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Tiivistelmä asetetuista tavoitteista: 

 

1. Hyvä ruokinta 

a. Tilalla on käytössä rehuvaaka todellisen rehunkulutuksen seurantaan 

b. Tilalla on käytössä oma automaattivaaka kanojen punnitsemiseen  

c. Juomaveden laatu täyttää talousveden vaatimukset ja se varmistetaan tutkimuksin 

vähintään kolmen vuoden välein, jos käytössä on muu kuin kunnallinen vesijohtovesi 

2. Hyvät olosuhteet 

a. Ilmanvaihdon hallintaan liittyvän osaamisen jatkuva kehittäminen 

b. Automaattisesti päälle kytkeytyvät hälytys- ja varavoimajärjestelmät, joiden toimivuus 

testataan säännöllisesti 

c. Yöllä vähintään 8 tunnin yhtämittainen pimeä aika 

d. Loisten ja tuholaisten ennaltaehkäisyn huomioiminen olosuhteissa. Kanapunkkien 

esiintyvyyden jatkuva tarkkailu pyydysten avulla.  

3. Hyvä terveys 

a. Tehosta tautisuojausta ottamalla käyttöön 

i. Tautisulku, erikseen ulko-ovella ja eläintilaan siirryttäessä 

ii. Kanalakohtaiset suojavarusteet 

iii. Käsienpesumahdollisuus joka halliin 

iv. Kirjanpito kävijöistä 

b. Hanki kana-aines tuotantoketjusta, jonka emoparvet ovat aktiivisesti mukana siipikarjan 

terveystarkkailuohjelmassa 

c. Kehitä kanasilmääsi aktiivisesti kanojen terveyttä tarkkaillen (kts. Kanahavaintoja-kirjan 

kappale 1) 

d. Tee aktiivista yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa (jalostus, eläinlääkäri, 

ruokintaneuvonta) 

4. Tarkoituksenmukainen käyttäytyminen 

a. Varmista turvallinen ja tuottoisa ympäristö, jossa kana pystyy toteuttamaan päivittäisiä 

rutiinejaan 

i. rauhallinen muninta pesään 

ii. lepo 

iii. ruuanetsimiskäyttäytyminen 
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Johdanto 

 

Eläinsuojelulainsäädäntö asettaa vähimmäisvaatimukset kanojen pidolle. Tämän dokumentin tarkoituksena 

on täydentää lainsäädännön vaatimuksia antamalla ohjeita ja suosituksia hyvän toimintatavan pohjaksi, sekä 

asettaa kansallisia tavoitteita kanojen hyvinvoinnin edistämiselle yli lainsäädännön minimitason menevin 

toimin.  

Tähän dokumenttiin lainsäädännön vaatimuksia on kirjattu oleellisilta osin kursiivilla. 

 

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.” 

 

Pohjana Welfare Quality® -jaottelu 

Dokumentin otsikoinnissa on pohjana käytetty Welfare Qualityn® neljää periaatetta ja 12 kriteeriä. 
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1. Hyvä ruokinta – ei pitkittynyttä nälkää tai janoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Rehut ja ruokinta 

- Tiedosta kanan ruokinnalliset tarpeet ja ruoki kanoja niiden tarpeita vastaavasti. Varmista, 

että rehun rakenne on kanan syömiskäyttäytymiseen sopiva. Huomioi, että kana tarvitsee 

liukenematonta kuitua (karkearehua) ja soraa lihasmahan toimintaan.  

- Toteuta ruokinta jalostajan suositusten perusteella tehdyn ruokintasuunnitelman mukaisesti 

analysoituja rehuaineita (raaka-aineita) käyttäen. 

- Seuraa rehunkulutusta eräkohtaisesti ja kirjaa kulutus ylös. Tarkkaile päiväkohtaisesti 

rehunkulutuksen mahdollisia muutoksia, ja reagoi muutoksiin. Tavoitteena on, että tilalla on 

käytössä rehuvaaka. 

- Vältä ruokinnassa rehun koostumuksen tai määrän äkillisiä muutoksia. 

- Huomioi ruokintalaitteiden mitoituksessa kanojen synkroninen käyttäytyminen – ruokintatilaa 

on oltava riittävästi.  

Kanan hyvinvoinnin kannalta riittäväksi katsotaan lakisääteinen minimitaso, eli käytettävissä 

on oltava 

 varustelluissa häkeissä vähintään 12 cm ruokintakourun reunaa / 

täysikasvuinen kana ja 

 avokanaloissa joko 

o ruokintakourua käytettäessä vähintään 10 cm reunaa / kana tai 

o pyöröruokkijaa käytettäessä vähintään 4 cm reunaa / kana. 

- Seuraa kanojen painoa ja pyri jalostajan antamaan ohjepainoon. Tavoitteena on, että tilalla 

on käytössä automaattivaaka. 

Seuraa kanojen painoa seuraavasti (vrt. terveydenhuollon kansallinen taso):  

 suosituksena kasvatuskanaloissa: 4-16 viikon iässä viikoittain uuden jalosteen 

ja/tai uuden tuottajan kyseessä ollen, muuten jalostajan suositusten 

mukaisesti. 

 munittamoissa säännöllinen seuranta jalostajan suositusten mukaisesti. 

- Puhdista ruokintalaitteistot ja desinfioi ne joka kanaerän välillä. Seuraa laitteiden toimintaa ja 

reagoi häiriötilanteisiin nopeasti.  

- Huomioi, etteivät kanat pääse sotkemaan rehua esim. ulosteillaan. 

  

Ruokinnan osalta hyvinvoinnin tasoa ilmaisevat mm.: 

 lintujen painonkehitys 

 tuotos: munamäärä, munien painojakauma, lattiamunien osuus 

 munanlaatu: laatuluokka, nahka-, särö-, lika- yms. munat 
 sisäinen laatu: esim. keltuaisen väri 
 ulkoinen laatu: esim. kuoren kalkki ja väri 

 höyhenten nokkiminen, kannibalismi tms. häiriökäyttäytyminen 
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b. Juomavesi 

- Huolehdi, että puhdasta juomavettä on kanoilla jatkuvasti saatavilla. 

- Seuraa vedenkulutusta päivittäin (vesimittarin avulla) ja kirjaa kulutus ylös.  

- Käy säännöllisesti läpi jokaisen nipan ja juomalaitteen toimivuus. Vedenkulutusta 

seuraamalla kontrolloit samalla myös laitteiden toimivuutta.  Reagoi häiriötilanteisiin 

nopeasti. 

