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Muutokset 2016 

 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat 

vaatimukset kattavat kaikki maataloustoiminnassa pidettävät 

tuotantoeläimet  

• Naudat 

• Siat 

• Lampaat ja vuohet 

• Kanat, Broilerit, Kalkkunat, Ankat, Hanhet ja Strutsit 

• Hevoset 

• Peurat  

• Biisonit 

• Turkiseläimet 

 



Kaikkia tuotantoeläimiä koskevia vaatimuksia 

 

 Pitopaikan yleiset vaatimukset  

 Tilavaatimukset  

 Eläinsuojan olosuhteet  

 Hyvinvoinnista huolehtiminen  

 Ruokinta ja juotto  

 

 



Uusia vaatimuksia 
 

 Pitopaikka ja sen rakennukset ja laitteet ovat hyvässä 

kunnossa ja eläimille turvallisia  

 Materiaalit, joiden kanssa eläimet pääsevät kosketuksiin, ovat 

turvallisia, puhdistettavissa perusteellisesti ja desinfioitavissa  

 Pitopaikan puhtaudesta ja desinfioinnista huolehditaan 

riittävästi  

 Eläinsuojan lattia ei aiheuta eläimille vahinkoa  

 Ulkotarha on turvallinen ja pysyy sopivan kuivana  

 Ulkotarhan ja laitumen aidat ovat eläimille sopivasta 

materiaalista, turvallisia sekä hyvässä kunnossa  



Uusia vaatimuksia 

 

 Eläimet tarkastetaan riittävän usein  

 Tilalla kuolleiden eläinten lukumäärästä pidetään kirjaa  

 Ruokinta- ja juottolaitteistojen toimivuus tarkastetaan 

päivittäin  

 Ruokinta- ja juottolaitteistojen häiriöiden varalta on 

käytettävissä varajärjestelmä , joka voi olla esim. käsin juotto 

tai -ruokinta  

 Käytettäessä automaattista juotto- tai ruokintalaitetta, eläimet 

totutetaan sen käyttämiseen 

 



Eläinlajikohtaisia uusia vaatimuksia 

Naudat 
 

 Uusia vaatimuksia vuonna 2016 naudoille edellä mainittujen kaikkia 

tuotantoeläimiä koskevien vaatimusten lisäksi  

 Koneellisen ilmanvaihdon toimivuus tarkastetaan päivittäin  

– Laitteiston häiriön varalta on käytössä varajärjestelmä  

– Käytössä on tarvittaessa hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen 

laitteiston häiriötilanteessa  

– Hälytysjärjestelmän toimivuus testataan säännöllisesti  

 Naudan kytkemiseen käytetty laite tai väline on asianmukainen  

 Naudan häntää ei pidetä jatkuvasti sidottuna  



Eläinlajikohtaisia uusia vaatimuksia 

Siat  

 Ryhmien sekoittamista vältetään  

 Jos sikaryhmissä merkkejä tappeluista, tarvittaviin toimenpiteisiin on 

ryhdytty  

 Nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät kuivikkeisiin  

 Emakoille annetaan ennen porsimista sopivaa materiaalia pesän 

rakentamista varten  

 Porsimishäkkiin laitettaessa emakko tai ensikko on puhdistettu 

perusteellisesti  

 Tilalla katkaistaan/hiotaan pikkuporsaiden hampaita rutiininomaisesti vain 

mikäli emakoilla on havaittavissa nisävaurioita  

 Tilalla vieroitetaan porsaita ainoastaan yli 4 viikon ikäisinä, 

poikkeustapauksissa 3-4 viikon ikäisinä.  

 Sikojen häntiä ei ole katkaistu ja muita kipua aiheuttavia toimenpiteitä on 

suoritettu vain sallituista syistä  



Eläinlajikohtaisia uusia vaatimuksia 

Lampaat ja vuohet 
 

 Nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät 

kuivikkeisiin  

 Lammasta/vuohta ei tehdä liikkumattomaksi sähkön avulla  

 Kilit saavat ternimaitoa tai sitä korvaavaa valmistetta 

mahdollisimman pian syntymän jälkeen  

 Kili ruokitaan maidolla vähintään kahdeksan ensimmäisen 

elinviikon ajan  

 Viikon ikäisestä alkaen kilin saatavilla on kuitupitoista rehua ja 

puhdasta vettä  

 



 

 

 Kanoja käsiteltäessä noudatetaan erityistä varovaisuutta  

 Kanojen nokkia ei ole typistetty ja muita kipua aiheuttavia 

toimenpiteitä on suoritettu vain sallituista syistä  

 

Eläinlajikohtaisia uusia vaatimuksia 

Munivat Kanat 



Eläinlajikohtaisia uusia vaatimuksia 

Hevoset 

 

 Nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät 

kuivikkeisiin  

 Hevosen käytettävissä on asianmukainen, puhdas ja kuiva 

makuupaikka  

 Hevosen kytkemistä koskevat vaatimukset täyttyvät  

 Ulkotarha ja laidun ovat riittävän tilavat  

 Hevosella on kuulo- ja näköyhteys pitopaikan toimintaan sekä 

mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen  



Eläinten hyvinvoinnin vaatimuslistat 

 

 

http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/tay

dentavat+ehdot/elainten+hyvinvoinnin+vaatimuslistat/ 

 

 

 

 

Kiitos  
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