Tavoite tasaisesti koko kasvattamossa: pölypitoisuus korkeintaan 5 mg/m³, ammoniakki korkeintaan 
20 ppm, hiilidioksidi korkeintaan 3000 ppm, rikkivety korkeintaan 0,5 ppm. Liiallinen pölypitoisuus ja 
ammoniakki voidaan arvioida aistinvaraisesti. Liian suuriin pitoisuuksiin tulee reagoida ja pyrkiä 
poistamaan syy. 

- Sähkökatkosten varalta on oltava varavoimajärjestelmä (lakisääteinen vaatimus, jos kasvatustiheys 
yli 33 kg/m2) ja hälytysjärjestelmä, jotka on testattava säännöllisesti joka erän alussa ja testauksesta 
on pidettävä kirjanpitoa. 

 

c. Pehku 

- Pehku vaikuttaa sekä lepomukavuuteen, ilmanlaatuun että liikkumisen helppouteen, mutta myös 

tarkoituksenmukaiseen käyttäytymiseen. 

 Käytä materiaalina turvetta, kutteria tai olkipellettiä, 2-3 cm kerros tasaisesti koko kanalassa.  

 Tavoitteena on pitää pehku pinnaltaan sopivan kuivana ja kuohkeana.  

 Jalkapohjien, kintereiden ja ihon kunto ovat hyviä mittareita pehkun laatua arvioitaessa. 

 Liian kuiva pehku  pölyävä ilma, hengitystieongelmat 

 Liian märkä pehku  likaisuus, ihovauriot, jalkapohjavauriot 

- Pehkun hoito 

 Pidä pehku riittävän lämmityksen, ilmanvaihdon ja kosteuden säädön avulla kunnossa.  

 Pidä nippalinjat kunnossa. Vesivahingon sattuessa kuivita alue uudelleen ja poista kastunut 
pehku tarvittaessa. 

 Huomioi erityisesti pehkun kunto ritilätasojen/orsien alla ja ympärillä (kriittinen piste 
kuorettumiselle). 

  

          
2-3 cm kerros sopivan kuivaa ja kuohkeaa pehkua                                       Kuva: Hanna Hamina 
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d. Eläintiheys ja parvikoko 

- Eläintiheys ja parvikoko ovat eri asioita. 

- Eläintiheys 

 Lainsäädäntö asettaa raamit kasvatustiheydelle. Näiden raamien sisällä erän kasvatusikää ja 
-tiheyttä räätälöidään kasvattamokohtaisesti teurastamon taholta tuotantosuunnitelman 
mukaan (kasvatusaika, tavoiteltava teuraspaino) tilan tuotantotulokset aiemmilta eriltä 
huomioiden. 

 Suomessa broilereita on loppukasvatusaikana neliöllä n. 38-42 kg (loppupainoista laskettuna). 
Tavanomaisessa tuotannossa kasvatetaan 16-22 lintua / m2 ja luomutuotannossa voidaan 
kasvattaa enintään 10 lintua / m2.  

 Suomessa käytössä olevilla eläintiheyksillä kasvutulokset ovat kansainvälisessä vertailussa 
jalostajan antamien suositusten mukaiset tai niiden yläpuolella. 

 Pelkästään eläintiheyttä alentamalla ei voida taata lintujen hyvinvointia. Eläintiheyttä 
merkittävämpi tekijä on kokonaisuuden hallinta. Optimaalinen eläintiheys on tuottaja- ja 
kasvattamokohtaista.  

 Parvikoon suurentuessa tuottajan ammattitaidon merkitys eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi 

korostuu tuotannollisten ja taloudellisten riskien kasvaessa. Osallistu tarjolla oleviin 

koulutuksiin ja seuraa alan kehitystä.  

- Parvikoko 

 Suomessa parvikoko vaihtelee n. 5 000  55 000 välillä. 

 Meillä on mahdollista saavuttaa keskimäärin samat tuotantotulokset parven koosta 
riippumatta.  

 

e. Melu 

- Linnut tottuvat tasaisiin ääniin, esim. voimistuvan ilmastoinnin aiheuttamaan ääneen, mutta 
säikähtävät äkillisiä ääniä ja melua. Totuta linnut alkukasvatusaikana normaaleihin työn ääniin. 

- Huolehdi, ettei kanalassa ole jatkuvaa yli 65 dB:n melua.  

- Pyri tekemään kovaääniset korjaustyöt aina erätauolla. 
 

f. Valot 

- Huolehdi, että kanalassa on kasvatusaikana käytettävissä vähintään 20 lux valoa linnun silmän tasolta 
mitattuna.  

- Varmista kanalan tasainen valaistus sijoittamalla sinne riittävästi valaisimia. Vähintään 80 %:ssa 
kasvattamon pinta-alasta on saavutettava 20 luxin valoteho. 

- Voit tilapäisesti laskea valojen voimakkuutta eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti, jos parvi on esim. 
säikky tai siinä esiintyy häiriökäyttäytymistä tai korkeaa sydänkuolleisuutta. 

- Suositeltavaa on hankkia portaattomasti himmennettäviä valaisimia ja käyttää himmennintä aamu- ja 
iltahämärän matkimiseen. 

- Käytä kasvattamossa 24 tunnin valaistusrytmiä siten, että sisällytät vuorokauteen vähintään 6 h 
pimeää aikaa, johon sisältyy vähintään yksi 4 h yhtäjaksoinen pimeä aika. 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoite / Hyvät olosuhteet: 

 Tuottajien ilmanvaihtoon ja lämmitykseen liittyvän osaamisen jatkuva kehittäminen. 

 Lintujen häiriökäyttäytymisriskin välttäminen olosuhteiden, rehun ja ruokinnan optimoinnilla. 
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3. Hyvä terveys 
 

 

 
 

A. Ei vaurioita 

 

Broilereille tyypillisiä, hyvinvoinnin tasosta kertovia vaurioita ovat mm. jalkapohjatulehdukset/vauriot, kinner-

vauriot ja rintalimakko. Näiden puuttuminen tai vähäinen määrä kertoo hyvinvoinnista positiivisella tavalla.  

a. Rakenteet 

- Huolehdi, että broilereiden pitopaikka on materiaaleiltaan, rakenteiltaan, laitteiltaan ja muilta 
ominaisuuksiltaan sellainen, että lintujen vahingoittumisen vaara on mahdollisimman vähäinen. 

- Mahdollisten tasojen, ritilöiden ja orsien sekä lattia- ym. pintojen tulee olla helposti puhdistettavia ja 
rakenteeltaan sellaisia, etteivät linnut voi niissä loukata itseään. 

- Pidä kasvattamo, varusteet ja juoma-, ruokinta- yms. laitteet hyvässä kunnossa siten, että ne eivät 
vahingoita lintuja, eivätkä vaaranna niiden terveyttä tai hyvinvointia. Tarkasta nämä säännöllisesti ja 
tarvittaessa korjaa ne mahdollisimman nopeasti. 

- Varmista, että broilereiden pitopaikan lattia on niille sopivasta materiaalista, eikä se ole liukas. Korjaa 
rikkoutunut lattiapinta, sillä se on vaikea pitää puhtaana ja aiheuttaa hygieniariskin. 

b. Broilerien käsittely 

- Kohtele broilereita rauhallisesti, ja vältä kaikkea, mikä saattaa niitä tarpeettomasti pelottaa tai 
kiihdyttää. Huomioi lintujen käsittelyssä niiden lajinomainen käyttäytyminen, kuten laumavaisto.  