- Huolehdi, että kanoilla on riittävästi juomatilaa.  

Kanan hyvinvoinnin kannalta riittäväksi katsotaan lakisääteinen minimitaso, eli käytettävissä 

on oltava 

 varustelluissa häkeissä kanaryhmälle sopiva juomalaite 

o  vesinippoja tai -kuppeja käytettäessä kunkin kanan ulottuvilla on 

oltava vähintään 2 nippaa tai kuppia. 

 avokanaloissa joko 

o yhtäjaksoisia vesikouruja käytettäessä vähintään 2,5 cm reunaa / kana 

tai 

o pyöröjuottolaitteita käytettäessä vähintään 1 cm reunaa / kana tai 

o vesinippoja tai -kuppeja käytettäessä 1 nippa tai kuppi / alkava 10 

kanan ryhmä siten, että kunkin kanan ulottuvilla on vähintään 2 nippaa 

tai kuppia.   

- Varmista veden hyvä laatu.  

 Puhdista juomalaitteet pesemällä ne likaa irrottavalla pesuaineella ja desinfioi 

ne joka kanaerän välillä.  

 Tavoitteena on, että juomaveden laatu täyttää talousveden vaatimukset ja se 

varmistetaan tutkimuksin vähintään kolmen vuoden välein, jos käytössä on 

muu kuin kunnallinen vesijohtovesi (bakteerien määrä: E. coli, suolistoperäiset 

enterokokit ja koliformiset bakteerit, pH, väri). 

 

Huomioi erityisesti virikehäkkikanalassa: 

- Varmista, että ruokintaketju pyörii riittävän kauan, jotta viimeistenkin pienryhmäosastojen kanat 

saavat tarpeeksi rehua.  

Huomioi erityisesti lattiakanalassa:  

- Rehunsyöttösäiliö on suojattava kannella. 

Huomioi erityisesti ulko- ja luomukanalassa: 

- Huomioi virikerehujen (heinä, ape) käytössä, että jaat rehua vain sen määrän, jonka kanat 

kuluttavat, jottei rehu pääse pilaantumaan. Ruoki kanoja vain sisätiloissa. 

- Pyri estämään ulkoilevien kanojen lätäköistä juominen. Ehkäise laitumen lätäköitymistä (läpäisevä 

maa-aines, salaojitus, muokkaus). Sateen aikana ja heti sen jälkeen vältä kanojen ulkoiluttamista, 

kunnes laidun kuivuu. 
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Tavoitteet / Hyvä ruokinta:  

- Tilalla on käytössä rehuvaaka todellisen rehunkulutuksen seurantaan 

- Tilalla on käytössä oma automaattivaaka kanojen punnitsemiseen 

- Juomaveden laatu täyttää talousveden vaatimukset ja se varmistetaan tutkimuksin vähintään 

kolmen vuoden välein, jos käytössä on muu kuin kunnallinen vesijohtovesi 

 

              

  Suljetut rehusiilot, siilomerkintä ja siisti ympäristö ovat rehuhygienian  

  oleellinen perusta, kuva: Olli Ruoho 
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2. Hyvät olosuhteet 

 

 

 

 

 

 

 

Yleistä:  

- Ota huomioon tuotannon suunnittelussa, että kanat on kasvatettu samankaltaisessa 

ympäristössä, jossa ne tulevat elämänsä olemaan: varmista, että nuorikkokasvatuksessa on 

otettu huomioon tuleva tuotantomuoto. 

- Pidä kanalan laitteet ja puitteet hyvässä kunnossa, jotta varmistat kanojen turvallisuuden ja 

minimoit vahinkojen mahdollisuuden. 

a. Lepomukavuus 

- Lepopaikka 

 Huolehdi, että orsia on toiminnallisesti käytettävissä riittävä määrä (vähintään 

lainsäädännön vaatima 15 cm/kana, luomukanalassa 18 cm/kana). 

 Huolehdi, että orret ovat tarkoituksenmukaisia: 

o Orren on oltava selvästi korotettu lattian/ritilän tasosta, koska kanat 

viihtyvät korkealla; esim. yöpuuna kanat suosivat mahdollisimman 

korkealla olevia orsia. Oleskelu eri tasoilla kuuluu myös kanojen 

hierarkiaan.  

o Kanan tulisi saada varpaansa lepopaikaksi asennetun orren ympärille 

(huom. hyvinvointikorvauksen ehto), ja kanan jalkaa vasten olevien 

orren kulmien on oltava pyöristettyjä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olosuhteiden osalta hyvinvoinnin tasoa ilmaisevat mm.: 

 tilankäyttö (lintujen pakkautuminen, hakeutuminen tiettyihin 
paikkoihin kanalassa jne.) 

 käyttäytyminen (rauhallisuus, levottomuus jne.) 

 jalkaterveys 

 rintalastan epämuodostumat 

 munien puhtaus 

 höyhenpeitteen puhtaus 

 

                  

Kaikki orret eivät ole soveliaita. Paras orren muoto on yläpuolelta tasainen, 

kulmat pyöristetty. Siitä kana saa hyvän otteen. 

Lähde: Kanahavaintoja (Kipsignalen) 
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o Orsimateriaalin valinnassa huomioi sen puhtaana pidettävyys ja 

sopivuus kanalle. Puhtaat orret vaikuttavat kanojen jalkaterveyttä 

edistävästi. 

o Huomioi, että kana saattaa kuitenkin itse valita lepopaikakseen myös 

muun kuin ihmisen asentaman orren; esim. kattotuolit, pesän katon 

tms. 

- Ei häiriötekijöitä 

 Huolehdi, että kanalassa on rauhallista kanojen nukkuma-aikaan. Ohjaa 

kanoja ylös orsille ja nukkumaan valoja asteittain himmentämällä ja kanalaa 

pimentämällä. 

 Kanapunkki ja muut ulkoloiset (kts. myös kohta 3 b. ja liite 3) 

o Tavoitteena on, että kanapunkkeja tai muita kanoja kiusaavia 

ulkoloisia ei esiinny, tai niiden määrä on mahdollisimman vähäinen. 

Pidä esim. ilmanvaihtojärjestelmä ja munankuljetushihnat puhtaina ja 

huolehdi, että kanapunkeille on tarjolla mahdollisimman vähän 

piilopaikkoja, eikä kanalassa ole kanapunkeille suotuisia olosuhteita. 

