1 Monipuolinen lintu
Lintu on monipuolinen kotieläin. Eri lintulajeista hyödynnetään kaupallisesti muun muassa lihaa, munia, sulkia, nahkaa ja
rasvaa. Suomessa kasvatettavista lajeista tärkeimmät ovat kana
ja kalkkuna. Erityisesti lihantuotantoon jalostetusta kanasta käytetään nimitystä broileri. Suomessa kasvatetaan jonkin verran
myös ankkoja, hanhia, strutseja ja viiriäisiä. Muuta siipikarjaa
on lähinnä harrasteena, tai niiden kasvatus on yksittäisten toimijoiden elinkeino.
Tässä kirjassa käsitellään elinkeinomittakaavan siipikarjatuotantoa, eli esittelyn pääpaino on kananmunantuotannossa sekä
broilerin ja kalkkunan kasvatuksessa. Ankan, hanhen ja strutsilintujen kasvatusta ja hoitoa sivutaan lyhyesti.
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1.1

Siipikarjatuotanto maailmalla

Siipikarjatuotannon kaksi päähaaraa ovat lihantuotanto ja munantuotanto. Taloudellista merkitystä on myös lintujen sisäelimillä, kuten hanhenmaksalla, sekä esimerkiksi strutsien ja vesilintujen nahalla ja höyhenillä. Eri lintulajeista kotieläiminä pidetään
eniten kanoja, kalkkunoita, ankkoja ja hanhia. Muillakin lajeilla
voi olla paikallisesti merkitystä.
Mitä tuotteita ja sivutuotteita
siipikarjasta saa? Selvitä niiden
tuotantotapoja.

Vuonna 2014 Suomessa tuotettiin kananmunia 67 miljoonaa
kiloa, Ruotsissa 123 miljoonaa kiloa, Tanskassa 82 miljoonaa kiloa, Norjassa 67 miljoonaa kiloa ja Islannissa 3,6 miljoonaa kiloa.
Suomessa kananmunien tuotanto ja kulutus olivat pitkään
melko tasaisia, mutta viime aikoina erilaiset ruokatrendit ja ruokailutapojen muutokset ovat lisänneet kulutusta. Kananmunien
ostaminen suoraan tuottajilta on lisääntynyt merkittävästi. Suurin osa munista markkinoidaan kuluttajille edelleen perinteisinä
kuorimunina, mutta erilaisten kananmunatuotteiden tarjonta on
lisääntynyt.
Mitä kananmunatuotteita tiedät?

Kana on tärkein elintarvikkeeksi käytettävien munien tuottaja. Kananmunien kulutus on 2000-luvulla ollut EU:n alueella
varsin tasaista, kun taas Venäjällä, Yhdysvalloissa, Meksikossa,
Brasiliassa ja Kaakkois-Aasiassa kulutus on hieman lisääntynyt.
Suurin osa kananmunien viennistä tapahtuu kuitenkin EU:n sisämarkkina-alueella. Uusia tärkeitä vientikohteita on muun muassa
Lähi-idässä ja Kaakkois-Aasiassa, erityisesti Hongkongin merkitys on kasvanut. Yhdysvaltojen vienti suuntautuu pääosin Kanadaan ja Hongkongiin. Kiinan merkitys kananmunamarkkinoilla
on kasvamassa. Kiinalaisten kananmunien päämarkkina-alueet
ovat Hongkong ja Japani. Saksa, Hollanti, Japani ja Hongkong
ovat merkittävimmät kananmunien ja munavalmisteiden ostajat.
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n tilaston mukaan
maailmassa tuotettiin vuonna 2014 noin 69,8 miljoonaa kiloa kananmunia.
Kuinka monta kappaletta
kananmunia tarvitaan tähän
määrään?

EU:ssa tuotettiin kananmunia hieman alle 7 000 miljoonaa kiloa vuonna 2014. Suurin tuottajamaa oli Ranska, jonka tuotanto
oli lähes 1 000 miljoonaa kiloa. Alankomaat, Italia, Espanja, Saksa ja Iso-Britannia tuottivat kukin noin 700–800 miljoonaa kiloa
ja Puola noin puoli miljoonaa kiloa.
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Kuva 1. Kananmunaa voidaan
markkinoida muunakin tuotteena
kuin kokonaisena kuorimunana.
Kuva: Scanegg Suomi Oy.

Kuva 2. Suomessa siipikarjanliha on pitkälle
jalostettua. Kuva: Suomen Broileryhdistys ry.
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Siipikarjanlihan kulutus on kasvanut hyvin voimakkaasti eri
puolilla maailmaa. Myös kehitysmaissa tuotettu lihamäärä on
lisääntynyt nopeasti ja kasvun ennustetaan jatkuvan. FAO:n tilastojen mukaan vuonna 2014 maailmassa tuotettiin eniten broilerin lihaa, noin 100 353 miljoonaa kiloa. Toiseksi eniten tuotettiin
kalkkunanlihaa, noin 5 611 miljoonaa kiloa. Ankanlihan tuotanto samana vuonna oli noin 4 331 miljoonaa kiloa sekä hanhen- ja
viiräisenlihan tuotanto noin 2 616 miljoonaa kiloa.
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EU:ssa broilerinlihan tuotanto oli vuonna 2014 noin 10 983
miljoonaa kiloa ja kalkkunanlihan tuotanto noin 190 miljoonaa
kiloa. EU:n suurimpia tuottajamaita ovat Iso-Britannia (1 442
miljoonaa kg), Puola (1 632 miljoonaa kg), Saksa (10 271 miljoonaa kg) ja Espanja (1 235 miljoonaa kg). Myös Ranska, Italia
ja Hollanti ovat merkittäviä tuottajamaita. Suomessa tuotettiin
vuonna 2014 broilerin lihaa noin 106 miljoonaa kiloa ja Ruotsissa noin 126 miljoonaa kiloa. Tanskassa tuotantoa on enemmän
kuin Suomessa ja Ruotsissa, kokonaistuotanto vuonna 2014 oli
noin 142 miljoonaa kiloa. Norjassa broilerin lihaa tuotettiin noin
94 miljoonaa kiloa ja Islannissa 8 miljoonaa kiloa.
EU:n suurin kalkkunanlihan tuottaja on Iso-Britannia (noin 172
miljoonaa kg). Muita suuria kalkkunamaita ovat Ranska, Saksa,
Italia ja Unkari. Suomessa kalkkunanlihaa tuotettiin vuonna 2014
noin 7 miljoonaa kiloa, Ruotsissa noin 3 miljoonaa kiloa, Tanskassa 0,6 miljoonaa kiloa ja Norjassa noin 10 miljoonaa kiloa.
Ankanlihan tuotanto on lisääntynyt merkittävästi. Vuonna 2014
Ranskassa ankanlihaa tuotettiin 282 miljoonaa kiloa, Saksassa 49
miljoonaa kiloa ja Iso-Britanniassa 32 miljoonaa kiloa.
Mitkä seikat ovat lisänneet
ankanlihan kulutusta?

Suomessa ja useassa muussa EU-maassa munivien kanojen lihaa ei juurikaan enää käytetä elintarvikkeena.

Kanan liha, milj. kg

Pohdi syitä munivien kanojen lihan
käytön vähenemiseen.