 Untuvikkojen vastaanotossa varmista, että lämpötila ja kosteus ovat untuvikoille sopivat. 
Untuvikkojen purku laatikoista rehupaperille on tehtävä mahdollisimman nopeasti, mutta 
huolellisesti ja lintuja rauhallisesti käsitellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   Kuva: Hanna Hamina 

     Periaate: Hyvä terveys on lintujen hyvinvoinnin ja tuottavuuden kivijalka. 
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 Varmista, että broilereiden teuraslastauksen suorittavat vain asiaan perehtyneet, ammatti-
taitoiset ja vastuulliset henkilöt. Valvo lastausta ja lastausolosuhteita. 

 Koneellinen lastaus: lastaukseen käytettävää konetta on käytettävä asianmukaisesti ja 
se on puhdistettava ja huollettava säännöllisesti. Lastaus on suoritettava siten, että 
linnun hyvinvointi huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kuljetushihnojen 
nopeus on säädettävä siten, että lastaus voidaan tehdä lintujen vahingoittumista 
välttäen. Liian suuri nopeus voi aiheuttaa vaurioita, kun taas liian hidas nopeus 
aiheuttaa riskin, että linnut pääsevät hyppimään hihnalta ja voivat loukata itsensä 
(siipivauriot). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Käsin lastaus: resurssien on oltava oikein mitoitetut (työvoima suhteutettu 
lintumäärään ja lastaukseen käytettävään aikaan). Linnut kannetaan molemmista 
jaloista, ja kantoetäisyys pidetään mahdollisimman pienenä. 

 Lastauksen laatua seurataan teurastamolla, mittareina esim. siipivauriot ja ruhjeet 
(hylkäysten määrä).  

 Broilereita lastattaessa ja muutoin käsiteltäessä tulee käyttää himmeätä valaistusta, jotta 
linnut pysyvät rauhallisina. 

 koneellinen lastaus: pimeä halli, koneen valot 

 käsin lastaus: himmeä tai sininen valaistus 

- Lintuja ei saa vahingoittaa, eikä käsitellä väkivaltaisesti.   

 

  

Linnut ovat yleensä rauhallisempia koneellisessa lastauksessa kuin käsin lastattaessa 

                                                                                                      Kuva: Hanna Hamina 
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B. Ei sairauksia 
 

 

 

 

a. Parven vapaus lintujen hyvinvointia heikentävistä tarttuvista taudeista 

- Varmista, että tuotantoketjussa noudatetaan eläinaineksen tuonnissa lainsäädännön vaatimuksia ja 
ETT:n lisäohjeita. 

- Tarkista, että tuotantoparven emoparvi on rokotettu hoitavan eläinlääkärin ohjeen mukaan Eviran ja 
ETU-siipikarja-asiantuntijaryhmien suosituksia soveltaen Marekin tautia, sinisiipitautia (CAV), 
tarttuvaa aivo- ja selkäydintulehdusta (AE), Gumborotautia (IBD) ja kokkidioosia vastaan.  

- Varmista, että tuotantopolven untuvikkojen emoparvien tautivapaus ja riittävä rokotussuoja on 
tuotantoketjussa todennettu sovitulla otoksella Eviran terveystarkkailuohjelman serologisilla näytteillä. 
Näin varmistetaan, että emoparvessa on saavutettu mahdollisimman tasainen ja riittävän korkea 
vasta-ainetaso tartuntoja vastaan. Tuotantopolven parvista voidaan ottaa näytteet tautiepäilyjen 
yhteydessä. 

 

b. Parven vapaus hyvinvointia heikentävistä loistartunnoista 

- Loistartunnat heikentävät lintujen hyvinvointia, mutta ovat tuotantopolven broilereilla harvinaisia.  

- Kokkidioosin ennaltaehkäisy:  

 Kokkidiostaattien hallittu käyttö tuotantopolvella tai rokotus (esim. luomubroilerit) 

 Pehkun hoito 

- Seuraa mahdollisten kanalakuoriaisten esiintymistä ja huolehdi niiden torjunnasta erätauolla: 
erätaukopesu- ja desinfiointiohje www.ett.fi/sisalto/siipikarjaterveydenhuollon-ohjeita. 

 
c. Parven vapaus lintujen hyvinvointia heikentävistä tuotantosairauksista 

- Pyri hallitsemaan tuotantosairauksien, kuten vesipöhön, sydänkuolemien yms. riskiä olosuhteiden 

optimoinnilla, asianmukaisella ruokinnalla ja hyvällä hoidolla. 

d. Sairastumisen ennaltaehkäisy 

- Toimi ETT:n tilatason tautisuojausohjeiden mukaisesti (liite 3) sekä Siipikarjatautien 
vastustussuunnitelman (Vastustussuunnitelma muiden kuin lakisääteisesti vastustettavien 
siipikarjatautien varalta) suosituksia noudattaen: www.ett.fi/sisalto/siipikarjaterveydenhuollon-ohjeita. 

- Käytä aktiivisesti tautisulkua osastoittain kaikessa henkilöliikenteessä. Tautisulun käytön tulee olla 
aukotonta niin kävijöiden kuin eläintenhoitajienkin osalta.  

- Noudata untuvikkojen vastaanotossa hyvää hygieniaa. Lämpötilan ja kosteuden on oltava untuvikoille 
sopiva niiden saapuessa kasvattamoon (vetoa vältettävä). Untuvikkojen purku laatikoista 
rehupaperille on tehtävä mahdollisimman nopeasti, mutta huolellisesti. 

- Tavoitteena on kertatäyttöisyys osasto- ja tilakohtaisesti. Harvennusta ei suositella 
(paastotusongelma, keräilystressi, hygieniariski). Kertatäyttöisyyden tavoitteena on infektioketjun 
katkaisu ja vastustuskyvyltään yhtenäinen parvi. Se mahdollistaa kunnollisen erätaukopesun ja -
desinfektion kasvattamossa ja laitteissa joka erän jälkeen ja antaa tarvittaessa mahdollisuuden 
ilmenneen tartunnan taukosaneeraukseen. 

- Poista kuolleet linnut kasvattamosta aina lintujen tarkistuksen yhteydessä. Siirrä raadot päivittäin 
tiiviiseen jäähdytettyyn säiliöön ja siitä edelleen raadonkeräilyyn tai polttoon. Kerää tarvittaessa 
kuolleet tai karsitut linnut kasvattamosta useammin, jotta tautipainetta saadaan alemmaksi ja 
infektioketju katkaistua (esim. kolibasilloosin, botulismin tms. yhteydessä).  

- Huolehdi eläinsuojassa ja rehu- sekä kuivikevarastoissa jyrsijöiden ja muiden haittaeläinten 
esiintyvyyden säännöllisestä seurannasta ja tarvittaessa torjunnasta. Estä kaikki suorat ja epäsuorat 
kontaktit luonnonlintuihin ja niiden jätöksiin. Pidä kasvattamon ympäristö siistinä ja vapaana 

    Periaate: Terveet linnut kasvavat hyvin ja niiden teurashylkäysten määrä on vähäinen. 

