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OSA 2: TILAKÄYNTIRAPORTTI 
 
Tilakäyntipäivämäärä: _____ /_____ /__________ 
 
Edellisten parvien tuotanto- ja teurastulokset on toimitettu tiedoksi eläinlääkärille. 
 
Edellisten tuotantoerien tuotanto- ja teurastuloksista tehdyt havainnot (koskee edellisen tilakäynnin 
jälkeisiä parvia): 
 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 
 
 
Onko tilalla esiintynyt edellisen käynnin jälkeen  

- salmonellaa   kyllä             ei 
 
- kampylobakteeripositiivisia parvia?   kyllä             ei 

 

Onko tuotantohygienian parantamiseen tähtäävät toimenpiteet dokumentoitu?  kyllä              ei 
 
Päivittäinen tuotannonseuranta dokumentoitu                                         kyllä  ei   
 
Kirjanpito omistajan/haltijan saamista/käyttämistä lääkkeistä/rokotteista on tarkistettu        kyllä       ei   
 
Parv(i)en tämänhetkiset tiedot:  

 Parvi 

 
Parvi 

 
Parvi 

 
Parvi 

 
Parvi 

 
Parvi 

 
Parvi 

 
Ikä        

Lintujen alkuperä        

Hautomo        

Untuvikkomäärä        

7 vrk poistuma %        

Itsestään kuolleet %        

Karsitut %        

Kokonaispoistuma %        

Onko parvessa esiintynyt 
lisääntynyttä poistumaa, 
kasvun heikkenemistä tai 
taudin oireita?  

       

Onko edellä mainittuihin 
poikkeamiin reagoitu 
kansallisen tason 
vaatimusten* mukaisesti? 

       

Poikkeavan kuolleisuuden/ 
karsinnan syyt 

 

       

*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).  

 
Huomautettavaa  kyllä              ei 
Huomioita: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Eläinlääkäri: arvioi käynnillä alla olevien muistilistojen perusteella 1. kanalan olosuhteet, 2. lintujen 
ruokinta ja juomavesi, 3. hoitorutiinit, 4. hygienia ja tartunnoilta suojautuminen sekä 5. lintujen 
terveydentila.  
 
Merkitse rasti ruutuun, onko tilalla huomautettavaa kyseisen osion muistilistan mukaisten tekijöiden 
suhteen. Kirjoita vapaamuotoinen arvio tilanteesta käyntihetkellä osastokohtaisesti kunkin sivun 
alalaitaan. 

 

 
 

1. OLOSUHTEET (aistinvarainen arviointi ja mittaukset osastokohtaisesti) 
 
 
 

MUISTILISTA: 

Ilmanlaatu 
Lantakaasut 
Suhteellinen kosteus % 
Pölyisyys 
Veto 
Lämpötila ºC kanalassa 
Ulkolämpötila 
Lintujen lämpöaistimus (läähätys, hytinä, pakkautuminen/sijoittuminen) 
Alipaine (pascal) 20-40 = hyvä 
Pehkumateriaali 
Pehkun kunto 
Pehkun hoito 
Kuivikkeen lisäys kyllä/ei 
Melu 
Valaistus (tasaisuus, lintujen käyttäytyminen yms.) 
Valo-ohjelma / yön pituus 

 
 
 

Huomautettavaa  kyllä              ei 

 

Arvio olosuhteista ja mahdollisia korjaus- tai parannuskehotuksia: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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2. RUOKINTA JA VESI 
 
 
 

MUISTILISTA: 

Onko rehua ja vettä tarjolla? 
 
VESI: 
Onko juomalaite sopivalla korkeudella linnuille? 
Tarkistetaanko vedenpaine päivittäin? 
Seurataanko veden kulutusta päivittäin? 
Onko veden kulutuksen nousu tasainen (%)? 
 
REHU: 
Onko ruokintalaite sopivalla korkeudella linnuille? 
Tarkistetaanko ruokintalaitteet päivittäin? 
Seurataanko rehunkulutusta päivittäin? 
Rehustus 
   -Täysrehu vai 
   -Tilalla lisätty vilja + teollinen rehu 
Rehunvalmistaja 
Noudatetaanko (lintujen iän ja kasvun mukaista) ruokintasuositusta? 
Onko omasta viljasta tehty rehuanalyysi? 
Ruokintaohjelma (kuinka monta eri rehua käytössä kasvatuskauden aikana?) 
Onko rehunvaihtoihin liittynyt ongelmia? ei / kyllä, millaisia? 
Onko rehuvarastot merkitty (siilonumerointi)? 
Säilytetäänkö vilja katetuissa siiloissa? 
Säilytetäänkö kustakin viljaerästä näytepussi erän teurastulosten valmistumiseen asti? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Huomautettavaa  kyllä              ei 

 
 
 
Arvio rehustuksesta ja ruokinnasta sekä mahdollisia korjaus- tai parannuskehotuksia: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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3. HOITORUTIINIT 
 
 

MUISTILISTA: 

Päivittäiset tarkastukset (kuinka usein, mitä sisältää) 
Onko kirjanpito sairauksien hoidosta? kyllä/ei 
Onko lääkekirjanpito (saadut ja käytetyt lääkkeet ja rokotteet) kunnossa? 
Seurataanko lintujen kasvua painonseurannalla? 
Onko tilalla käytössä automaattivaaka? 
 