Taulukko 1. Kananmunien ja siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus Suomessa.
Siipikarjatuotanto elinkeinona
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UUSIA TUOTEINNOVAATIOITA
Funktionaalinen elintarvike

Siipikarjasta saatavien tuotteiden koostumukseen voidaan vaikuttaa ruokinnan avulla. Jo
nyt esimerkiksi kananmunien rasvahappokoostumusta muokataan lisäämällä pellavaöljyä
kanojen rehuun. Pellavaöljyn käyttäminen lisää
kananmunan monityydyttymättömien rasvahappojen määrää. Pellavalisä ja siitä seuraava
kananmunan rasvahappomuutos ei vaikuta
kanojen hyvinvointiin eikä tuotantotuloksiin.
Ruokinnan avulla voidaan muuttaa myös lihan
rasvahappokoostumusta vastaavalla tavalla.
Menetelmä on jo käytössä muun muassa sianlihantuotannossa.
Ruokkimalla kanoja runsaasti D-vitamiinia
sisältävällä rehulla voitaisiin tuottaa kananmunia, joista yksi riittäisi ihmisen päivittäisen
D-vitamiinitarpeen tyydyttämiseen. Runsaan

D-vitamiiniruokinnan ei ole todettu vaikuttavan negatiivisesti itse lintuun. D-vitaminoitujen
munien tuottamisen esteenä on rehulainsäädäntö.
Kananmunien non-food-käyttö

Non-food-käyttö eli käyttäminen muuna kuin
elintarvikkeena tuo uusia mahdollisuuksia kananmunien hyödyntämiseen. Monien munanvalkuaisen sisältämien proteiinien tiedetään estävän
esimerkiksi virusten ja bakteerien kasvua.
Valkuaisesta on mahdollista eristää esimerkiksi
elintarvikkeiden säilymistä edistäviä aineita ja
lääkeaineita. Keltuaisen rasvahapot sekä sen
sisältämät fosfolipidit, kuten niihin kuuluva
fosfatidyylikoliini, ovat mielenkiinnon kohteina
lääkkeinä ja terveyden edistäjinä. Fosfolipidit
ovat tärkeitä esimerkiksi solukalvojen rakennusaineina.

Siipikarjanjalostus on globaalia toimintaa
Siipikarjanjalostus on aloitettu 1800-luvulla eriyttämällä ominaisuuksiltaan erilaiset munivat kanat omiksi roduikseen. Niitä yhdistelemällä
jalostusyritykset ovat luoneet omia rotujaan, hybridejä. 1950-luvulta
alkaen munivat kanat ja lihantuotantoon tarkoitetut broilerit eriytyivät omiksi jalostuslinjoikseen. Vuosikymmenten saatossa jalostusyhtiöt ovat fuusioituneet yhä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Jalostuksen
keskittymistä maailmanlaajuisesti toimiviksi yksiköiksi on edistänyt
siipikarjan sukupolvien välinen lyhyt aika ja eläinten pieni koko. Siipikarjan perimä on alun perin ollut varsin rikas ja monimuotoinen,
mutta tällä hetkellä kaupallisten jalostajien hybridit samassa tuotannonhaarassa ovat perimältään melko yhdenmukaisia.
Siipikarjanjalostus vaatii paljon henkistä ja taloudellista pääomaa.
Analysoitavaa tietomassaa on runsaasti, koska yksilötason tuotantotietojen lisäksi käsitellään suurten sukulaisryhmien tietoja. Jalostajan
pitää pystyä myös toimittamaan runsaslukuisia lintuparvia, joissa
yksilöiden perimä on mahdollisimman samankaltainen.

Siipikarjatuotanto elinkeinona

14

Mihin ominaisuuksiin
siipikarjanjalostuksessa kiinnitetään
eniten huomiota?

Suuria siipikarjanjalostukseen sijoittavia monikansallisia yhtiöitä ovat muun muassa Erich Wesjohan Gruppe, Nutreco, Tyson
Foods Ltd, Hendrix-Genetix ja Groupe Grimaud. Näille yrityksille siipikarjanjalostus on osa maatalouteen kohdistuvaa sijoitustoimintaa. Siipikarjanjalostusyritykset ovat kehittyneet erilaisten
fuusioiden ja yritysostojen kautta monipuolisiksi yrityksiksi, joilla
usein on oma tytäryhtiönsä kullekin siipikarjalajille.
Maailman suurin siipikarjanjalostukseen keskittynyt yritys on
Aviagen, johon on yhdistetty Wesjohan Gruppen siipikarjanjalostusyhtiöitä. Yhdistymisen tarkoituksena on ollut saada hyödynnettyä entistä paremmin yksittäisten yhtiöiden tietämys siipikarjanjalostuksesta. Aviageniin kuuluvat muun muassa Lohmann,
Ross Breeders, Arbor Acres ja CWT Farms. Näistä Lohmann
on eräs maailman suurimmista munivien kanojen jalostajista, ja
sen tunnetuin hybridilinja on LSL. Ross Breeders on puolestaan
toinen maailman merkittävimmistä lihantuotantoon tarkoitettujen broilerien jalostajista. Ross Breedersin huomattava kilpailija
on Cobb-Vantress, jonka omistajiin kuuluu muun muassa Tyson
Foods.
Kalkkunan jalostustoiminta on keskittyneintä kotieläinten jalostustoimintaa maailmassa. Suurin maailmanlaajuisesti toimiva kalkkunoiden jalostusyhtiö on Aviagen Turkeys. Sen tunnetuimpia hybridilinjoja ovat Nicholas ja BUT. Hendrix Genetics
yhtiöön kuuluva kanadalainen Hybrid Turkeys on merkittävä
jalostaja Kanadassa sekä kasvavien talouksien maissa, esimerkiksi Itä-Euroopassa. Toimijoita on vähän johtuen kalkkunoiden
pienemmästä tuotannosta, kasvatuksen lyhyestä historiasta sekä
kalkkunankasvatuksen vaativuudesta.
Munivat kanat:

Nick Chick, Brown Nick
LSL Classic, LSL Lite
Dekalb White

Broileri:

Ross308, Cobb500

Kalkkuna:

Nicholas, BUT

Taulukko 2. Suomessa esiintyvät siipikarjahybridit vuonna 2018.
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Jalostustoiminnan tulevaisuutta

1.2
Siipikarjanjalostus kehittyy jatkuvasti, mutta edelleenkin se pohjautuu perinteiseen valintajalostukseen. Seuraavan sukupolven
vanhemmiksi valitaan fenotyypiltään eli ilmiasultaan parhaiten
soveltuvat yksilöt. Pelkän ilmiasun perusteella tehtävästä jalostuksesta ollaan siirtymässä genotyyppiin eli perimään pohjautuvaan
jalostukseen. Tällöin selvitetään eri ominaisuuksiin vaikuttavia
geenejä. Seuraavan sukupolven vanhempien valinnassa huomioidaan ilmiasun ohella perimä, ja valitaan yksilöitä, joiden perintötekijöissä on eniten toivottuja ominaisuuksia ja joilla ne ovat
mahdollisimman samankaltaiset.
Geeniperimän informaation tutkiminen ja käyttö jalostuksessa
eivät ole geenitekniikkaa, koska siinä ei siirretä geneettistä materiaalia eliöstä toiseen, eikä muuteta eliön omaa perimää.
Soija on yleisin valkuaisraaka-aine siipikarjan rehuissa. Pohdi,
mitä merkitystä muuntogeenisellä soijalla on siipikarjatuotannossa.