 

http://www.ett.fi/sisalto/siipikarjaterveydenhuollon-ohjeita
http://www.ett.fi/sisalto/siipikarjaterveydenhuollon-ohjeita
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kasvillisuudesta, jolloin estät tuhoeläinten ja lintujen pesiytyminen. Pidä kirjanpito tuhoeläintorjunnasta 
ajan tasalla. 

- Huolehdi, että kasvattamon olosuhteet (eläintiheys, juoma- ja ruokintapaikkojen riittävyys, lämmitys, 
ilmanvaihto, ilman laatu, pehkun laatu jne.) ovat kaikissa olosuhteissa sellaiset, etteivät ne altista 
lintuja epämukavuudelle tai sairauksille. 

- Huolehdi siitä, että tilalle tulevat yhteiskoneet (esim. kiinniottokone) on puhdistettu ja desinfioitu ennen 
tilalle tuloa.  

 
e. Seuranta  

- Kehitä jatkuvasti omaa lintusilmääsi: tarkasta lintujen hyvinvointi vähintään 2 kertaa päivässä 
kasvattamossa kiertäen ja lintuja katsellen ja kuunnellen. Vastasaapuneita untuvikkoja on 
ensimmäisen elinviikon aikana seurattava useammin.  

- Seuraa rehun- ja vedenkulutusta aktiivisesti päivittäin. Reagoi sekä kulutuksen epänormaaliin 
laskuun että nousuun. Seuraa myös lintujen ruokahalua ja syömiskäyttäytymistä. 

- Pidä kirjaa kuolleisuudesta ja karsinnasta päivittäin. Kirjaa pääasiallinen syy karsintaan. Säilytä 
kirjanpitoa vähintään 3 vuotta. Jos ilmenee epätavallisen paljon samasta syystä karsittavia lyhyessä 
ajassa, esim. jalkavikoja, pyri tekemään mahdollisimman nopea syiden selvitys yhteistyössä 
eläinlääkärin kanssa. 

 Jos ensimmäisen viikon kuolleisuus ylittää teurastamon ilmoitusrajan, anna palautetta 
hautomolle ja/tai teurastamolle. 

- Tarkista säännöllisesti kasvattamon kaikkien hälyttimien toiminta. Ole aina varautunut 
poikkeamatilanteisiin. Toimi poikkeamatilanteessa nopeasti ennalta määritellyn suunnitelman 
mukaisesti (pelastussuunnitelma). 

 

  

                           
Vesinipan oikea korkeus ja riittävä vedenvirtaus varmistavat, että broilerit saavat tarvitsemansa 

vesimäärän                                                                                                  Kuva: Hanna Hamina 
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f. Poikkeamatilanteisiin reagointi 

- Jos havaitset parvessa jotain tavallisuudesta poikkeavaa, kuten kohonnutta kuolleisuutta, outoja 
oireita tai poikkeavaa käytöstä, pyri välittömästi selvittämään syy tähän. Sairauksien ainoina oireina 
voivat olla tuotannolliset muutokset, kuten kasvun hidastuminen tai veden- ja rehunkulutuksen 
muutokset. Ilmoita näistä teurastamolle ja/tai eläinlääkärille.  

- Tee syyn selvitys eläinlääkärin ohjeiden mukaan ja ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin. Tarvittavat toimet 
täsmentyvät selvityksen perusteella sen mukaan, onko kyseessä tarttuva tauti, tuotantosairaus vai 
muu häiriö (esim. olosuhteisiin, rehustukseen tai hoitoon liittyvä). 

- Ilmoituksen tavoitteena on saada diagnoosi, arvioida mahdollisten altistavien tekijöiden merkitys, 
määrittää tarvittavat toimenpiteet ja hoidon tarve sekä estää mahdollisen tarttuvan taudin leviäminen. 

- Eläinlääkäri määrää tarvittaessa parvelle lääkityksen. Joka kasvattamossa tulee olla lääkeannostelija.  

- Pidä kirjaa broilereiden sairauksien mahdollisesta hoidosta. Säilytä kirjanpitoa lääkinnällisestä 
hoidosta vähintään 5 vuotta. 

 
C. Kivuttomat hoitotoimet 

- Tuotantopolven broilereille ei tehdä hautomolla eikä kasvatusaikana hoitotoimenpiteitä, jotka 
aiheuttaisivat kipua tai kärsimystä (stressiä). 

 Ei nokantypistystä 

 Ei kastraatiota 

 Ei sukupuolilajittelua. 

- Yksittäisen linnun sairastuessa tai vahingoittuessa ja sairauden tai vamman laadun niin edellyttäessä 
lintu on lopetettava.  

 Kärsimyksen välttämiseksi lopeta karsittavat linnut mahdollisimman nopeasti, mieluiten 
kasvattamossa kiertäessäsi.  

 Varmista, että hallitset lopetustekniikan ja että myös muut broilereiden hoitoon osallistuvat, 
esim. tilapäiset työntekijät osaavat lopettaa linnun asianmukaisesti. Tarvittaessa kouluta 
työntekijöitäsi. 

 Niskamurto on sallittu loukkaantuneen tai sairaan linnun hätälopetuksena alle 3-kiloisilla 
linnuilla (broilerit). Kuvasarja liitteenä 4. 

 Onnistuneen niskanmurron jälkeen linnun refleksitoiminta, kuten siipien räpyttely, saattaa 
jatkua minuutteja. Niskanmurron onnistuminen varmistetaan tunnustelemalla, että pää ja 
selkäranka ovat selvästi irti toisistaan. Niskanahan sisällä pitää tuntua selvästi nikamien väliin 
syntynyt tyhjä väli. Onnistuneen niskanmurron jälkeen hengitysrytmi sekä sarveiskalvo- ja 
vilkkuluomirefleksi katoavat (eläimet eivät räpytä silmiään eikä silmä reagoi kevyeen 
kosketukseen). 

  

 Lähde: Helsetjenesten for fjørfe, Norge 
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 Tutkimusten mukaan linnut olisi hyvä tainnuttaa päähän kohdistetulla iskulla ennen 
niskamurtoa tai kaulan katkaisua, koska näillä lopetusmenetelmillä linnun tajunnan-
menetyksessä saattaa olla viivettä. Koska käytettävissä ei tällä hetkellä kuitenkaan ole 
käytännöllisiä, pienille linnuille soveltuvia tainnutusmenetelmiä, jotka eivät pelästyttäisi 
kasvattamossa muita lintuja tai vaarantaisi lopettajan työturvallisuutta, voidaan broilerit 
lopettaa venyttävällä niskamurrolla varmistaen, että selkäydin ja verenkierto ovat katkenneet. 

 Karsittavien eläinten lopetuksen yhteydessä niskanmurtoa ei katsota rutiinimenetelmäksi. 
Siksi käsin suoritettavan (manuaalisen) niskamurron suhteen lopetusasetuksen korkeintaan 
70 linnun lopetusta / henkilö / vuorokausi ei sovelleta sairaiden tai loukkaantuneiden 
broilereiden karsintaan. Mekaanisessa niskamurrossa voidaan apuna käyttää esim. 
metalliputkea/kapulaa tai lopettajan jalkinetta, jonka alle linnun pää fiksoidaan niskamurron 
helpottamiseksi. Isompia lintuja lopetettaessa tainnutus voidaan tehdä päähän kohdistetulla 
iskulla ja lopetus välittömästi sen jälkeen niska murtaen. 