Aseta rakenteisiin kanapunkkipyydyksiä (tarranauha, aaltopahvi) ja 

tarkkaile kanapunkkien esiintyvyyttä säännöllisesti. 

 

b. Sopiva ilmanlaatu 

- Ilmanvaihto 

 Aseta tavoitteeksi ilmanvaihdon hallintaan liittyvän osaamisesi jatkuva 

kehittäminen. 

 Kanalassa on koneellinen ilmanvaihto. Huolehdi riittävästä minimi/maksimi-

ilmanvaihdosta.  

 Seuraa ilmanlaatua aistinvaraisesti päivittäin, ja toimi välittömästi sen 

heikennyttyä. 

 Ilmanlaatua voit parantaa esim. tiheämmällä lannanpoistolla kanalasta.  

- Pölyttömyys 

 Pidä pölyn määrä kanalassa mahdollisimman alhaisena (ei saa kohota 

haitallisen korkeaksi). Virikehäkkikanalassa käytävien säännöllinen imurointi 

pitää pölyn (ja myös pölypunkkien) määrän alhaisena. Optimoi ilmanvaihto ja -

kosteus kanalassa. 

- Sopiva lämpötila ja kosteus 

 Kanalan tavoitelämpötila on 18-22°C ja tavoitekosteus 60-80 %. Seuraa 

lämpötilaa lämpömittarin ja kosteutta kosteusmittarin avulla sekä kanojen 

käyttäytymistä tarkkaillen:  

o Kanojen tulee olla jakautuneena tasaisesti käytettävissä olevaan 

tilaan. Mikäli havaitset kanojen kasautumista / pakkautumista yhteen, 

tarkista lämpötila kanalan eri osissa. 
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o Sopivassa lämpötilassa kanat ovat aktiivisia ja uteliaita, mutta 

rauhallisia. Esim. aggressiivisuus tai passiivisuus saattavat olla oire 

väärästä lämpötilasta. 

o Oireet kuten tärinä tai huohotus ovat merkki liian alhaisesta tai 

korkeasta lämpötilasta. 

 Kanalassa on oltava lämmitysmahdollisuus, ja lämpötilaa on oltava 

mahdollista säätää muiden olosuhdetekijöiden heikentymättä.  

c. Liikkumisen helppous 

- Täyttötiheys 

 Tiheyden vaikutus liikkumiseen: huomioi laskennallisen tiheyden ja todellisen 

tilanteen välinen ero.  

 Tilavaatimukset:  

Kanan hyvinvoinnin kannalta riittäväksi katsotaan lakisääteinen minimitaso, eli  

o varustellun häkin pinta-alan on oltava vähintään 750 cm2 kanaa kohti 

ja tästä 600 cm2 kanaa kohti käytettävissä olevaa alaa (käytettävissä 

olevaan alaan ei lasketa pesiä), kuitenkin siten, että häkin 

kokonaispinta-ala on vähintään 2000 cm2. 

o avokanaloissa kutakin käytettävissä olevaa m2 kohti pidetään enintään 

9 kanaa, luomutuotannossa kuitenkin vain 6 kanaa / m2.    

 Avokanalassa voit tarvittaessa estää kanojen pääsyn pehkualueelle 

opetustarkoituksessa noin kahden viikon ajan nuorten munintaansa 

aloittelevien kanojen tultua kanalaan (Eviran tulkinta, Malin Almin väitöskirja- 

tutkimus Ruotsissa). 

- Alusta 

 Alustan laadun (pehku, pesän/häkin pohja) on oltava kanalle miellyttävä. 

Käytä materiaaleja, jotka eivät ole esim. liukkaita tai muuten kanalle 

vahingollisia. Pintojen on oltava ehjiä ja helposti puhdistettavia. 

 Lattiakanalan pehkun on oltava sopivan kuivaa. Kutteri/purukerroksen sopiva 

paksuus alkuvaiheessa on n. 1-2 cm. Turve ei ole suositeltava 

pehkumateriaali munintakanoille munien likaantumisriskin vuoksi. 

 Kanat on kasvatuskaudella totutettava mm. kolmiulotteiseen liikkumiseen, 

korkeuseroihin, lattiamateriaaliin ja orsiin. Kasvatusolosuhteilla on suuri 

merkitys tuotantokauden onnistumiselle. 
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d. Muuta huomioitavaa / olosuhteet: 

- Valaistus 

 Valoa on oltava riittävästi: kanojen on nähtävä ja tultava nähdyksi. 

 Valaistuksella voit ohjata kanojen toimintaa sinne, mihin haluat niiden tulevan. 

Rehu- ja juomalaitteiden tasainen valaistus on tärkeää.  

 Kanalassa on oltava valojen säätömahdollisuus. Noudata jalostajan antaman 

valo-ohjelman ohjeita. Yöaikana kanalan on oltava riittävän pimeä, ja 

suosituksena on yhtämittainen vähintään 8 h pimeä aika. Käytä kanalassa 

himmennintä aamu- ja iltahämärän luomiseksi.  

 Led-valot ovat suositeltavia valon laadun ja tasaisuuden vuoksi. Loisteputkia 

käytettäessä 100 Hz taajuus on suositeltava liitäntälaitteella varustettuna 

himmennyksen mahdollistamiseksi. Vaihda aina lamput mahdollisimman 

nopeasti niiden rikkoutuessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Melu 

 Huomioi jo rakennusvaiheessa ja laite- ja materiaalivalinnoissa, ettei 

kanalassa saa olla jatkuvaa melua. Melutaso ei saa jatkuvasti ylittää 65 dB. 

 Vältä äkillistä häiritsevää melua. Totuta kuitenkin kanoja satunnaisiin ääniin ja 

ihmisen työskentelyyn, jotta ne eivät säiky pahasti korjaustöitä yms. 

 Ilmanvaihtolaitteiden melutason saat alhaiseksi oikealla suunnittelulla ja 

laitevalinnoilla. 

       

Pystysuuntaisilla valaisimilla saavutetaan tasainen valaistus eri häkkikerroksiin  

Kuva: Suomen Siipikarjaliitto 
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- Hälytys- ja varavoimajärjestelmät 

 Pyri aina ylläpitämään optimiolosuhteet kanoille myös häiriötilanteiden aikana. 

Tavoitteena ovat automaattisesti päälle kytkeytyvät hälytys- ja 

varavoimajärjestelmät, joiden toimivuus testataan säännöllisesti 

omavalvontana (pidä testauksesta kirjaa).  