GM O
GMO on lyhenne sanoista geenimuunneltu
organismi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi eläimet,
kasvit tai bakteerit, joiden perimää on muunnettu
geenitekniikan avulla. Muita samaa tarkoittavia
termejä ovat muuntogeeninen, geenimanipuloitu,
transgeeninen ja siirtogeeninen organismi.
Geenitekniikka voisi olla apuna, jos eliökunnasta
pystyttäisiin tunnistamaan ja erottamaan esimerkiksi se DNA:n osa, joka aikaansaa vastustuskyvyn
lintuinfluenssalle. Tällöin vaikkapa kanaan voitaisiin
siirtää lintuinfluenssan vastustuskyvyn antava DNA:n
osa. Lintuinfluenssalle vastustuskykyisten kanojen
kasvatus alueilla, joilla tartuntaa esiintyy usein,
eritoten Aasiassa ja Afrikassa, auttaisi ehkäisemään
lintuinfluenssan kehittymistä pandemiaksi.

Siipikarjatuotanto elinkeinona
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Geenitekniikka vaikuttaa siipikarjatuotantoon
myös epäsuorasti. Kasvinviljelyssä geenitekniikkaa on toistaiseksi käytetty avuksi lähinnä
tauti-, tuholais- ja rikkakasviongelmien
ratkaisuun. Tällä hetkellä jo käytössä olevia
sovelluksia ovat glyfosaattiresistentti soija
ja tuholaisresistentti maissi (ns. Bt-maissi).
Perinteisessä soijanviljelyssä joudutaan
rikkakasveja torjumaan useiden kasvinsuojeluruiskutusten avulla. Glyfosaattiresistenttiä
soijaa viljeltäessä. rikkakasvit torjutaan
glyfosaattiruiskutuksien avulla. Bt-maissiin on
siirretty Bacillus thuringiensis-maaperäbakteerin geeni, jonka avulla maissiin kehittyy
maissikoisalle (maissin pahin tuholainen)
myrkyllistä proteiinia.
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Siipikarjatalous Suomessa

Siipikarjatuotanto työllistää sekä yrittäjiä että työntekijöitä. Tilakoko ja tuotantomäärät ovat kasvaneet samalla kun tilojen määrä on vähentynyt. Siipikarjatalous oli vuonna 2015 päätuotantosuuntana 412 tilalla, joka on noin 1 % kaikista aktiivitiloista.
Tuotanto on myös keskittynyt voimakkaasti tietyille alueille, erityisesti tiloja on. Pirkanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja
Varsinais-Suomen ELY-keskuksien alueilla.
Siipikarjaa oli vuonna 2015 yhteensä noin 12,3 miljoonaa yksilöä. Siipikarjasta 58 prosenttia oli broilerituotannossa. Runsas
kolmannes oli munantuotannossa: munivia kanoja (29%) sekä
nuorikoita tai poikasia (6%) . Kalkkunoita oli noin kaksi prosenttia siipikarjan määrästä. Loput noin viisi prosenttia olivat kukkoja, ankkoja, hanhia, fasaaneja, tarhattuja sorsia, helmiäiskanoja
ja strutseja.
Siipikarja-ala työllisti suoraan vuonna 2013 noin 1 800 henkilöä, joista viljelijöitä, yhtymien osakkaita ja heidän perheenjäseniään oli lähes tuhat. Tiloilla työskenteli noin 300 vakituisesti
palkattua henkilöä, noin 550 henkeä lyhytaikaisissa työsuhteissa
ja noin 100 ulkomaalaista henkilöä. Ala työllistää myös välillisesti
esimerkiksi rehutehtaissa, kuljetuksissa, lihateollisuudessa, laiteja tarvikekaupassa sekä urakointipalveluissa.
Suomessa siipikarja-alan osaajia on vähän eikä alalle ole kohdennettua koulutusta. Alan eri toimijat järjestävät koulutusta
ja kursseja. Siipikarja-alan kiinnostaessa kannattaa kysyä töitä
suoraan alan yrityksistä. Koulutustarjontaa on ulkomailla, joten
peruskielitaito lisää mahdollisuuksia kouluttautua alalle ja löytää
töitä.
On todennäköistä, että alan yrittäjien lukumäärä tulevaisuudessa entisestään laskee ja yksikkökoot suurenevat. Tämä luo työmahdollisuuksia erilaisille siipikarja-alan osaajille.
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SIIPIKARJATALOUDEN HISTORIAA

?

Kanojen pidon arvellaan alkaneen Suomessa
rautakaudella, mutta varsinaisesti kanankasvatus
kehittyi Ruotsin vallan aikana. Erityisesti Kustaa Vaasa
(1523–1560) ja Kustaa II Aadolf (1611–1632) edistivät
siipikarjan hoitoa. Kuningatar Kristiina (1632–1654)
määräsi siipikarjan ja sen tuotteet verovapaiksi.
Venäjän vallan kaudella (1809–1917) munien tuonti
Venäjältä ja viljan viljelyn epävarmuus vähensivät
siipikarjan kasvatusta Suomessa. Kananhoito oli
järjestäytymätöntä aina vuoteen 1894 asti, jolloin
Viktor Forselius perusti Turkuun Suomen Siipikarjan
Ystävät -nimisen yhdistyksen edistämään siipikarjan
ja mehiläisten pitoa tuotantoeläiminä. Perustajan
kuoltua yhdistyksen toiminta lakkasi.1900 –luvun
alussa kananpitoa edistivät myös lukuisat paikalliset
yhdistykset, Martta-yhdistykset ja yksityishenkilöt,
muun muassa kirjailija Matti Ilkka ja opettaja Matti
Järvi. Suomen Siipikarja- ja Mehiläishoitoyhdistys
toimi vuosina 1909–1918. Voinvientiosuusliike Valion
toimesta järjestettiin siipikarjatuotteiden myyntiä,
mutta varsinaisesti turkulaiset vientiliikkeet aloittivat
kananmunien maastaviennin.
Vuonna 1918 perustettiin Suomen Siipikarjanhoitajainliitto ja siipikarjanhoitokoulu perustettiin vuonna
1926 Hämeenlinnaan. Koulurakennus, ns. Kanakoulu,
toimi liiton toimistona Jokioisille muuttoon asti vuoteen
1990. Siipikarjanhoitajakoulu toimi vuoteen 1985 asti, ja
virallisesti koulu lakkautettiin vuonna 1989. Liitto lyhensi
nimensä Suomen Siipikarjaliitto ry:ksi vuonna 1987.

Tarkastuskanalatoiminta oli tärkeä osa Suomen Siipikarjanhoitajainliiton toimintaa. Liitto myös valvoi siitoskanaloiden toimintaa sekä ohjeisti ja neuvoi jalostustyössä.
Liiton ensimmäinen munintatarkastusasema toimi
Hämeenlinnassa Siipikarjanhoitokoulun yhteydessä.
Urjalan kanakoeasema perustettiin erityisesti kanahybridien vertailua varten, ja Hämeenlinnasta muuton jälkeen
perustettiin uusi asema vielä Humppilaan.Molemmat
koeasemat olivat aktiivisessa käytössä ruokinta- ja kana-
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Kananmunantuotanto
Kananmunantuotannon rakenne on kehittynyt voimakkaasti erityisesti EU:hun liittymisen jälkeen. Alle sadan kanan kotitarvekanaloiden määrä on suhteessa vähentynyt eniten.
Kananmunien tuotanto oli säännösteltyä ennen Suomen EU-jäsenyyttä. Vielä 1980-luvulla yli sadan kanan kanalalle vaadittiin
perustamislupa ja lupia ei myönnetty yli 4 000 kanan kanaloille.
Tuotantoa pyrittiin rajoittamaan myös pakollisten tuotantotaukojen, tuotantokiintiöiden ja hintajärjestelmien avulla.
Kanaloiden keskikoko oli vuonna 2015 noin 11 000 kanaa yli
sadan kanan tiloilla. Kaikkiaan yli sadan kanan kanaloita oli
vuonna 2013 noin 311 kpl, ja niissä oli yhteensä noin 3,5 miljoonaa kanaa.
EU:ssa astui voimaan perinteisten häkkien käyttökielto vuonna
2012. Ne korvattiin niin kutsutuilla virikehäkeillä, joissa on orsi,
munintapesä, kuopsutusalue ja hiukan enemmän tilaa kanaa kohti kuin perinteisissä häkeissä. Kanoja saa olla neliömetrillä noin
13. Vuonna 2015 virikehäkkikanaloissa tuotettiin 56 prosenttia kaikista munista EU:n alueella. Merkittävistä tuottajamaista
eniten virikehäkkikanaloita oli Espanjassa, vähiten Saksassa ja
Alankomaissa. Lattiakanaloita, joissa kanoja saa olla enintään 9
neliömetriä kohti, oli samana vuonna 26 prosenttia, free range
- eli ulkokanaloita 14 prosenttia ja luomukanaloita 4 prosenttia.