 Kerää lopettamasi linnut välittömästi pois kasvattamosta, samoin kuin itsestään kuolleet. 
 

 

   

Tavoite / Hyvä terveys: 

- Tila täyttää terveydenhuollon kansalliset tavoitteet taudeilta suojautumisessa ja 

sairastumiselle altistavien tekijöiden vähentämisessä (liite 5). 

- Tautisulun käyttö osastokohtaisesti kaikissa broilerikasvattamoissa. 

- Parven teurastus yhtenä eränä (all in – all out), eli tavoitteena on, ettei parvea harvenneta. 

Harvennus vähentää lintujen hyvinvointia, koska parvi joudutaan paastottamaan useampaan 

kertaan. Myös lintujen keruu lisää stressiä ja saattaa lisätä kasvattamoon jääneiden lintujen 

ihovaurioita ja sitä kautta selluliitin eli ihonalaiskudoksen tulehduksen riskiä. Myös tarttuvien 

tautien riski kasvaa harvennuksen kautta, samoin kuin ihmisille merkittävien 

taudinaiheuttajien, kuten kampylobakteerin ja salmonellan riski. 

 

 
                                                                                                        Kuva: Hanna Hamina 
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4. Tarkoituksenmukainen käyttäytyminen 
 

A. Sosiaalisen käyttäytymisen ilmaisu 
 

 

 

 

- Luonnollinen ryhmäkoko on broilerilla pieni (kymmenen yksilön luokkaa), ja ne muodostavat 

alaryhmiä, jos tilaa on tarpeeksi. 

- Sosiaalisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämisen edellytyksenä on, että broilereilla on riittävästi tilaa, 

virikkeellinen ympäristö ja oman lajin seuraa. 

 

Broilereiden hyvinvoinnille tärkeitä sosiaalisia käyttäytymistarpeita: 

a. Sosiaalinen käyttäytyminen eli oman lajin seura 

- Broilereilla on mahdollisuus toteuttaa sosiaalisen käyttäytymisen tarvettaan parvessa. Olosuhteilla 
voidaan vaikuttaa siihen, että kaikilla linnuilla on mahdollisuus syödä ja juoda samanaikaisesti, eikä 
niillä ole tarvetta kilpailla tilasta.  

- Riittävä tila edesauttaa hierarkian ja alaryhmien muodostumista. 

- Linnuilla tulee olla riittävästi tilaa paeta ja väistää toisia yksilöitä. Ulkoilevilla linnuilla täytyy olla myös 
mahdollisuus päästä suojaan.  

- Tutkimusten mukaan broilereilla voi esiintyä aggressiivista nokkimista kukoilla toisesta elinviikosta 
alkaen ja kanoilla 5 viikon iästä alkaen. Häiriökäyttäytymiseen on puututtava välittömästi ja 
tarkistettava olosuhteet, ruokinta, rehun koostumus yms. mahdolliset altistavat tekijät. 

b. Syöminen ja juominen 

- Tuotantopolven broilereilla on oltava saatavilla rehua joko jatkuvasti tai annosruokintana ja vettä 
jatkuvasti sekä pehkua ruuanhakukäyttäytymistä varten. Synkronisen syömisen ja juomisen 
varmistamiseksi huomioi riittävä ruokinta- ja juomatila kohdan 1. B. b. mukaisesti. 

c. Kuopiminen, nokkiminen, ravinnonetsintätoiminnot 

- Broilereiden syömiskäyttäytymiseen liittyy kuopsuttelu, mihin niillä on aina mahdollisuus, koska ne 
kasvavat vapaina pehkulla. Huolehdi, että pehkun laatu ja kunto ovat sellaiset, jotta kuopiminen on 
mahdollista. 

- Tuotantopolven broilereilla höyhenten nokkimista tai stereotyyppistä nokkimista ei yleensä esiinny. 
Jos tällaista häiriökäyttäytymistä esiintyy, sen syy on pyrittävä selvittämään nopeasti vaurioiden 
välttämiseksi. 

d. Kehonhoitotoiminnot esim. kylpeminen, sukiminen  

- Broilerilla on tarve kylpeä päivittäin. Kylpemisen tarkoitus on puhdistautuminen, ihon- ja 

höyhenpeitteen hoito, ulkoloisten karkotus, yms. 

- Pehkun laadun ja kunnon tulee olla sellainen, että lintu pystyy kylpemään: pehku ei saa olla 

kovettunutta eikä märkää. Kehonhoitotoimia varten on oltava riittävästi tilaa käytettävissä. 

e. Vuorokausirytmi 

- Aloita pimeä jakso joka päivä samaan aikaan, jotta linnuille muodostuu säännöllinen päivärytmi.  

    Periaate: Broilerit pyrkivät toimimaan samanaikaisesti eli parvi synkronoi toimintojaan,  

                    kuten syöminen, juominen, sukiminen ym. kehonhoito, kylpeminen ja  

                    nukkuminen. 
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- Totuta linnut valo-ohjelmaan ja pimeäjaksoon vähitellen ensimmäisen viikon aikana, jotta ne 

sopeutuvat pimeyteen. Tällöin linnut oppivat syömään ja juomaan ”varastoon” sekä löytämään oman 

lepopaikkansa ryhmässä ennen pimeän tuloa. 

- Lisätietoa valo-ohjelmasta: katso kohta 2. f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Orsien tai ritilöiden/tasojen käyttö 

- Broilerit kiipeävät mielellään ritilätasoille ja rampeille. Tutkimuksen mukaan korotetuilla ritilätasoilla 
saattaa olla positiivinen vaikutus broilereiden jalkaterveyteen (Jalat kuntoon -hanke 2013-2016). 

- Tuotantopolven broilerit käyttävät tutkimusten ja käytännön kokemuksen mukaan orsia hyvin vähän, 
useimmiten vain yksittäiset linnut kiipeilevät niillä tai piilottelevat niiden alla.  

- Orret voivat joissakin tapauksissa toimia liikunnan esteinä loppukasvatusaikana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

                                                                     Broilereita ritilätasolla, kuva: Eeva Korimäki 

 

 

 
Lepo                                                                      Kuva: Hanna Hamina 
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B. Muun käyttäytymisen ilmaisu 
 

 

 

 

- Ulkoilevilla broilereilla täytyy olla mahdollisuus piiloutua petoeläimiltä. Tämä voidaan järjestää 
kanalan viereen rakennettavan katetun/verkkoaidalla rajatun terassin muodossa ja järjestämällä 
laitumelle piilopaikkoja (pensaita, putkia tms.). 

 

 

C. Hyvä eläin-hoitaja-suhde 
 

 
 

- Eläinten hyvinvoinnin ja eläin-hoitaja-suhteen muodostumisen kannalta on merkittävää, että hoitaja 
käy kasvattamossa useita kertoja ensimmäisten päivien aikana. Hoitaja varmistaa untuvikkojen 
syömisen ja juomisen onnistumisen ja optimiolosuhteet. Samalla untuvikot tottuvat hoitajaan ja 
oppivat luottamaan häneen. Lintu tunnistaa hoitajan ensisijaisesti näköhavainnon perusteella ja 
toissijaisesti äänen kautta. 