 Varaudu häiriötilanteisiin riittävästi: varmista, että saat hälytyksen 

o tulipalosta 

o virran katkeamisesta 

o ilmanvaihdosta 

o lämpötilasta 

o veden ja rehun jakeluongelmista 

o valoista 

 Hanki myös murtohälytin.  

 Eläinten hoitajalla – niin tuottajalla itsellään ja vakituisilla työntekijöillä kuin 

myös tilapäistyöntekijöillä/lomittajilla – on oltava käytössään tarvittavaa 

pelastus- ja palontorjunta-välineistöä sekä niiden käyttöön tarvittava 

osaaminen. Käyttöä on myös harjoiteltava.  

 Pelastussuunnitelman laatiminen selkeyttää toimintaa (esim. pelastus- ja 

palontorjuntakaluston sijainti) ja auttaa havaitsemaan mahdolliset puutteet 

oman tilan varautumisessa häiriötilanteisiin. 

Huomioi erityisesti virikehäkkikanalassa: 

- Ryhmäkoko 10-70 kanaa: ryhmäkoon kasvaessa negatiiviset vaikutukset lisääntyvät (murtumat, 

nokkiminen, liikkumisen vaikeutuminen jne.). Joissakin maissa ryhmäkokoa on rajoitettu (Ruotsi, 

Norja, Tanska). 

- Tasainen valaistus on haasteena virikehäkkikanaloissa. Varmista eri kerrosten tasainen valaistus 

valaisinten sijoittelulla. 

Huomioi erityisesti lattiakanalassa: 

- Kana käyttää tilaa rajallisesti, eli kanat eivät välttämättä jakaudu tasaisesti tilaan, vaikka tilaa 

lisättäisiin. Nokkimisjärjestys on tärkeä tilankäytön kannalta. Yksikkökoon kasvaessa kannattaakin 

jakaa eläinmäärä alaryhmiin esim. verkkoseinillä. Osastoinnilla myös esim. kanalan lämpötila 

pysyy tasaisempana, ja ison kanamäärän pakkautumista ja tallaantumista voidaan estää. Kanat 

käyttävät myös ruokinta- ja juottolaitteita sekä orsia tasaisemmin pienempinä ryhminä. Joissakin 

maissa on rajoitettu ryhmäkokoa (esim. Norja 6000 kanaa). 

- Sijoittele lattiakanalassa ruokinta- ja vesilaitteet oikein kanan liikkuminen huomioiden.  

- Pesien määrän on oltava riittävä huippumuninnan mukaan mitoitettuna. 

- Lattiakanaloiden eläinaines on erityisen tärkeää kasvattaa samassa tuotantomuodossa, jossa 

kanat tulevat olemaan jatkossa munintavaiheessa. 

Huomioi erityisesti luomukanalassa: 

- Osastokoko max. 3000 kanaa (luomulainsäädäntö). 

- Päivänvalo saattaa aiheuttaa aggressiivista käyttäytymistä, jolloin asiaan on puututtava nopeasti 

häiriökäyttäytymisen estämiseksi (tilapäinen valon rajoittaminen on mahdollista eläinlääkärin 

ohjeen mukaan). 
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Tavoitteet / Hyvät olosuhteet: 

- Ilmanvaihdon hallintaan liittyvän osaamisen jatkuva kehittäminen 

- Automaattisesti päälle kytkeytyvät hälytys- ja varavoimajärjestelmät, joiden toimivuus 

testataan säännöllisesti 

- Yöllä vähintään 8 tunnin yhtämittainen pimeä aika 

- Loisten ja tuholaisten ennaltaehkäisyn huomioiminen olosuhteissa. Kanapunkkien 

esiintyvyyden jatkuva tarkkailu pyydysten avulla.  

 

 

Yksikkökoon kasvaessa eläinmäärä kannattaakin jakaa alaryhmiin esim. verkkoseinillä 

                                                                                                      Kuva: Suomen Siipikarjaliitto 
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3. Hyvä terveys 

Eläinten terveys, hyvinvointi ja soveltuvuusominaisuudet eri tuotantomuotoihin on otettava 
huomioon jalostetta ja kasvatustapaa valittaessa. 

 Huomioitava esim. stressiherkkyys ja pelokkuus. 

 Tuotokseen keskittyvä jalostus vie resursseja mm. stressin siedolta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Vaurioiden ennaltaehkäisy 

- Kanojen rauhallisuus sekä niiden rauhallinen hoito ja käsittely vähentävät vaurioriskiä. 

- Ryhmäkoko vaikuttaa vaurioriskiin: mitä pienempi ryhmä ja isompi käytettävissä oleva tila, 

sitä pienempi on vaurioriski. 

- Varmista, ettei kanalassa ole kanoja vahingoittavia rakenteita ja/tai laitteita. 

 Korjaa tai poista mahdollisuuksien mukaan riskipaikat, joihin kanat esim. 

voivat jäädä jumiin tai muuten loukata itseään. 

 Varmista, että orsien ja/tai tasojen korkeus on kanalle sopiva 

o kerrosritilä edellyttää kanan kasvatusta siten, että sen lihaksisto on 

kehittynyt kiipeilyyn (korkeuseroja jo kasvatusaikana). 

b. Sairauksien ennaltaehkäisy 

Lisätietoa www.ett.fi > Terveydenhuolto > Siipikarjaterveydenhuolto > Ohjeita > 

”Vastustussuunnitelma muiden kuin lakisääteisesti vastustettavien siipikarjatautien varalta” 

- Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy/tautisuojaus  

 ETT:n tilatason tautisuojausohje ja ohje siipikarjatilalla kävijöille (liitteenä). 

 Hanki kana-aines tuotantoketjusta, jonka emoparvet ovat aktiivisesti mukana 

siipikarjan terveystarkkailuohjelmassa. 

 Noudata Eviran ja ETU-siipikarja-asiantuntijaryhmien suosittelemaa 

rokotusohjelmaa. Varmista, että saat tiedon kanaerälle nuorikkokasvatus-

aikana annetuista rokotuksista (rokote, pvm., tiedon siirto kasvattamosta 

munittamoon). 

 Hanki rehut ETT:n positiivilistalle hyväksytyiltä toimijoilta (salmonellariskin 

hallinta). 

- Tuotantosairauksien ennaltaehkäisy 

 Ruokinta 

o Huomioi rehun sisällön suhde kanan syöntikykyyn eri ikäkausina. 