Kuva 3. Siipikarja-lehden nro 5 kansikuva toukokuussa 1961 ”Oheiset ilmavat suojat karaisevat
poikasia vastustuskykyisiksi”.
Kuva: Siipikarjaliitto ry.

hybridivertailukokeissa vielä 1990-luvun alkuvuosina,
mutta ulkomaisten hybridien vallattua siitosmarkkinat ja kotimaisen jalostustyön loppumisen myötä
varsinainen kana-aineksen testaustoiminta loppui
1990-luvun lopussa. Salmonellanäytepalvelu aloitettiin vuonna 1995.
Saarioinen Oy aloitti nykymuotoisen broilerinkasvatuksen Suomessa vuonna 1959. Sitä seurasivat
Lounais-Suomen Osuusteurastamo ja Satakunnan
Osuusteurastamo sekä hieman myöhemmin
myös Itikka Osuuskunta ja Kariniemi Oy. Suomen
Broileryhdistys ry perustettiin alan yhteistyöelimeksi
vuonna 1971. 1990-luvulla broilerinlihan saavuttaman suosion myötä kalkkunantuotanto sai jalansijaa,
ja siipikarjanlihan kulutus ylitti ensimmäistä kertaa
naudanlihan kulutusmäärän.
Suomen Siipikarjaliitto on perustamisestaan lähtien
julkaissut Suomen Siipikarja -lehteä. Suomen Broileryhdistyksen jäsenjulkaisu Broiler-uutiset yhdistettiin
siihen vuoden 2005 lopulla.

Kanatilojen jakautuminen eri koko luokiin, osuus %:na							
vuosi

kanoja kpl
/ tila

100
–1999

2000 –
4999

2000 –
5999

1995

1350

40

43

12

2000

2776

15

35

25

22

2005

4111

10

21

24

45

2007

4968

7

20

17

56

2015

3288

80

76

5000 –
9999

31

6000 –
9999

10000 –

10 000 –
29 999

30
000 –

5

33

101

21

Taulukko 3. Munivien kanojen yksikkökoon kehitys Suomessa 1995 – 2014 (MMM Tike), 2015
(Luke).
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Suomessa virikehäkkikanaloita oli 2015 noin 62 prosenttia, lattiakanaloita 33 prosenttia, free range -tuotantoa 1 prosentti ja
luomutuotantoa 8 prosenttia.

häkkikasvatus
maa

vaihtoehtoiset
free range

Siipikarjanlihantuotanto

		

perinteinen

virike

lattia

luomu

yhteensä

Belgia

0

80

59

Tanska

0

27

16

74

23

236

38

76

157

Saksa

0

245

2284

2774

Espanja

0

529

275

172

125

1101

Ranska

0

382

1054

161

564

2161

Unkari

0

366

34

185

2

587

Italia

0

668

269

737

118

1792

Latvia

0

7

7

3

0

17

Liettua

0

16

2

2

5

25

Viro

0

5

73

7

26

111

Alankomaat

0

59

175

433

126

793

Puola

0

496

343

411

54

1304

Portugali

0

102

9

20

8

139

Suomi

0

357

5

206

48

616

6376

Taulukko 4. Kanaloiden lukumäärä (kpl) joissakin EU-maissa vuonna 2015.
EEPA 2016

tuhatta

kasvatuspaikkaa/tuottaja

% tiloista 2017

% tiloista 2012

alle 20

10

15

20 - 39

25

26

40 - 59

26

16

60 - 79

15

29

Taulukko 5. Broileritiloja oli 190 ja kasvatuspaikkoja yhteensä noin 9,5 miljoonaa
vuonna 2017.		

Siipikarjatuotanto elinkeinona

20

Ammattimainen siipikarjanlihan tuotanto on Suomessa pääosin
pitkälle erikoistunutta sopimustuotantoa, joka on keskittynyt lihanjalostusyritysten lähelle. Joillakin suoramyyntitiloilla on myös
siipikarjanlihan tuotantoa.

LIHASIIPIKARJAN KASVATUS ON SOPIMUSTUOTANTOA
Siipikarjanlihan sopimustuotannossa hyvän
tuotantotavan toteutuminen varmistetaan tuottajan ja lihanjalostusyrityksen välisillä sitovilla
tuotantosopimuksilla.

minnan laatuun liittyvistä yksityiskohdista sekä
määritellään vastuualueet. Sopimustuotannossa
toiminnan laatuun liittyvät vaatimukset ovat
usein tiukempia kuin lainsäädäntö edellyttää.
Tiivis yhteistyö osapuolten kesken varmistaa
tiedonkulun ja mahdollistaa tuotannon kehittymisen kuluttajien vaatimuksia vastaavaksi.

Sopimustuotannossa on tarkoituksena tuottaa
laadukasta lihaa teollisuuden raaka-aineeksi.
Sopimuksiin perustuva tuotanto on suunnitelmallisuuden vuoksi myös tehokasta. Toimintatapa luo edellytykset tuotannon taloudelliselle
kannattavuudelle ja jatkuvuudelle sekä mahdollistaa hyvän reagointiherkkyyden markkinoiden
muutoksiin. Lihasiipikarjatilat ovat pitkälle
erikoistuneita, mikä omalta osaltaan varmistaa
koko tuotantoketjun toimimisen kokonaisuuden
kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Suomalaista lihasiipikarjan sopimustuotantoketjua ohjaa lihanjalostusyritys. Broileriketjua suunnitellaan noin kolme vuotta ja
kalkkunaketjua noin viisi vuotta nykyhetkestä
eteenpäin. Ketjumainen tuotanto mahdollistaa laadun ja tuotantomäärien optimoinnin.
Siitoseläinten tuonti tapahtuu viranomaismääräyksiä ja Eläinten Terveys ETT ry:n lisäohjeita
noudattaen. ETT on tuotantoeläinten terveydenhuoltoa koordinoiva ja edistävä yhdistys,
jonka elintarviketeollisuus ja tuottajat yhdessä
perustivat Suomen liittyessä EU:n jäseneksi.
Sitä ylläpitävät suomalaiset meijerit, teurastamot ja munapakkaamot.