- Lintujen luottamusta lisäävät tuttu hoitaja ja päivittäiset rutiinit. Hoitajan ammattitaito ja lintusilmä ovat 

ratkaisevan tärkeitä, ja hoitaja voi totuttaa broilereita vieraisiin esimerkiksi koputtamalla ovelle. Tutut 

äänet, kuten hoitajan kulkeminen, ilmastointi ja rehunjako eivät aiheuta pelkoa. 

 
 

D. Positiivinen tunnetila 
 

- Tavoitteena on aktiivinen, peloton ja rauhallisesti käyttäytyvä lintu. 

- Huolehdi, että jokaisella yksilöllä on tilaa syödä, juoda, kylpeä, sukia ja nukkua. Tällä vähennetään 

kilpailusta johtuvien aggressioiden syntymistä.  

- Tavoitteena on broilereille virikkeellinen ympäristö. Broilereille mieluisia virikkeitä ovat mm. 

kokonaiset viljanjyvät, hyvälaatuinen pehku, tasot ja rampit sekä erilaiset esineet leikkimistä varten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

       Periaate: Päivittäiset hoitorutiinit auttavat lintuja sopeutumaan ihmiseen. 

 

      Periaate: Broilereille on tyypillistä laumareaktio: yhden pelästyminen voi johtaa  

                      massahysteriaan ja lintujen loukkaantumiseen. Hoitajan on totutettava broilerit  

                      ihmiseen, ääniin ja ympäristöön alusta lähtien. 

 

Tavoite / Tarkoituksenmukainen käyttäytyminen 
 

- Hoitaja totuttaa untuvikot ihmiseen, ääniin ja ympäristöön alusta alkaen. 

- Broilereiden jalkaterveyden edistäminen tutkimustietoon perustuen. 
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5. Liitteet ja oheislukemistoa 
 

Liite 1 Hälytysjärjestelmät ja niiden seuranta 

Liite2 Viljan hygieniaohje 

Liite 3 ETT:n tilatason tautisuojausohje 

Liite 4 Kuvasarja niskamurron eri tekniikoista 

Liite 5 Terveydenhuollon kansalliset tavoitteet broilerintuotannossa 

 

Kirjallisuutta: 

1. Kanahavaintoja, käytännönläheinen opas siipikarjanpitoon, jossa lintu pääosassa 

(Alkuperäisteos Bestman, Ruis, Heijmans, Middelkoop: ”Kipsignalen”), saatavilla 

Siipikarjaliitosta: siipi.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.siipi.net/
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Liite 1 Hälytysjärjestelmät ja niiden seuranta 

- Sähkökatkosten varalta hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen yksittäisen vaiheen poikkeamasta, 

sekä varavoimajärjestelmä. Molemmat on testattava säännöllisesti joka erän alussa ja testauksesta 

on pidettävä kirjanpitoa. 

- Hälytysjärjestelmä vedenvirtauksen muutosten varalta (vesikatkos, putkivuoto yms.) ja 
varajärjestelmä vedensaannin turvaamiseksi. 

- Hälytysjärjestelmä rehunkulutuksen muutosten varalta ja varajärjestelmä rehustuksen turvaamiseksi. 

- Lämpötilahälytys: ala/ylärajahälytin, jonka hälytysrajat on säädetty kulloisenkin kasvatuslämpötilan 
mukaan +/- 3 °C, ja joka antaa hälytyksen suoraan tuottajalle. 
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Liite 2 

VILJAN HYGIENIAOHJE 

Omalla tilalla tuotettu vilja 

Viljely 

- Vehnän viljelyssä siipikarjan rehuksi glyfosaatin käyttö kasvustoon on kielletty. 

Puinti 

- Korjaa siipikarjan käyttöön vain hyvälaatuista, homeetonta viljaa. Mikäli viljan laatu ei vastaa 
siipikarjan tarvetta, myy se muuhun tarkoitukseen. 

- Käytä vehnän kuljetuksessa vain puhdasta kalustoa.  

Kuivaus 

- Huolehdi viljankuivaamon jyrsijäkontrollista ympäri vuoden ja -torjunnasta aina tarvittaessa. Sijoita 
tarvittaessa syöttilaatikoita tai muita pyydyksiä kuivaamon ulkopuolella seinien vierustoille yksi 
kullekin sivulle sekä käyntioven viereen. Torjunta on jyrsijöitä todettaessa tarpeen myös kuivaamon 
sisätiloissa sekä kulkutasoilla että varastosiilojen läheisyydessä.   

- Linnut eivät saa päästä lentämään kuivaamon sisätiloihin, kun ovet ovat kiinni. Kaikki mahdolliset 
lentoaukot on tukittava esimerkiksi verkkoa käyttäen. Pyri pitämään ovia kiinni aina kun se on 
mahdollista. Oviaukkojen tullee olla mahdollisimman tiiviitä; ovien alareunassa voi käyttää 
esimerkiksi kumista huulitiivistettä.  

- Puhdista kuivaamo ennen sadonkorjuun alkua irtonaisesta liasta sekä mahdollisista lintujen ja 
jyrsijöiden ulosteista.  

- Pyri kuivaamaan vilja mahdollisimman nopeasti puinnin jälkeen. Varsinkin jos puintiolosuhteet ovat 
huonot, täytyy vilja saada kuivaukseen mahdollisimman nopeasti homeiden kasvun minimoimiseksi. 
Vältä huonoissa puintioloissa ja lakoviljaa puitaessa maan joutumista viljan sekaan.  

- Kuivauksen jälkeen viljan kosteuden tulee olla varmuudella alle 14 %. Tarkkaile myös viljan 
lämpötilaa. 

- Huom. kylmäilmakuivauksessa mahdolliset taudinaiheuttajat eivät tuhoudu lämpötilan vaikutuksesta. 

Varastointi 

- Käytä varastoinnissa vain kannellisia siiloja 
- Varmista, että siilot ovat puhtaita  
- Tarkkaile viljan lämpötilaa ja kosteutta varastoinnin aikana. 
- Viljan varastoinnissa mahdollista myös tuoreviljasäilöntä, ilmatiivis siilo tai hapotus. 
- Mikäli havaitaan viljan pilaantumista varastoinnin aikana, viljaa ei kannata syöttää siipikarjalle. Viljaa 

ei saa käsitellä kemiallisesti pilaantumisen pysäyttämiseksi.  

Kuljetus 

- Käytä kuljetuksessa ehdottomasti puhdasta kalustoa 
- Peitä aina kuormat  

 

Oman tilan ulkopuolella tuotettu vilja 

Viljelysopimus 

- Paras vaihtoehto oman tilan ulkopuolella tuotetun viljan ostamiseen olisi sopimusviljely.  
- Viljelysopimuksessa on määritelty siipikarjalle tuotetun viljan viljelyssä, varastoinnissa ja 

kuljetuksessa noudatettavat hygieniavaatimukset.  

Ostovilja 

- Siipikarjatuottajan on aina tiedettävä ostettavan viljan alkuperä. 
- Siipikarjatuottajan on aina varmistettava, ettei viljakasvustoa ole käsitelty glyfosaatilla. 