Terveyden osalta hyvinvoinnin tasoa ilmaisevat mm.: 

 kuolleisuus 

 muutokset rehun- ja vedenkulutuksessa 

 oireet, kuten esim. yskä 

 pehkun kosteus 

 jalkaterveys 

 rintalastan epämuodostumat 

 höyhenpeite 

 ulosteen koostumus 

 

http://www.ett.fi/
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i. jalostajien ohjeet: kanan syöntikyky g/päivä rehua > suunnittele 

rehun ravintoainekoostumus tämän mukaisesti. 

ii. ruokintavälien tulee olla mahdollisimman tasaiset. Säädä 

ruokintaväliä ottaen huomioon kanojen paino. Tavoitteena on 

kanaerän tasaisuus ja jalostajien antamaan ohjepainoon 

pääsy. 

o Kalsiumin riittävä saanti: huolehdi kalsium-fosfori-D-vitamiini-

tasapainosta otattamalla omasta rehusta vilja-analyysi ja teettämällä 

ruokintasuunnitelma asiantuntijalla. 

o Huomioi valkuaisen ja energian tasapaino rehustuksessa asiantuntijan 

tekemän ruokintasuunnitelman mukaisesti. 

 Stressin vähentäminen – esim. munanjohtimen/vatsakalvon tulehduksen 

ennaltaehkäisy 

o vältä muninnan liian aikaista alkamista: ota huomioon kanan 

tavoitepaino ja syöntikyky jalostajan ohjeiden mukaan. 

o optimoi tuotanto-olosuhteet. 

i. ilmanvaihto – huomio vuodenajat, kts. kohta 2 b. Huolehdi 

riittävästä hapensaannista myös kovilla pakkasilla. 

ii. kanapunkkien ennaltaehkäisy (kts. alla). 

- Loistartuntojen ennaltaehkäisy 

 Kanapunkkien ennaltaehkäisy (liite 3) 

o Tarkkaile kanapunkkien määrää hallissa säännöllisesti. Tarkkailuun 

soveltuvat esim. tarranauhat tai aaltopahvirullat orsien/tukipuiden 

ympärillä.  

o Jos kanat oireilevat (levottomuus, veritäplät munissa tms.) tai havaitset 

kanapunkkeja silmämääräisesti, niiden kanta on kasvanut jo 

haitalliselle tasolle, jolloin on ryhdyttävä kanapunkkisaneeraukseen. 

 Suolinkaisten ennaltaehkäisy 

o Varmista ennen kanaerän tuloa, että se on tutkittu kasvattamossa 

suolinkaisten varalta joko negatiivisin tuloksin, tai mikäli tartunta on 

todettu, se on lääkitty hyvissä ajoin ennen siirtoa. 

o Tutkituta kanat suolinkaisten varalta lattiakanalassa aina muninnan 

keskivaiheilla (ainakin 6 viikkoa kanalaan saapumisesta). Välitä tieto 

mahdollisesta suolinkaislöydöksestä munintakanalassa kasvattajalle. 

o Todettaessa siipikarjalla suolinkaisia ei lääkitys aina ole tarpeen, 

varsinkaan kyseisen erän tuotantokauden loppuvaiheessa. 

Sukkulamatolääkkeitä annetaan tarvittaessa toistuvasti noin neljän 

viikon välein, mikäli lintuja ei loishäädön yhteydessä voida siirtää 

puhtaaseen ympäristöön.  

o Katkaise tartuntaketju ennen seuraavan erän tuloa. Puhdista ja 

desinfioi kanala tyhjennyksen jälkeen huolellisesti (taukosaneeraus). 

Huomioi, etteivät useimmat yleisesti käytetyt pesu- ja desinfiointiaineet 

tehoa suolinkaisen muniin. Kuuman veden käyttö ja höyrytys 

tehostavat pesutulosta, samoin kalkin käyttö rakenteissa. 
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o Jos linnuilla on mahdollisuus päästä ulkotarhaan ja parvessa on 

todettu suolinkaistartunta, on maa-aines vaihdettava riittävän syvältä 

tartuntaketjun katkaisemiseksi. Jos ulkotarhaa ei saada erien välillä 

perusteellisesti puhdistetuksi, loisten munien määrä ympäristössä 

lisääntyy jatkuvasti. Laidunkierrolla voidaan sukkulamatojen munien 

määrää ainakin vähentää. 

c. Kivuttomat hoitotoimet 

- Suomessa ei juurikaan jouduta käyttämään kivuliaita hoitotoimia. Esim. kanojen nokkia ei 

saa typistää ja muita kipua aiheuttavia toimenpiteitä saa suorittaa vain sallituista syistä. 

- Kanojen käsittely ja kiinniottaminen siirtoa varten 

 Eläinten käsittely 

o Opasta työntekijät kanankäsittelyyn. 

 Mahdollisimman nopea siirto – viivyttelemättä 

o Suunnittele siirto 

i. Suunnittele ja toteuta lastaus hyvin, rauhallisuus on valttia! 

ii. Valmistele kanojen vastaanotto huolellisesti – huomioi 

aikataulu ja optimoi olosuhteet valmiiksi ennen kanojen tuloa. 

 Asianmukainen kalusto – laatikot ja ajoneuvot, eläinlääkärin tarkastamat 

o Varmista, että kanojen kuljetukseen käytetään tarkoituksenmukaista 

kalustoa. 

o Varmista, ettei maksimieläinmääriä ylitetä 

i. tavoitteena tarkoituksenmukainen kanamäärä / laatikko 

huomioiden purkutilanteen mahdollisimman joustava hallinta. 

ii. Siirto on tehtävä hallitusti ja mahdollisimman tarkasti oikean 

kanamäärän varmistamiseksi. 

d. Lopetus 

Lisätietoa ”Hyvä toimintatapa – siipikarjan lopetus”: www.elaintieto.fi/julkaisut.aspx  

- Kärsimyksen minimoimiseksi lopeta karsittavat kanat mahdollisimman nopeasti. 

 Lopetuksen osaaminen on tärkeää! 

o Varmista oma, työntekijöidesi ja myös tilapäisten työntekijöiden 

osaaminen; tarvittaessa kouluta työntekijöitä. 

 Niskamurto tai kaulan katkaisu on sallittu loukkaantuneen tai sairaudesta 

kärsivän kanan hätälopetuksena, tainnutus esim. päähän kohdistetulla iskulla 

on suositeltava ennen niskamurtoa ja kaulan katkaisua. 

 Merkitse ylös kirjanpitoon lintujen kuolleisuus ja tilalla tehty karsinta.  