Sopimustuotannossa osapuolet sitoutuvat
yhteisiin laadullisiin ja määrällisiin tavoitteisiin.
Työkaluina ovat tuotantosopimus sekä sitä
täydentävät ohjeet ja määräykset, joissa sovitaan
taloudellisten seikkojen lisäksi tuotteen ja toi-
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2 Siipikarjan hoito
ja kasvatus
Siipikarjatuotanto eroaa merkittävästi muusta kotieläintuotannosta. Usein kotieläinten pidon yhteydessä käytetään termiä
”hoito”, kun viitataan normaaliin toimintatapaan. Siipikarjan
kohdalla termi ”hallinta” on sopivampi, sillä siipikarjan hoito
on hallintaa: yritetään saada hallittua parvea mahdollisimman
hyvin ja käyttäytymään toivotulla tavalla. Parven huolellinen
valvonta ja seuranta takaavat hyvän hoidon vaatimuksen toteutumisen yksilötasolla.
Lintusilmä

Siipikarjankasvattaja tarvitsee hyvän ”lintusilmän”. Sen avulla
kasvattaja pystyy pienten yksityiskohtien perusteella havaitsemaan ja ratkaisemaan orastavan ongelmatilanteen jo ennen
ongelman kehittymistä. Lintusilmän kehittymisessä auttaa
kokemus, mutta omaa lintusilmäänsä voi myös itse aktiivisesti
kehittää.
Taitava siipikarjanhoitaja osaa keskittyä tärkeimpiin yksityiskohtiin ja siinä ohessa hoitaa päivittäiset rutiinitoimet, kuten esimerkiksi vesikuppien puhdistuksen ja munien keruun. Monesti
siipikarjanhoidon opetus vaikuttaa ongelmien etsimiseltä: on
helpompaa kertoa ongelmien havaitsemistavoista kuin selvittää
tilanteita, joissa ongelmia ei ole. Toisaalta esimerkiksi eri tautien
oireiden tuntemus helpottaa niiden tunnistamista parvesta sekä
oikeaa reagointia niihin.
Siipikarjaa hoidettaessa tarkkailtavat asiat jaetaan neljään
pääryhmään:
1) 		lintujen käyttäytyminen ja kunto
2) 		tuotannonseuranta ja kirjanpito
3) 		laitteiden toiminta ja kunto
4) 		rehu ja vesi
Tutustu Virtuaalikylän Lintulan tilaan, www.virtuaali.info
Kuva 8. Terve ja hyvinvoiva lintu on ryhdikäs, sen höyhenpeite on kunnossa
ja silmät ovat kirkkaat.

Siipikarjatuotanto elinkeinona

22

23

Monipuolinen lintu

2.1

Lintujen käyttäytyminen ja kunto

Linnut reagoivat käytöksellään. Jos parven normaalissa käytöksessä havaitaan muutos, on hyvä selvittää muutoksen syy ja taustat. Ongelmat voivat olla seurausta esimerkiksi kasvattamon olosuhteista (kuten vedosta, valaistusongelmista tai laitevioista) tai
virheellisestä ruokinnasta.
Lintujen käyttäytymisen ja yksittäisten eläinten kunnon tarkkailu on erityisen tärkeää lattiakanaloissa, sillä häiriökäyttäytyminen
leviää isossa parvessa nopeasti. Tuotanto esimerkiksi virikehäkkikanalassa ei vähennä kanojen tarkkailun tarvetta, vaikka niissä
pienemmät ryhmät ja tasaisemmat olosuhteet auttavat ehkäisemään käyttäytymisongelmien syntyä ja tautien leviämistä. Hyvin
suunnitellussa tuotantojärjestelmässä tarkkailu on helppoa.
Terve lintu

Siipikarjanhoitajan pitää osata tunnistaa terve ja hyvinvoiva lintu. Esimerkiksi munivalle kanalle on ominaista heltan kirkas väri.
Kalkkunakukoille on normaalia höyhenten ”pörhöttäminen” ja
kalkattaminen.
Terve lintu liikkuu normaalisti: ei onnu, ei vetäydy omiin oloihinsa tai jää paikalleen. Poikkeuksena tästä ovat ainoastaan nuoret, juuri muninnan alussa ovat kalkkunakanat, jotka kyhjöttävät
paikallaan väristen odottamassa kukkoa polkemaan.
Terve lintu tuntuu nostettaessa jäntevältä. Munivan linnun istuinluiden väliin mahtuu muutama sormenmitta, ja peräaukon
seutu on kimmoisa ja pehmeä. Munimattoman linnun peräaukon seutu on kireä ja luiden väli on kaventunut. Luut eivät myöskään jousta.
Höyhenpeitteen kuntoa, kehitystä ja untuvan vaihtumista höyheniksi on seurattava tarkoin. Untuvan vaihtuessa höyheniksi
linnut näyttävät kokemattomaan silmään huonohöyhenisiltä.
Sukukypsyyden kynnyksellä höyhenpeitteen on oltava parhaimmillaan.

Siipikarjatuotanto elinkeinona
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Kuva 9. Munintakauden
lopulla höyhenpeite
ei yleensä ole täysin
virheetön: virheetön
höyhenpeite on
munimattoman linnun
merkki.

Jalkojen ja jalkapohjien kuntoa on tarkasteltava säännöllisesti
kasvatustavasta riippumatta. Jalkapohjaan ei saa olla tarttuneena sontaa eikä siinä saa olla haavoja. Kynsien pitää olla terveennäköiset ja varpaiden suorat. Broilerikasvatuksessa jalkapohjien
kuntoarvio vaikuttaa kasvattamon suurimpaan sallittuun kasvatustiheyteen. Jalkapohjien kunto arvioidaan viranomaisvalvontana teurastamolla lihantarkastuksen yhteydessä.

Miten jalkojen terveyttä mitataan?

Terve parvi

Siipikarjakasvattamossa eläimiä tarkastellaan parvitasolla. Jos jokin asia parven tai yksilön käyttäytymisessä eroaa normaalista tai
herättää huomiota, selvitetään syy välittömästi. Jokainen parvi on
käytökseltään yksilöllinen, minkä vuoksi uusi parvi vaatii uutta
tutustumista ja hoidon tarkentamista havaintojen perusteella.
Monelle kokeneelle kasvattajalle ääni on tärkein parven tilasta kertova tekijä. Kasvattamosta kuuluvan yleisäänen on oltava
kyseiselle lintulajille kulloisenakin kasvatushetkenä tyypillinen.
Yksittäisten eläinten hätä-äänet kantavat yleensä voimakkaina
parven yleisäänen ylitse.
25
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Parvi käyttäytyy eri tavalla, kun kasvattamoon tulee linnuille
tuttu tai vieras ihminen. Munivat kanat ja broilerit yleensä pakenevat hoitajaa ja kalkkunat tulevat lähemmäksi. Linnut reagoivat myös, jos kasvattamossa käy tavanomaista useampia ihmisiä.
Pääsääntöisesti vieraat aiheuttavat jonkinasteisen pakoreaktion,
erityisesti jos he käyttävät tavallisista hoitovaatteista eroavia vaatteita.
Erityisesti lattiakanaloissa on tärkeää seurata parven jakautumista lattialle. Ihannetilanteessa linnut ovat asettuneet tasaisesti
koko käytettävissä olevalle alalle. Parven epätasainen jakautuminen voi olla merkkiepäkohdista kasvattamon lämpötilassa tai
ilmankierrossa. Untuvikkoaikana jakautuminen on helposti havainnoitavissa.

Untuvikot pakkautuvat
yhteen suuntaan
kasvatusalueella.

Untuvikot ovat tasaisesti
levittäytyneet koko
alueelle.

Liian kuuma. Untuvikot pyrkivät
pois reunoja / seinän vieriä kohti,
missä on viileämpää.

Kuva 10. Untuvikkojen jakautuminen kasvatusalalle kertoo kasvattamon olosuhteista.