- Siipikarjatuottajalla tulee olla mahdollisuus käydä tarkistamassa viljan tuottaneen tilan 
varastointiolosuhteet. Viljan tulee olla varastoitu siten, että lintujen ja jyrsijöiden pääsy 
varastosiiloihin on estetty. 

Lähde: Vastustussuunnitelma muiden kuin lakisääteisesti vastustettavien siipikarjatautien varalta 
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Liite 3 ETT:n tilatason tautisuojausohje   päivitys 30.3.2016 

Tuottaja voi itse vaikuttaa eläintensä terveyteen ja vähentää riskiä tarttuvien eläintautien leviämisestä tilalle, 

tilan sisällä ja tilalta eteenpäin. Seuraavat ETT:n suosittelemat toimintatavat eivät maksa paljon, mutta voivat 

estää tilan talouden ja eläinten hyvinvoinnin kannalta kohtalokkaiden eläintautien leviämisen.  

 
1. ELÄINLIIKENNE 

Keskity yhteen tuotantomuotoon, koska eri eläinlajit, eri-ikäiset eläimet sekä vilkas eläinliikenne lisäävät tautiriskejä.  

Eläimen ostajana sinulla on oikeus esittää myyjälle eläinten terveyteen liittyviä kysymyksiä ja vaatimuksia. 

Eläinaineksen hankinta kotimaasta 

 Hanki siitosmunat ja -untuvikot terveystarkkailuun kuuluvilta tiloilta tai tuotantoketjuilta. Huolehdi, että saat tietoa 
untuvikkojen terveyteen vaikuttavista emojen terveystarkkailutuloksista, rokotuksista ja loishäädöstä joko 
Siipikarjaliiton lomakkeella (todistus kanojen alkuperästä) tai muulla vastaavalla tavalla. Pyydä tietoa lähtöparven 
terveydentilasta ja varmista, että salmonellavalvontaohjelmaa on noudatettu. 

 Jos ostat tuontilintuja tai muita lintuja/siitosmunia tilalta, jolla on tuontisiipikarjaa, varmista, että tuonti on 
tapahtunut Eviran ja ETT:n ohjeita noudattaen. 

 Huolehdi, että untuvikkoja kasvattamoon tuotaessa kulkureitti autosta halliin on puhdas ja ettei jalkineiden, 
laatikoiden, vaunujen tms. kuljetusvälineiden mukana kulkeudu taudinaiheuttajia tuotantotiloihin. 

 Kuljettajien käyntiä eläintiloissa tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. 

Eläinaineksen hankinta ulkomailta   

 Siipikarjan tuonti ei kuulu tilatason rutiinitoimiin, vaan se tulee keskittää jalostusaineksen ammattimaisiin 
tuonteihin. Tuonnissa on noudatettava Eviran antamia virallisia määräyksiä ja elinkeinon yhdessä sopimia ETT 
ry:n lisäohjeita karanteeni- ja tutkimustoimineen tautiriskien hallitsemiseksi. 

 Varmista, että tarttuvien tautien varalta tarpeelliset karanteenijärjestelyt, tutkimukset ja muut toimenpiteet on 
tehty tuonnin yhteydessä, jolloin mahdolliset tartunnat eivät pääse leviämään tuontilintujen mukana tilallesi, 
lähialueelle tai tuotantoketjuun. Vastuu on tuojan! 

Untuvikkojen, teuraslintujen ja munien siirto  

 Huolehdi lintuja tai munia noudettaessa, ettei lastaajien mahdollisuuksien mukaan tarvitse käydä eläintiloissa 
tai että heille on tarjolla asianmukaiset suojavaatteet ja -jalkineet sekä käsien ja saappaiden pesu- ja 
desinfiointimahdollisuus. 

 Varmista, että kuljetuskalusto on asiallisesti puhdistettu sekä lintujen ja munien kuljetuslaatikot ja lavat ehjiä ja 
puhtaita (kertakäyttöisiä tai pestäviä). 

 Pidä kuljetusreitti tilalla puhtaana. 
 

2. REHUT JA KUIVIKKEET 

 Huolehdi rehuja ostaessasi, että ne on valmistettu tai tuotu ETT:n positiivilistalla olevien yritysten toimesta. 
Nämä yritykset ovat toiminnassaan sitoutuneet lainsäädännön määräyksiä tiukempaan vapaaehtoiseen 
salmonellariskinhallintaan. Kivennäis- ja vitamiinirehut eivät kuulu positiivilistatoiminnan piiriin. 

 Jos tuot itse maahan rehua tai rehuaineita, varmista, että tuontierä tutkitaan Suomessa salmonellan varalta 
ennen käyttöönottoa (säilytä tutkimustodistus).  

 Huolehdi, ettei eläinten ulosteita pääse rehuun tai juomaveteen. Huomioi erityisesti, että rehu on varastoitaessa 
suojattu niin, ettei sitä ole tarjolla luonnonvaraisille linnuille tai jyrsijöille. Merkitse rehuvarastot. 

 Suojaa myös kuivikkeet linnuilta ja jyrsijöiltä. Huomioi erityisesti, ettei linnuille ole istumapaikkoja rehu- tai 
kuivikevarastoissa.  

 Puhdista rehulinja jokaisella erätauolla pesemällä se likaa irrottavalla pesuaineella ja desinfioimalla. 
 
3. HENKILÖ- JA AJONEUVOLIIKENNE 

Henkilöliikenne  

 Päästä tuotantotiloihin vain välttämättömät kävijät. 

 Kaikkien tuotantotiloissa kävijöiden tulee käyttää osastokohtaista tautisulkua. Penkki sisäänkäynnin 
yhteydessä helpottaa vaatteiden vaihtoa ja sillä on helppo erottaa ns. likainen ja puhdas puoli. 

 Tarjoa kävijöille asiallinen suojavaatetus ja jalkinesuoja (saappaat tai muoviset jalkinesuojat). Järjestä 
mahdollisuus käsien, jalkineiden ja työvälineiden pesuun. 



 

28 

 

Ajoneuvoliikenne  

 Järjestä tilakeskuksen ja sen lähialueen kulkureitit siten, etteivät puhtaat ja likaiset reitit risteä. 

 Säännöllisesti tilalta toiselle liikkuvien ajoneuvojen, kuten rehu-, öljy-, raato- ja jäteauton tms. kulkureitti on 
pyrittävä järjestämään siten, ettei se kulje huoltotilojen sisäänkäynnin editse. Sijoita jäteastia ja raatojen 
noutopiste mahdollisimman kauas tuotanto- ja huoltotiloista. 

 Edellytä urakoitsijoilta, että työkoneet on puhdistettu ja tarvittaessa desinfioitu ennen tilalle tuloa. Tarjoa 
mahdollisuus koneiden pesuun ja desinfiointiin ennen tilalta poistumista. Sopikaa yhteiskäytössä olevien 
koneiden pesukäytännöistä.   

   

 
4. KONTAKTIT ULKOMAILLE 

Ulkomaan matkat 

 Pukeudu suojavaatteisiin, jos vierailet ulkomaan matkoilla eläintiloilla.  

 Älä mene kotimaassa eläintiloihin ennen kuin eläinkontaktista ulkomailla on kulunut vähintään 48 tuntia. Sauno 
kotiin palattuasi, pese matkalla käytetyt vaatteet ja desinfioi kengät.  