- Varmista, että munintansa päättäneiden kanojen lopetuksessa kanojen siirto lopetuskonttiin 

ja itse lopetus tehdään asianmukaisesti. 

 Lisätietoa on yllämainituissa oppaissa. 

 Kanojen kiinniotto, siirto lopetuskonttiin tai lastaus ja kuljetus ovat 

hyvinvoinnin kannalta kriittinen piste.  

o Kanat ovat herkkiä vahingoittumaan varsinkin munintakauden lopussa. 

Kiinniotto tulee tehdä hämärässä, mieluiten sinisen valon avulla. 

o Pienet siirrettävät, hallissa käytettävät lopetuskontit ovat suositeltavia, 

jotta kanoja ei jouduta kantamaan ulos. 

http://www.elaintieto.fi/julkaisut.aspx
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o Tuottaja valvoo tilalla tapahtuvaa kiinniottoa, lastausta ja lopetusta, 

jotta kaikki tapahtuu asianmukaisesti, turhaa kivun ja tuskan 

aiheuttamista välttäen.  

o Lopetusurakoitsija vastaa eläinten asianmukaisesta käsittelystä.  

- Jos kanasi teurastetaan, huolehdi edellä olevien ohjeiden mukaisesti, että kanojen kiinniotto, 

lastaus ja kuljetus tapahtuvat asianmukaisesti. 

- Paastota kanat ennen teurastusta teurastamon antamien ohjeiden mukaisesti (max. 

24 h ennen teurastusta). 

- Anna kanoille vettä vapaasti lastaukseen asti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomioi erityisesti virikehäkkikanalassa: 

- Orret, varvaspellin alustat yms. jumittumisriski: varsinkin alkuvaiheessa on tärkeää seurata 

säännöllisesti kanojen tottumista häkin varusteisiin. 

- Orsien puhtaanapidolla on positiivinen vaikutus jalkaterveyteen. 

- Eri kerrosten valvonta – tasaisten olosuhteiden varmistaminen eri kerroksissa on tärkeää (valo, 

ilmanvaihto, lämpö). 

- Haasteena pehkualue – hygieniasta tinkimättä (esim. kokkidioosiriski, likaiset munat). 

 

  

           
                  Kanalassa käytettävä lopetuskontti, kuva: Agrikumppanit Oy 

                                       
        Pehkualue tyhjässä virikehäkissä, pehkumateriaali lisäämättä, kuva: Suomen Siipikarjaliitto  
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Huomioi erityisesti lattiakanalassa: 

- Lattiakanalassa ruokinta- ja vesilaitteet on sijoiteltava siten, etteivät kanat vaurioita itseään 

- Tuotantotilojen hygieniasta on huolehdittava, vettynyt pehku on aina korjattava pois ja kuivitettava 

uudestaan. 

- Erityisesti lattiakanalassa on kiinnitettävä huomiota taudinaiheuttajien torjuntaan (hyvälaatuinen 

pehku, suojavaatetus, jyrsijöiden torjunta) sekä loisten hallintaan (suolinkaiset, kokkidit). 

- Orsien puhtaanapidolla on positiivinen vaikutus jalkaterveyteen. 

 

Huomioi erityisesti ulko- ja luomukanalassa: 

- Orsien puhtaanapidolla on positiivinen vaikutus jalkaterveyteen. 

- Ulkoilevilla kanoilla suojat (rakenteet/pensaat yms.) ja piilopaikat mahdollistavat liikkumisen 

tasaisesti koko ulkoalueella. 

- Luomukanaloissa on huomioitava pesu- ja desinfiointiaineiden käyttömahdollisuuden rajoitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteet / Hyvä terveys: 

- Tehosta tautisuojausta ottamalla käyttöön 

o Tautisulku, erikseen ulko-ovella ja eläintilaan siirryttäessä 

o Kanalakohtaiset suojavarusteet 

o Käsienpesumahdollisuus joka halliin 

o Kirjanpito kävijöistä 

- Hanki kana-aines tuotantoketjusta, jonka emoparvet ovat aktiivisesti mukana siipikarjan 

terveystarkkailuohjelmassa 

- Kehitä kanasilmääsi aktiivisesti kanojen terveyttä tarkkaillen (kts. Kanahavaintoja-kirjan 

kappale 1) 

- Tee aktiivista yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa (jalostus, eläinlääkäri, 

ruokintaneuvonta) 

 
                    Luomukanalan terassi, kuva Ulla-Maija Leskinen 
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4. Tarkoituksenmukainen käyttäytyminen 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sosiaalisen käyttäytymisen ilmaisu 

- Varmista, että kanoilla on jatkuvasti suurimman osan valoisasta ajasta pääsy kylpemään ja 

kuopsuttelemaan, sekä muun ajan nokkimaan pehkumateriaalia. Kylpymateriaalia on oltava 

kylpyalueella jatkuvasti niin, että se peittää alueen. Kylpymateriaalin hoito on tärkeää, ja 

pehkun on pysyttävä sopivan kuivana ja kuohkeana. Kylpymateriaalina kana suosii 

hienojakoista ainesta, luonnossa esim. hiekkaa. Käytännössä esim. turve ei sovellu 

munintakanaloissa käytettäväksi munien likaantumisriskin vuoksi. 

- Kanojen synkronisen käyttäytymisen vuoksi tarjolla on oltava riittävästi syönti-, orsi-, pesä-, 

ja pehkutilaa. Kilpailusta johtuvien aggressioiden vähentämiseksi on tärkeintä huolehtia 

resurssien riittävyydestä jokaiselle. Pyri kilpailustressin minimointiin kanalassa.  

- Kanat hakeutuvat mielellään mahdollisimman ylhäällä olevalle orrelle. Eri tasoissa sijaitsevat 

orret mahdollistavat lintujen pyrähtelyn. Huomioi tämä orsien sijoittelussa. Orret 

mahdollistavat myös erilaisten yksilöiden yksilöllisen käyttäytymisen. Kana oppii myös 

laitteistojen asianmukaisen käytön helpommin oikein sijoitettujen orsien avulla. Tavoite: orret 

ovat aina irti tasosta, mahdollisuuksien mukaan eri korkeuksilla. 

b. Muun käyttäytymisen ilmaisu 

- Pesän on oltava rauhallinen, helppopääsyinen ja puhdas paikka. Pesäalaa on oltava 

riittävästi. Seuraa lattia- ja pesämunien määrää. Suuri lattiamuninta kielii siitä, etteivät kanat 

osaa käyttää/pysty käyttämään pesiä, tai ne eivät ole houkuttelevia. Kaikkien pesien tulisi 

olla yhtä houkuttelevia, ja kanat olisi saatava jakaantumaan pesiin tasaisesti (tasaiset 

olosuhteet, ”välistopit” pesärivin edessä, valojen käyttö jne.). Pesän toimivuudesta kertoo 

pesään munittujen munien määrä, ja pesien käyttöä sekä munien jakautumista eri pesiin on 

seurattava aktiivisesti. Kana pyrkii luontaisesti käyttämään pesärivin päässä sijaitsevia pesiä. 