Lintujen karsinta
Kasvattamossa liikkuessaan taitava siipikarjanhoitaja seuraa lintuja tarkoin. Hän tietää, miten lintuja karsitaan ja mitkä linnut
ovat karsittavia. Karsinnan tarkoituksena on poistaa parvesta ne
yksilöt, jotka joko eivät voi hyvin tai voivat aiheuttaa parven muille linnuille hyvinvointi- tai terveysongelmia. Syitä karsintaan voivat olla esimerkiksi kitukasvuisuus, jalkavika, nokituksi tuleminen
tai sokeus.
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Tavallisesti parvesta karsitaan vain muutamia yksilöitä kerrallaan. Mikäli kerralla joudutaan karsimaan useita kymmeniä lintuja tai yli 0,5 prosenttia parvesta, on karsinnan syy selvitettävä.
Tämä on erityisen tärkeää, jos karsintasyy on kaikilla sama.
Siitoslintuparvissa karsintaa tehdään myös elopainon kehityksen
perusteella: painavimpien ja kevyimpien lintujen poisto parvesta
vähentää parven hajontaa. Riittävä, oikea-aikaisesti suoritettu
karsinta yhtenäistää sukukypsyyden kehitystä. Siitoslintuparvien
karsinnassa on oltava riittävän vaativa. Vain täydellinen kana tai
kukko on kelvollinen seuraavan sukupolven vanhemmaksi.
Lopettamismenetelmät

Jokaisen siipikarjanhoitajan on osattava lopettaa lintu tarvittaessa. Eniten käytetyt lopetusmenetelmät ovat kaulan katkaisu
esimerkiksi vesurin tai kirveen avulla sekä niskamurto. Eläinsuojelumääräysten mukaan eläin on aina tainnutettava ennen kaulankatkaisua tai niskamurtoa. Niskamurrossa voidaan käyttää
apuna pihtejä, jotka varmistavat mahdollisimman kivuttoman ja
nopean kuoleman. Kuolema on aina varmistettava lopetuksen
jälkeen. Siipikarjalle soveltuvia tainnutusmenetelmiä ovat päähän annettu luja ja tarkka isku sekä päähän kohdistettu sähkötainnutus.
Tutustu Eläinten hyvinvointikeskuksen julkaisuun ”Hyvä toimintatapa siipikarjan lopetuksessa – mekaaniset menetelmät” tai
Tuotantoeläinten lopetus- ja teurastusmenetelmät -osioon Eviran
sivuilla www.evira.fi.
Laki sallii myös lintujen lopettamisen ampuma-aseella, sekä
kookkaiden lintujen eli kalkkunoiden ja strutsien lopetuksen myös
ns. pulttipistoolilla. Pulttipistoolia käytettäessä eläimen kuolema
tulee varmistaa esimerkiksi laskemalla veri.

Miten munivat kanat lopetetaan
munintakauden jälkeen?
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2.2

Tuotannon seuranta ja kirjanpito

2.3

Siipikarjan tuotantotulosten ja olosuhteiden säännönmukainen kirjaaminen on osa hoitotyön rutiinia. Tuotannon seurannan lomakemallit ovat liitteissä 1 ja 2. Siipikarjasta pidettävä kirjanpito on pääosin samankaltaista kaikilla tiloilla riippumatta tuotantomuodosta tai
lintulajista. Erityisvaatimukset liittyvät yleensä tuotantosäädöksiin.
Esimerkiksi luomutuotannon ohjeistus määrittelee, mitä muuta on
seurattava itse lintujen kasvatukseen liittyvien asioiden lisäksi.
Vertaa tuotannon seurannan mallilomakkeita virtuaalikylän Lintulan tilan tuotannon seurantaan.
Muistiinpanot auttavat vertaamaan eri kasvatuseriä keskenään,
havainnoimaan mahdollisia epäkohtia ja analysoimaan ongelmatilanteisiin johtavia seikkoja. Mikäli jokin mittaustulos, muu luku
tai havainto viittaa orastavaan pulmaan, syy selvitetään heti. Erityisesti rehun ja veden kulutus sekä niiden suhde, tuotantotulokset
ja niiden poikkeamat sekä äkillinen käyttäytymisen muutos ovat
huomioitavia asioita.
Mitkä ovat onnistuneen parven
mittarit?

Miksi parvet ovat erilaisia?

Luvuista on hyvä tehdä graafisia esityksiä, sillä pelkistä luvuista on
vaikea havaita pieniä muutoksia tai trendiä. Eri parvien tuloksia verrattaessa on hyvä pitää mielessä, että kahta samanlaista parvea ei ole.

Kuva 11.
Kalkkunaemojen
muninta notkahti
sairastumisen
vuoksi.

Tuotantotavoite

Muninta
viikoittain

Siipikarjatuotanto elinkeinona

28

Laitteiden toiminta ja kunto
Laitteiden toimintaa ja kuntoa on seurattava päivittäin. Mahdolliset viat ja niiden korjaukset kirjataan muistiin. Suuremmat
ylläpitotyöt ajoitetaan erien vaihtoon, pienemmät korjaukset tehdään heti. Pienissä korjauksissa tarvittavat työkalut, tarvikkeet ja
joitakin varaosia (esimerkiksi erilaisia tiivisteitä ja lamppuja) on
hyvä pitää aina saatavilla. Jokaisessa kanalarakennuksessa pitää
olla omat työkalunsa: niitä ei siirrellä eri rakennusten välillä hygieniariskin vuoksi.

2.4

Rehut ja ruokinta
Eri lintulajien ravinto on muotoutunut erilaiseksi. Kana ja kalkkuna ovat kanalintuina luontaisesti sekaravinnon syöjiä, kun taas
ankat, hanhet ja strutsit ovat erikoistuneet kasviravinnon, kuten
versojen, heinien ja vesikasvien hyödyntämiseen. Ankat etsivät
myös aktiivisesti erilaisia hyönteisiä.
Tavanomaisin tapa ruokkia siipikarjaa on käyttää täysrehua,
joka sisältää kaikki linnun tarvitsemat ravintoaineet oikeassa suhteessa. Tällöin kasvattajan ei tarvitse varsinaisesti suunnitella rehua, vaan hän voi keskittää huomionsa ruokinnan sujuvuuden
varmistamiseen ja rehun laadun tarkkailuun.
Kotoisen viljan käyttö on yleistynyt, koska se on usein kokonaisuuden kannalta taloudellisinta. Vaihtoehtoja on useita. Siipikarjaa voidaan ruokkia esimerkiksi tehdasvalmisteiseen puolitiivisteeseen tai tiivisteeseen pohjautuvalla rehuseoksella, jolloin
vilja lisätään usein joko kokonaisena tai kevyesti murskattuna.
Rehuseoksen voi valmistaa itse tai käyttää apuna kiertäviä sekoitusautoja. Kotiseosta käytettäessä on erityisesti seurattava seoksen sekoittumista, tasaisuutta ja säilyvyyttä sekä varmistettava
erikokoisten rehupartikkeleiden maittavuus.
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Rehun laadun varmistus
Rehun laatua tulee seurata jatkuvasti. Laadunhallinta tarkoittaa,
että kasvattaja tietää koko kasvatusjakson ajan, minkälaista ja
mistä peräisin olevaa rehua linnut syövät.
Maatilalla hyvä rehun laadunhallinta alkaa rehun valinnasta.
Lintujen tarpeiden lisäksi on huomioitava myös ruokinnan taloudellisuus, sillä rehukustannus on siipikarjatilan suurin käyttömeno.
Rehusiiloon toimitettu rehu on tarkistettava. Kuormakirjasta
varmistetaan, että toimitettu rehu vastaa tilattua. Siilossa oleva
tarkastusaukko tai -ikkuna auttaa varmistamaan, että rehu on toimitettu oikeaan siiloon. Aukosta voi ottaa myös rehunäytteen talteen mahdollisten ongelmatapausten selvittelyä varten. Erityisesti
tarkastellaan rehun hajua sekä ulkoista olemusta: onko rehussa
esimerkiksi jokin erikoinen tuoksu tai onko rehun rae riittävän
kovaa.
Rehunäyte