 Älä tuo eläinperäisiä tuotteita tuliaisiksi ulkomailta!  

 Jos olet saanut matkallasi ripulin, varmistu ettet ole salmonellatartunnan kantaja.  

 Vierailuja maihin, joissa esiintyy helposti leviäviä eläintauteja, ei suositella.   

Ulkomaiset vierailijat ja työntekijät 

 Myös tilallasi käyviä ulkomaisia vierailijoita koskee sama 48 tunnin sääntö sekä suojavaateohje.  

 Ulkomaiset työntekijät eivät saa tuoda kotimaastaan eväitä tuotantotiloihin. Mikäli työntekijöilläsi on 
kotimaassaan eläinkontakteja, päästä heidät töihin aikaisintaan 48 tunnin kuluttua kontaktista.  

 Älä päästä tuotantoeläintiloihisi kävijöitä maasta, jossa esiintyy helposti leviäviä eläintauteja. 
 

5. MUUT KOTIELÄIMET ja HAITTAELÄIMET 

Muiden kotieläinten paikka ei ole tuotantoeläintiloissa. Haittaeläimet voivat toimia taudin levittäjinä. 

 Pidä tuotantorakennuksen seinustat vapaina kasvillisuudesta. 

 Älä ruoki luonnonvaraisia lintuja tuotantotilojen läheisyydessä. 

 Mikäli sinulla on koiria, älä anna niille ulkomaisia puruluita tai siankorvia salmonellariskin vuoksi. 

 Jos harrastat vesilinnustusta, huolehdi riistaa käsiteltyäsi huolellisesta käsien pesusta ennen tuotantotiloihin 
menoa. Hävitä vesilintujen sisälmykset ja muut teurasjätteet niin, etteivät ne aiheuta tartuntavaaraa. 

 Älä pidä samalla tilalla eri lintulajeja. 

 Jos tilallasi on myös muita tuotantoeläimiä, käytä siipikarjan tuotantotiloissa aina erillisiä suojavarusteita. 

 Huolehdi jyrsijäkontrollista ja -torjunnasta aina tarvittaessa. Torju kärpäsiä säännöllisesti. 
 

6. TARTUNTAKETJUN KATKAISU, TARTUNTAPAINEEN LASKU 

 Huolehdi tuotantotilojen yleisestä siisteydestä ja hygieniasta. 

 Pyri aina kertatäyttöisyyteen! Ikärakenteeltaan yhtenäinen eläinaines on vahvempi vastustuskyvyltään. 

 Suorita erätaukopesu ja -desinfiointi aina huolellisesti erien välillä. Anna tuotantotilojen kuivaa ennen seuraavien 
lintujen tuloa. Jatkuvatäyttöisessä yksikössä on pidettävä säännöllisesti tuotantotauko, jonka aikana tilat 
voidaan pestä ja desinfioida. Muista myös ruokinta- ja juomalaitteiden pesu ja desinfiointi joka erätauolla. 

 Pidä eläintiheys kohtuullisena, koska se laskee tartuntapainetta. Karsi huonokuntoiset linnut ajoissa. 

 Kerää raadot mahdollisimman nopeasti pois hallista. Säilytä raadot asiallisesti ja hävitä ne määräysten 
mukaisesti. 

o raadonkeräily 
o poltto hyväksytyssä laitteistossa 
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7. ELÄINTEN VASTUSTUSKYVYN LISÄÄMINEN 

 Tarjoa mahdollisuuksia lajille ominaiseen käyttäytymiseen sekä olosuhteet, joihin eläin pystyy helposti 
sopeutumaan.  

 Tarkkaile parven käyttäytymistä, kehitä lintusilmääsi ja reagoi merkkeihin, jotka kertovat eläinten mahdollisesti 
kokemasta stressistä. 

 Ruoki lintuja tuotantovaiheen mukaisesti ja huolehdi riittävästä veden saannista. Tarkasta rehun- ja 
vedenjakelun toimivuus säännöllisesti, ja testaa niihin liittyvien hälytysjärjestelmien toimivuus aina ennen uutta 
erää. 

 Luo emoille hyvä vastustuskyky nuorikkovaiheen huolellisesti toteutetun rokotusohjelman avulla. 
 

8. TAUTISEURANTA 

 Huolehdi, että tilallasi noudatetaan salmonellavalvontaohjelmaa, ja että eläinlääkärin ohjelman mukaiset 
viralliset käynnit dokumentoidaan siipikarjatilan salmonellavalvontakäyntilomakkeella. 

 Mikäli tilasi kuuluu siipikarjan terveystarkkailuohjelmaan, huolehdi, että terveystarkkailunäytteet otetaan 
ohjelman mukaisesti. 

 Epäilyttävien oireiden esiintyessä ota aina yhteyttä eläinlääkäriin ja lähetä karsittuja tai kuolleita lintuja 
tutkittavaksi Eviraan. 

 Huolehdi, että sairauksista ja hoidoista pidetään tarkkaa kirjanpitoa.  

 Muista, että jokaisen siipikarjanpitäjän ja -pitopaikan on rekisteröidyttävä (paikalliselle maaseutu-
elinkeinoviranomaiselle)! 

 

9. TERVEYDENHUOLTO 

 Kehitä tilasi toimintaa terveydenhuollon kautta. Tee eläinlääkärin kanssa terveydenhuoltosopimus, ja sovi 
säännöllisistä terveydenhuoltokäynneistä, joiden pohjalta saat terveydenhuoltokäyntiraportin ja -suunnitelman. 
Tämä on pakollista siipikarjatiloille, joille luovutetaan rokotteita. Muille se on vapaaehtoista. 

 Varmista, että tuotantosi täyttää siipikarjaterveydenhuollon kansalliset tavoitteet. 
 

10. ASENNE, MOTIVAATIO, YHTEISTYÖ 

Tautien torjunta ei välttämättä vaadi suuria investointeja. Hyvät päivittäiset rutiinit ja jatkuva valppaus parantavat tilasi 
tautisuojaa nopeasti ja pysyvästi.  

 Tee yhteistyötä tuotantoketjusi ja naapuritilojesi kanssa yhtenäisen tautisuojauksen saavuttamiseksi.  

 Arvioi tilasi tautisuojauksen kriittiset pisteet. Kysy neuvoa eläinlääkäriltäsi ja ryhdy tuumasta toimeen.  
 
 
 
Lisäohjeita ja lomakkeita:   
 
  www.ett.fi     
 
  www.evira.fi   
 
  

http://www.ett.fi/
http://www.evira.fi/
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Miksi tautisulku? Tuotantotila, jossa eläimet ovat, on pidettävä tarttuvista taudinaiheuttajista vapaana (bakteerit, 

virukset, loiset).  

Kohderyhmä: Tautisulku on suositus jokaiselle siipikarja-, sika- ja nautatilalle sekä vaatimus jalostusyksiköissä ja 

karanteeneissa. ETT:n suositus on osastokohtainen tautisulku. 

Periaate: Kaikki kävijät käyttävät tautisulkua asianmukaisesti. Kaikkien materiaalien on oltava helposti puhtaana 

pidettäviä. 