Vedottomuus on tärkeää, ja kanat hakeutuvat mielellään lämpimään kohtaan kanalaa, missä 

myös muut kanat ovat. 

- Virikkeinä toimivat erityisesti pehku ja kokonaiset jyvät pehkualueella, joskus myös muut 

rehut, kuten juurekset, säilörehu, heinä/ruoho (huom! hygieniariski!). Ylimääräisten 

virikkeiden käytöllä voidaan kompensoida esim. ulkoilun tms. puutetta. Esim. palloja, köysiä 

tms. käytettäessä virikkeitä tulisi kuitenkin välillä vaihtaa, jotta ne toimisivat todellisena 

virikkeenä. 

 

  

Käyttäytymisen osalta hyvinvoinnin tasoa ilmaisevat mm.: 

 sosiaalisen käyttäytymisen, kuten kylpemisen, orrella nukkumisen, 

synkronisen syömiskäyttäytymisen yms. määrä 

 rauhallisuus/uteliaisuus 

 levottomuus/pelokkuus 

 aggressiivisuus 

 häiriökäyttäytyminen, kuten höyhenten nokkiminen, kannibalismi 
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c. Hyvä eläin-hoitaja-suhde 

- Hoitaja on tärkein kanan hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Tuottajan ja/tai kanojen hoitajan 

motivaatio vaikuttaa myös kanan hyvinvointiin. Hyvä hoitaja on perehtynyt kanojen hoitoon ja 

ylläpitää ammattitaitoaan esim. alan lehdistöä ja kirjallisuutta seuraamalla sekä osallistumalla 

tarjolla oleviin koulutuksiin.  

- Kehitä ”kanasilmääsi” jatkuvasti! 

- Kasvatusvaiheella on suuri merkitys kanan hyvinvoinnille myös jatkossa. Hoitajan on 

totutettava kanat ihmiseen, ääniin ja ympäristön muuttumiseen jo kasvatusvaiheessa. 

- Kanoja on kohdeltava rauhallisesti eikä niitä saa tarpeettomasti pelotella eikä kiihdyttää. 

- Käy kanojen joukossa ja kiertele läpi kanalan joka osa, ja tarkista myös pesät. Erityisesti 
ylimmät ja alimmat virikehäkkikerrokset on muistettava aina tarkistaa.  

- Tarkkaile kanojen käyttäytymistä sellaisena aikana, jolloin normaalisti et käy kanalassa. 

- Valvontakamera on vain apuväline kanojen voinnin tarkistamiseen, eikä sen käytöllä pidä 
korvata kanalassa käyntiä ja kontaktia kanoihin. Vain kanalassa kiertämällä ja toimimalla 
kanat tottuvat ihmiseen, ääniin jne. 

- Lainsäädäntö vaatii, että kanojen hyvinvointi ja olosuhteet on tarkastettava vähintään kerran 
päivässä ja tarvittaessa useamminkin. Vastakuoriutuneet, sairaat, vahingoittuneet tai 
poikkeavasti käyttäytyvät linnut on tarkastettava vähintään kaksi kertaa päivässä. Yksilöllinen 
tarkastus on suoritettava niille kanoille, joille se yleistarkastuksen perusteella on tarpeen. Jos 
havaitset tarkastuksessa tavanomaisesta poikkeavaa, ryhdy välittömiin toimenpiteisiin asian 
selvittämiseksi ja korjaamiseksi.  

- Valvo tilalla tapahtuvaa kiinniottoa, lastausta ja lopetusta, jotta kaikki tapahtuu 
asianmukaisesti, turhaa kivun ja tuskan aiheuttamista välttäen. Lopetusurakoitsija vastaa 
eläinten asianmukaisesta käsittelystä.  

 

                

            Pesän on oltava rauhallinen, helppopääsyinen ja puhdas paikka, kuva: Suomen Siipikarjaliitto 
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d. Positiivinen tunnetila 

- Jalosteen valinnalla ja kasvatuskauden toiminnalla voidaan vaikuttaa kanan tunnetilaan: 

tavoitteena on utelias, peloton, aktiivinen ja hyvin tuottava kana.  

- Muista, että hoitajan käyttäytyminen, olosuhteet, jne. vaikuttavat kanan tunnetilaan ja 

käyttäytymiseen. 

 

Huomioi erityisesti virikehäkkikanalassa: 

- Voit vaikuttaa kanojen hyvinvointiin esim. laitevalinnoilla ja kanoja seuraamalla havaita 

kehittämistarpeita laitteistoissa.  
- Mahdollista kanoille niiden luontainen sosiaalinen käyttäytyminen. 

- Huolehdi, että kylpyalueella on käytettävissä kylpymateriaalia, joka peittää alueen. 

- Orsien toteutus haasteena; korkeuserojen toteuttaminen vaikeampaa. Orren on kuitenkin oltava 

irrallaan lattiapinnasta ja kanan on saatava varpaansa sen ympärille. 

Huomioi erityisesti lattiakanalassa: 

 Varmista, että lattiakanalassasi on käytettävissä riittävästi kuiviketta kanan luontaisten 

käyttäytymistoimien toteuttamiseen. 

 Virikkeinä toimivat erityisesti pehku ja kokonaiset jyvät pehkualueella.  

 Lattiakanalassa ruokinta- ja vesilaitteet on sijoiteltava kanan liikkuminen huomioiden. 

 Luonnollinen ryhmäkoko kanalla on 5-30 yksilöä. On hyvä, jos alaryhmien muodostuminen on 

lattiakanaloissa mahdollista. Suurissa parvissa häiriöalttius lisääntyy.   

 Kukot edistävät alaryhmien muodostumista ja siten voivat rauhoittaa kanalaumaa.  