Tilalla käytettävästä rehusta otetaan aina mahdollisimman kattava näyte. Näytettä säilytetään vähintään kyseisen parven tilalla
olon ajan. Näyte otetaan valmistuserittäin esimerkiksi linjastojen
päästä jakosuppilosta. Hyvä rehunäyte on kooltaan 1–2 kg, ja sitä
säilytetään muovipussissa tai -astiassa viileässä paikassa tai pakastimessa.
Miksi rehunäyte otetaan?

yksinkertaisia ovat myös kivennäisanalyysit sekä rehun homeiden,
hiivojen ja bakteerien tutkimukset. Ainoastaan erityistapauksissa
on syytä lähteä selvittämään esimerkiksi raakavalkuaisen tarkkaa
koostumusta.
Rehuseoksen ravintoarvoa ei voida täsmällisesti laskea, jos raaka-aineita ei ole analysoitu ja käytetään taulukkoarvoja.
Tuoteseloste

Ostorehuissa, jotka rehutehdas tai maahantuoja toimittaa, on
mukana tuoteseloste. Se kertoo tuotteen sisällön, ruokinta-arvon,
valmistus- ja parasta ennen -päiväykset sekä eränumeron.
Tuotantoeläimille tarkoitetun rehun tuoteselosteessa pitää mainita rehun tyyppi, esimerkiksi onko kyseessä täysrehu, tiiviste vai
kivennäisrehu. Myös eläinlaji tai eläinryhmä, jolle rehu on tarkoitettu, pitää olla mainittuna, samoin rehun käyttöohje ja nettosisältö. Kiinteiden rehujen nettosisältö ilmoitetaan kilogrammoina, nestemäisten joko kilogrammoina tai litroina. Rehun
valmistajan pitää esittää tuoteselosteessa säilyvyystakuu sekä nimetä rehun valmistuspäivä ja eränumero. Säilyvyystakuu tarkoittaa aikaa, jonka ajan rehu säilyy moitteettomassa kunnossa ohjeiden mukaisesti säilytettynä. Tuoteselosteesta pitää käydä helposti
selville myös tiedoista vastuussa olevan nimi tai toiminimi sekä
yhteystiedot. Rehun raaka-ainekoostumus on ilmoitettava luettelemalla raaka-aineiden nimet ja painoprosentit suurimmasta pienimpään. Ravintoainekoostumus on merkittävä tuotteen painoa
kohti. Rehuaineiden pitoisuuksien tarkkuus on +/–15 prosenttia.
Pakollisten tietojen lisäksi tuoteselosteessa voi olla muitakin
tietoja, esimerkiksi tuotteen kauppanimi, hinta ja valmistusmaa
sekä rehuseoksen olomuoto tai tarvittava esikäsittely.

Rehuanalyysi

Rehuanalyysin tarkoitus on antaa seloste rehun ruokinnallisesta
arvosta ja suositus sen käytöstä ruokinnassa. Se voidaan tehdä
raaka-aineista tai valmiista rehuseoksesta. Rehuanalyysi on erityisen tärkeä, mikäli käytetään kotiseosta tai rehuun lisätään esimerkiksi kokonaista viljaa. Rehuanalyyseja tekevät esimerkiksi
maatalouden laboratoriopalveluita tarjoavat yritykset.
Rehuanalyysin laajuus voi vaihdella. Monissa tapauksissa riittää
ns. perusanalyysi, jossa määritetään rehun kosteus eli kuiva-aineen määrä sekä raakavalkuaisen, raakakuidun, raakarasvan ja
tuhkan määrät, minkä lisäksi lasketaan rehun rehuarvo. Melko

Siipikarjatuotanto elinkeinona

30

Mistä raaka-aineista siipikarjanrehut
valmistetaan?

Ravinnontarve ja sen täyttäminen
Eläinten ravinnontarve riippuu lajista, rodusta, sukupuolesta, iästä ja tuotantovaiheesta. Ruokintasuunnittelun tarkoitus on selvittää lintujen ravinnontarve sekä se, miten tarve täytetään.
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Eläin tarvitsee ravintoa elintoimintojensa ylläpitoon ja tuotantoa varten, kuten omaan kasvuunsa tai munintaan.
Ruokintasuositukset

Ruokintasuositukset perustuvat tutkimustietoon ja selvityksiin
eri eläinlajien ravinnontarpeesta eri-ikäisinä ja eri tuotantovaiheissa. Niitä antavat tutkimuslaitokset, rehujen valmistajat sekä
siipikarjanjalostajat. Ruokintasuositukset vaihtelevat jonkin verran johtuen kasvatusmenetelmistä, ilmasto-olosuhteista, rehujen
raaka-ainepohjasta sekä siitä, kuvataanko yksinomaan ylläpitotarvetta vai myös lisätarvetta tuotantoon.
Vertaile eri lintulajeille ja eri hybrideille annettuja ruokintasuosituksia.
Siipikarjan ruokinnan toteutukseen vaikuttavat ruokintasuosituksen lisäksi saatavilla olevat rehut ja rehuseokset sekä parvelle
asetetut tuotannolliset tavoitteet.
Ravintoaineiden pääryhmät ovat energia, valkuainen, vitamiinit ja kivennäiset. Tasapainoisessa ruokinnassa rehu sisältää näitä
kaikkia sopivassa määrin ja oikeassa suhteessa toisiinsa nähden.

Ravintoarvo

Siipikarja syö ensisijaisesti täyttääkseen energiantarpeensa. Jos
energiantarve on täyttynyt, rehun syönti heikkenee, vaikka muista ravintoaineista olisi pulaa.
Täyttävyys

Kolmas maittavuuteen vaikuttava ominaisuus on rehun täyttävyys. Linnut kykenevät syömään tietyn määrän rehua päivässä.
Syöntimäärään vaikuttavat muun muassa lintulaji ja ikä. Syödyssä rehumäärässä on oltava linnun tarvitsemat ravintoaineet sopivassa suhteessa.
Jos syöty rehu ei täytä linnun ravintoaineiden tarvetta, sen ravintoaineiden saanti ei riitä ylläpitoon ja tuotantoon. Jos rehun
täyttävyys on pieni, lintu saa kaiken tarpeellisen jo pienestä määrästä rehua. Tämä voi olla häiriökäyttäytymisen, kuten nokkimiseen aiheuttaja tekemisen puutteessa. Lisäksi nälän tunne säilyy,
jos suolisto ei täyty riittävästi.
Mikä merkitys rehun täyttävyydellä on
siipikarjatuotannon eri aloilla?

Miten ravinnontarpeen täyttymisestä
huolehditaan käytännössä?