Toimintatapa: Tuotantotiloihin ei tule koskaan mennä ulkovaattein tai -jalkinein, vaan ainoastaan yksikkökohtaisin 
suojavaattein ja -jalkinein. Eteiseen on hyvä järjestää ensimmäinen tautisulku: esimerkiksi penkki poikittain 
sisäänkäynnin yhteyteen siten, että ulkovaatteet jätetään penkin etupuolelle naulakkoon, istutaan penkille ja 
riisutaan kengät, heilautetaan jalat penkin yli ”valkoiselle alueelle”, puetaan työvaatteet ja -jalkineet, pestään ja 
desinfioidaan kädet käsihuuhteella ja vasta sitten siirrytään sosiaalitiloihin (tai tuotantotiloihin). Ns. likainen alue 
pestään ja desinfioidaan säännöllisesti.  

Jalostusyksiköiden sosiaalitiloissa saattaa olla suihku, jonka kautta kaikkien kävijöiden on kuljettava. Tällöin 
noudatetaan tilan ohjeita esim. omien vaatteiden käytöstä. 

Sosiaalitilan ja varsinaisen tuotantotilan välillä on toinen tautisulku: esim. ”hygieniakarsina”, jonka eteen jätetään 
sosiaalitiloissa käytettävät jalkineet ja astutaan karsinassa oleviin jalkineisiin, joita käytetään vain tuotantotiloissa. 

Osastokohtaisesti vaihdetaan jalkineet/jalkinesuojat. 

 



 

31 

 

Liite 4  

Niskamurto sairaiden tai loukkaantuneiden broilereiden karsinnassa 

Manuaalinen niskamurto 

1.  

 

2.  
 

 

  

3.  

Varmista niskanmurron onnistuminen 

aina tunnustelemalla, että niskanahan 

sisällä tuntuu selvästi nikamien väliin 

syntynyt tyhjä väli. 

Yhdellä kädellä vangitaan 

linnun jalat.  

Linnun jalkojen väliin 

kannattaa laittaa oma sormi, 

jottei vahingossa tule 

puristettua jalkoja liian 

suurella voimalla toisiaan 

vasten.  

Toisella kädellä tartutaan 

linnun kaulasta heti kallon 

jälkeen. Linnun niskaa 

venytetään reilusti alaspäin 

samanaikaisesti painaen 

niskanikamia ja nostaen 

linnun päätä taaksepäin. 

Niskanmurto tulee suorittaa 

yhdellä nopealla vedolla, 

toimien varmasti ja vakaasti. 

Menetelmää saa käyttää vain 

lopetustavan osaava henkilö. 

Harjoittelu kuolleilla linnuilla 

on suositeltavaa, jotta 

osaaminen on varmaa.  
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Mekaaninen niskamurto saapasta apuna käyttäen 

 

  

1.  

    

2.  

          3.    
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Liite 5 

ETU- lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä 8.2.2016   

Siipikarjaterveydenhuollon kansalliset tavoitteet broilerintuotannossa 2016 

1. Tiloilla on käytössään tuotantoseuranta, joka kattaa vähintään: munintatulokset, rehun kulutuksen 
eräkohtaisesti ja veden kulutuksen päivittäin, kuolleisuuden, hylkäykset, lihantarkastustulokset ja 
painonseurannan. 

2. Jalostuspolvien nuorikkokasvattamot ja munittamot (ivp kaikki parvet, vp kaikki nuorikkokasvattamot ja 
jatkossa 1-2 munittamoa/nuorikkokasvattamo) noudattavat terveystarkkailuohjelmaa siten, että 
terveystilanne voidaan luotettavasti arvioida. Niiden linnut ovat peräisin tuotantoketjusta, jonka 
eläinaines on tuotu maahan ETT:n ohjeiden mukaisesti. 

3. Broilerikasvattamo ottaa vastaan ainoastaan untuvikkoja, jotka ovat peräisin terveystarkkailuun 
kuuluvasta tuotantoketjusta, jonka eläinaines on tuotu maahan ETT:n ohjeiden mukaisesti.  

4. Isovanhempais- ja vanhempaispolven rokotuksissa noudatetaan siipikarjaeläinlääkäriryhmän ja Eviran 
suosittelemaa rokotusohjelmaa. 

5. Broileritilalla 

a.  toimitaan osastoittain kertatäyttöperiaatteella (johon kuuluu eläimetön tauko) 

b.  käytössä on osastokohtainen tautisulku. Kaikki tuotantotiloissa kävijät vaihtavat vaatteet ja jalkineet 
sitä varten rajatulla alueella 

c.  kaikki kävijät noudattavat ETT:n kävijäohjetta. Kävijöistä pidetään kirjaa. 

d.  kasvattamot pestään, annetaan kuivua ja desinfioidaan erien välillä. Kasvattamot suojataan 
tuhoeläimiltä ja luonnonvaraisilta linnuilta. 

e.  käytetään kuivikkeita, jotka vaihdetaan erien välillä 

6. Nuorikkokasvattamoissa on käytössä kertakäyttöisiä tai helposti pestäviä orsia tai ritilätasoja ennen 
neljän viikon ikää, jotta linnut oppisivat hahmottamaan kolmiulotteisuutta ja käyttämään orsia/ritilöitä. 

7. Eläinlääkäri käy tilalla säännöllisesti 

a.   virkaeläinlääkäri käy tilalla salmonellavalvontaohjelman mukaisesti, ja käynti pitää sisällään 
dokumentoidun tuotantohygieenisen katselmuksen salmonellavalvontakäyntilomaketta käyttäen, 
josta lähetetään kopio teurastamolle. 

b.   terveydenhuolto-ohjelmaan liittyneelle tilalle eläinlääkäri tekee terveydenhuoltokäynnin 
säännöllisesti sopimuksessa määritellyin väliajoin ja käynnillä tehdyt havainnot kirjataan 
terveydenhuoltosuunnitelmaan. 

c.   tiloille, joille luovutetaan rokotteita, tehdään vuodessa vähintään kaksi terveydenhuoltokäyntiä, 
jonka yhteydessä päivitetään tilan terveydenhuoltosuunnitelma (sisältää rokotusohjelman). 

8. Jos parvessa todetaan lisääntynyttä poistumaa (kuolleet ja karsitut), kasvun heikkenemistä, muninnan 
laskua tai taudin oireita, tilanne selvitetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ottamalla yhteyttä 
eläinlääkäriin, jonka ohjeiden mukaan selvitys tehdään. Samalla ryhdytään tilanteen normalisoimiseksi 
pikaisiin toimenpiteisiin, jotka täsmentyvät selvityksen perusteella sen mukaan, onko kyseessä tarttuva 
tauti, tuotantosairaus vai muu häiriö (esim. olosuhteisiin tai hoitoon liittyvä).  

9. Tilalla noudatetaan ETT ry:n ohjeita eläinten ja rehujen tuonnissa. 

10. Kuivikkeet ja rehut suojataan tuhoeläimiltä ja luonnonvaraisilta linnuilta. Tilalla on käytössä 
siilonumerointi. 

11. Mikäli tilalla käytetään viljaa, se säilytetään katetussa siilossa ja ko. erästä säilytetään näytepussi 
mahdollista analyysia varten broilerierän teurastulosten valmistumiseen asti. 