Huomioi erityisesti luomu/laidunkanalassa: 

- Laitumella kanojen on päästävä suojaan, pensaat/puut, rakennelmat yms. antavat tähän 

mahdollisuuden ja edistävät koko laidunalueen käyttöä (kanat uskaltavat paremmin lähteä 

kauemmas kanalarakennuksesta). Katettu veranta antaa myös suojaa ulkoileville kanoille. 

- Ulkoilu talvikaudella asettaa haasteita säätilasta riippuen. Varmista, että kanoilla on aina 

mahdollisuus päästä suojaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tavoitteet / Tarkoituksenmukainen käyttäytyminen 

- Varmista turvallinen ja tuottoisa ympäristö, jossa kana pystyy toteuttamaan 

päivittäisiä rutiinejaan 

o rauhallinen muninta pesään 

o lepo 

o ruuanetsimiskäyttäytyminen 
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5. Liitteet ja oheislukemistoa 

 

1. ETT:n tilatason tautisuojausohje 18.3.2016 (liite 1) 

2. ETT:n ohje siipikarjatilalla kävijöille (liite 2) 

3. Kanapunkin leviämiseen vaikuttavia riskitekijöitä  

(Lähde: Kanapunkki hallintaan munintakanaloissa -hankkeen loppuraportti; hollantilaisen 

tutkimuksen (Mul & Koenraadt, 2009) pohjalta mukaillut Tuomo Tuovinen) (liite 3) 

4. Kanahavaintoja, käytännönläheinen opas siipikarjanpitoon, jossa lintu pääosassa 

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

saatavilla Siipikarjaliitosta, puh. 03 438 4737 www.siipi.net  

5. Kana – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna 

www.evira.fi > Tietoa Evirasta > Julkaisut > Eläimet > Oppaat 

Painetun version oppaasta voi tilata Evirasta. Toimituksiin liittyvät kysymykset 

sähköpostilla tilaukset@evira.fi tai puhelimitse 040 489 3329 / 0400 378 710. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     Kuva: Pasi Pärnänen 

http://www.siipi.net/
http://www.evira.fi/
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ETT:n tilatason tautisuojausohje 

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 eläin-tautien 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. 
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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. 

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. 

 Torju jyrsijöitä ja kärpäsiä säännöllisesti. 
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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 

 

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. 
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Ohje siipikarjatiloilla kävijöille  

 

TILA 

 Päästä kanalaan aina vain pakolliset kävijät! Jos tilallasi on eri-ikäisiä lintuja, liikkumis-järjestys kävijöille 
on aina nuorimmista parvista vanhempiin. 

 Pidä kirjaa kaikista kävijöistä (nimi/yritys, päivämäärä, käynnin tarkoitus). 

 Tarjoa kävijälle asianmukaiset, kertakäyttöiset tai muuten puhtaat ja kuivat suojavaatteet, -päähine ja -
jalkineet. Säilytä suojavarusteet kuivassa ja lämpimässä paikassa.  

 Tarjoa tautisulku sekä hallin ulko-ovella että sosiaalitiloista tuotantotiloihin siirryttäessä 
− Penkki tai ”karsina”, joka erottaa muut tilat tuotantotiloista → suojavaatteiden ja  

-jalkineiden vaihto 
− Eri osastosta toiseen siirryttäessä ainakin jalkineiden/jalkinesuojien vaihto 
− Jalostuspolven tiloilla suihku 

 Järjestä asianmukainen mahdollisuus käsien, jalkineiden ja työvälineiden pesuun; 

riittävästi lämmintä vettä, vesiletku, pesuharja, saippua, käsidesi ja kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä. 

 Varaa kävijän työvälineitä varten puhdas, hyvin valaistu pöytätaso. 

 Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy vaatii kaikkien osapuolten yhteistyötä. Sinulla on tuottajana vastuu tilasi 
tautisuojauksesta ja siten myös oikeus vaatia tilalla käyviltä vierailijoilta asianmukaista tautisuojautumista 
ja karenssiajan noudattamista. 

 Mikäli tilallasi on tarttuvien tautien oireita tai muuten syytä epäillä tarttuvaa tautia, ilmoita siitä käyntiä 
suunnittelevalle taholle etukäteen. Tällöin tilanne voidaan ottaa huomioon käynnin tarpeellisuutta 
arvioitaessa ja/tai ajo/työjärjestyksen suunnittelussa. 

 

KÄVIJÄ 

 Älä koskaan mene siipikarjayksikköön omistajan tietämättä tai ilman lupaa. Tautisuojaus on yhteistyötä. 
Tilan tautisuojaus on tuottajan vastuulla (eläintautilaki, salmonellavakuutus, tuotantosopimus yms. 
velvoittavat tuottajaa), joten ota tämä huomioon ja kunnioita tilan tapaa hoitaa tautisuojaus. 

 Käytä aina ensisijaisesti talon tarjoamia suojavaatteita ja -jalkineita. 

 Käytä tautisulkua tuottajan antamien ohjeiden mukaisesti. 
− Mikäli tilalla on käytäntönä sisäänpääsy vain suihkun kautta, se koskee kaikkia kävijöitä. 

 Mikäli joudut käyttämään omia suojavarusteita, huolehdi siitä, että ne ovat puhtaat aina uudelle tilalle 
mentäessä. Pese ja desinfioi kätesi, jalkineesi ja mahdolliset työvälineesi aina lähtiessäsi tilalta.                                                           

 Vältä tarpeetonta eläinten koskettelua. Liiku varovasti tuottajan ohjeiden mukaisesti, jotta linnut eivät 
pelästyessään vahingoita itseään ja muita lintuja. 

 Pidä vähintään 12 tunnin tauko aina kotimaassa tilalta toiselle siirtyessäsi. Ennen seuraavaan 
siipikarjayksikköön menoa vaihda kaikki vaatteet ja peseydy perusteellisesti. Käy mieluiten saunassa 
tilakäyntien välillä. 

 Mikäli joudut käymään tilalla, jolla epäillään tai on todettu tarttuvaa ja mahdollisesti tilalta toiselle leviävää 
tautia, älä koskaan mene toiselle siipikarjatilalle tämän jälkeen samana päivänä, vaan noudata 48 h -
sääntöä.  

 Mikäli sinulla on harrastesiipikarjakontakteja, noudata 48 h -sääntöä, käy saunassa ja vaihda kaikki 
vaatteet ja jalkineet ennen siipikarjatilalle menoa. 

 Noudata aina 48 h -sääntöä ulkomailta palattuasi ennen seuraavaa tilakäyntiä. 

Lisäohjeita: http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/tilatason_tautisuojaus 