POIKKEAMATILANTEIDEN HALLINTA: 
Sairauksien oireita tai todettuja tauteja 
Lääkitys ja hoito 
Eläinlääkärin käynnit 
- salmonellavalvonta 
- myös muita käyntejä, mitä? 
Yksittäisen eläimen lopetus 
- Niskamurto 
- Muu tapa, mikä? 
 
 
TÄYTÄ: 
 

Parvi nr.      

Suoritetaanko 
karsintaa 
päivittäin? 
kyllä/ei 

     

Raatojen 
keräys 
kertaa/pv. 

     

 
 
Tuottajan oma kuvaus päivittäisistä hoitorutiineista: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

Huomautettavaa  kyllä              ei 

 
 
Arvio hoitorutiineista ja mahdollisia korjaus- tai parannuskehotuksia: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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4. HYGIENIA JA TARTUNNOILTA SUOJAUTUMINEN 
 
Voidaan käyttää myös Lihasiipikarjatilan hyvän hygienian oppaan liitettä 2, tarkistuslista. 
 
 
 

MUISTILISTA: 

TAUTISUOJAUS: 
Onko olemassa tautisulku osastoittain? 
Käytetäänkö tautisulkua asianmukaisesti? 
Onko käytössä suojavaatetus  
  -hoitajille? 
  -kävijöille? 
Onko käytössä osastokohtaiset kengät  
  -hoitajille? 
  -kävijöille? 
Onko käsienpesumahdollisuus?  
Haittaeläinten torjunta tuotantotiloissa  
Haittaeläinten torjunta rehu- ja kuivikevarastoissa (rehua näkyvillä/tarjolla? verkot?) 
Raatojen säilytys ja hävitys 
- Säilytys tilalla (kuvaus) 
- Hävitys 
   - Raatokeräily 
   - Haaska 
   - Poltto 
   - Turkisrehulaitos 
   - Muu, mikä? 
Onko eläinten tai rehun tuonnissa noudatettu ETT:n ohjeita? 
 
ERÄTAUKO/TOIMENPITEET: 
Pehkun tyhjennys 
Kasvattamon tilojen, laitteiden ja välineiden puhdistus, pesu ja desinfiointi  
Juomalaitteiden tarkistus, tyhjennys ja puhdistus 
Ruokintalaitteiden tarkistus, tyhjennys ja puhdistus  
Lannan käsittely 
 
 
 
 

Huomautettavaa  kyllä              ei 

 
 
 

Arvio hygieniasta ja tartunnoilta suojautumisesta sekä mahdollisia korjaus- tai 
parannuskehotuksia: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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5. HAVAINNOT LINNUISTA JA NIIDEN TERVEYDENTILASTA  
KÄYNNIN YHTEYDESSÄ 

 
 
 

MUISTILISTA: 
Höyhenpeite 
  - Puhdas ja siisti 
  - Harva ja kulunut 
  - Likainen 
Silmät 
  - Kirkkaat 
  - Sameat 
  - Tulehdusta 
Iho 
  - Terve 
  - Ihovaurioita  
Harja 
  - Kirkkaan värinen, puhdas ja ehjä  
  - Vaalea, väritön 
  - Likainen, samea 
  - Vaurioita 
Jalkapohjien kunto 
Havaitaanko vesipöhöä? 
Ravitsemustila 
Parven tasaisuus 
Onko häiriökäyttäytymistä? 
Onko kannibalismia? 
Raatoja? 
Muita huomioita 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huomautettavaa  kyllä              ei 

 
 
 

Arvio linnuista ja niiden terveydentilasta ja mahdollisia toimenpidekehotuksia: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Tuotantopolven lihasiipikarjatilan terveydenhuoltokäyntiraportti ja -suunnitelma 
versio 29.8.2014 

 

LIHASIIPIKARJAKASVATTAMON TERVEYDENHUOLTOKÄYNTI-
RAPORTTI JA -SUUNNITELMA 
 
OSA 3: Terveydenhuoltosuunnitelma, jonka liitteenä on suunnitelma immunologisten ja 
muiden eläinlääkevalmisteiden käytöstä eläinten pitopaikassa 
 
 
 
MAHDOLLISET KEHITTÄMISKOHTEET (tavoite seuraavaan terveydenhuoltokäyntiin 
mennessä): 
 
 
1. 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
2. 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Muuta huomioitavaa:  
 
______________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Terveydenhuoltosuunnitelman päivitys viimeistään  ______ / ______ / ________ 
 
 
 
 
Paikka ja aika:  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
Eläinlääkärin allekirjoitus 

 
 
 
 

 