Rehuraaka-aineet
Maittavuus

Rehun maittavuus vaikuttaa ravintoaineiden saantiin, koska linnut syövät vähän heikosti maittavaa rehua eivätkä silloin saa tarpeeksi ravintoaineita. Tuotantotuloksissa ei päästä tavoitteisiin ja
tuotannon kannattavuus heikkenee. Ravintoaineiden vajauksesta
kärsivät linnut ovat alttiimpia sairauksille ja erilaisille käytöshäiriöille, kuten nokkimiselle.
Ulkonäkö

Linnut syövät mieluiten suhteellisen kovaa, selkeistä partikkeleista koostuvaa rehua. Jauhemainen rehu ei houkuttele nokkimaan.
Linnut haistavat ja maistavat, mutta haju- ja makuaistin merkitys
rehun valinnassa on melko vähäinen. Lintujen makuaisti erottaa
lähinnä ominaisuuksia, jotka kertovat rehun olevan syömäkelvotonta. Rehun makeus ei houkuta siipikarjaa.
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Siipikarjanrehut koostuvat pääasiassa viljasta ja valkuaisrehuista.
Näiden lisäksi rehuihin lisätään muun muassa kalkkia, fosforia
ja muita kivennäisaineita sekä puhtaita aminohappoja, erilaisia
entsyymejä ja vitamiineja. Lisien tarkoitus on täydentää rehu
vastaamaan mahdollisimman tarkasti lintujen ravinnontarvetta.
Siipikarjan ruokinnan onnistumisen kannalta on hyvä hahmottaa
perusraaka-aineiden eli eri viljalajien ja valkuaisrehujen puutteet
ja vahvuudet.
Vilja

Siipikarjan rehun pääasialliset Suomessa käytetyt raaka-aineet
ovat vehnä, kaura ja ohra. Muualla maailmassa tärkein vilja on
maissi. Vilja ei yksinään riitä täyttämään siipikarjan ravinnontarvetta, koska sen valkuaisen määrä ja laatu eivät vastaa lintujen
tarpeita.
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VILJAN KÄYTTÖ KOKONAISINA JYVINÄ

Siipikarjan ruokinnassa voidaan käyttää viljaa
kokonaisina jyvinä, koska lintujen ruoansulatusjärjestelmä soveltuu erinomaisesti jyvien
hienontamiseen. Kovapintaiset jyvät edistävät
vatsahapon eritystä rehumassaan, minkä seurauksena ruuansulatuskanavan alun (rauhas- ja
lihasmaha) pH laskee. Happamampi ympäristö
heikentää haitallisten mikrobien selviytymistä
ruoansulatuskanavassa.

tään noin 50 prosenttia rehuannoksesta, mutta
tällöin on käytettävä runsaaseen viljankäyttöön
suunniteltua rehua. Sopivaan määrään vaikuttavat parven lintulaji ja ikä. Liian voimakas
nuorten lintujen viljaruokinta heikentää kasvua
ja vaikuttaa myöhemmin tuotantotuloksiin.
Kokonaista viljaa lisättäessä rehusiiloja pitää
olla vähintään kolme. Jokaisesta siilosta on
pystyttävä ottamaan erikseen rehua. Ruokintamäärät ja viljan sekoitussuhde ohjataan automaattisen vaakajärjestelmän kautta. Ruokinnan
oikea toteutuminen varmistetaan seuraamalla
elopainoa ja sen kehitystä.

Rehun joukkoon sekoitettavan viljan oikea
määrä määräytyy ensisijaisesti käytössä olevan
rehun perusteella. Kokonaisina jyvinä rehun
joukkoon lisättävän viljan määrä voi olla enin-

Vehnä on siipikarjalle paras vilja ravintoarvoa tarkastellen, koska sen ravintoarvoa heikentävien tekijöiden merkitys on vähäinen. Vehnässä vähän ravintoarvoa on arabinoksylaaneilla, jotka
ovat kasvin soluseinien rakenneosia, ja osa vehnän kuitufraktiota.
Ohra on maittavaa, mutta sen sisältämät beetaglukaanit sulavat
heikosti. Beetaglukaanien vaikutuksesta rehusula muuttuu liisterimäiseksi massaksi, eli niiden sanotaan lisäävän viskositeettia.
Tämän seurauksena ravintoaineiden imeytyminen on vaikeaa ja
lintujen sonta on liimamaista ja tahrivaa. Beetaglukaanien vaikutusta vähennetään kypsentämällä vilja ja lisäämällä rehuun entsyymejä, joita siipikarjan ruoansulatuselimistö ei itse eritä.

Mitä entsyymit ovat ja miten niitä
käytetään siipikarjan rehuissa?
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Kauran suurin ongelma on suuri kuoripitoisuus, joka on usein
lähes 30 prosenttia jyvien painosta. Muissa viljoissa kuoren osuus
on noin 5–10 prosenttia. Kuorittuna kauran rehuarvo on erinomainen. Kaurassa on paljon linolihappoa. Se sisältää myös muita viljalajeja enemmän lysiiniä ja kystiiniä, jotka ovat kaksi siipikarjalle tärkeintä aminohappoa. Kauraa on käytetty perinteisesti
myös esimerkiksi nokkimisen ehkäisyssä, jolloin sitä on annettu
kokonaisina jyvinä muun rehun joukossa noin 10–15 prosenttia.
Maissin paras puoli siipikarjan ruokinnassa on sen suuri energiamäärä. Maissi on myös helposti sulavaa ja maittavaa. Maississa on runsaasti linoleenihappoa, joka vaikuttaa esimerkiksi munakokoon ja rasvan laatuun.

Valkuaista sisältävät raaka-aineet
Yleisimpiä valkuaisraaka-aineita siipikarjanrehuissa ovat rypsi ja
soija, joko rouheena tai puristeena. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi herne, härkäpapu ja pellava.
Rypsi soveltuu hyvin siipikarjalle. Suomessa viljellään pääsääntöisesti ns. 00-lajikkeita, joissa erukahapon ja glukosinolaattien
määrät on jalostettu niin pieniksi, etteivät ne aiheuta ravitsemuksellista haittaa. Rypsipuriste ja -rouhe sisältävät kuitenkin soijapuristetta vähemmän lysiiniä, metioniiniä ja kystiiniä, kolmea
tärkeintä aminohappoa.
Soija on maailmassa eniten käytetty siipikarjan valkuaisrehu. Se
on suhteellisen edullista ja toistaiseksi sen saatavuus on ollut hyvä.
Soijan valkuaisen laatu täydentää erinomaisesti kaikkia viljoja.
Soijassa on kuitenkin runsaasti erilaisia allergisoivia, myrkyllisiä
ja rehuarvoa heikentäviä tekijöitä ja melko niukasti B-ryhmän vitamiineja.
Herneen käyttöä rajoittaa eniten sen valkuaisen koostumus. Herneessä on melko runsaasti lysiiniä, mutta suhteessa siihen ja kokonaisvalkuaisen määrään liian vähän rikkipitoisia aminohappoja
kystiiniä ja metioniiniä. Lisäksi herneessä on vähän energiaa.
Härkäpavun käyttöä siipikarjan ruokinnassa on tutkittu paljon,
koska sen viljely lisäisi maatilojen valkuaisomavaraisuutta ja vähentäisi tuontiriippuvuutta. Herneen tavoin härkäpapu sisältää
melko vähän rikkipitoisia aminohappoja suhteessa sen sisältämään energiamäärään, kokonaisvalkuaiseen ja lysiiniin. Siinä
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on myös valkuaisen sulavuutta heikentäviä tanniineja ja proteaasi-inhibiittoreita. Härkäpavuissa oleva konvisiini ja visiini saattavat aiheuttaa anemian oireita ja lisätä kuolleisuutta sekä häiritä
munasolujen kehittymistä ja huonontaa siten munantuotantoa.
Härkäpapua voitaisiin käyttää nykyistä enemmän, jos lajikkeiden
ruokinnallisia ominaisuuksia pystyttäisiin kasvinjalostuksen avulla parantamaan.
Pellavapuristetta tai -rouhetta voidaan käyttää rehussa valkuaislähteenä, mutta ne ovat melko kalliita. Pellavan käyttöön liittyy
usein tavoite muuttaa siipikarjatuotteen rasvahappokoostumusta.

Rehuarvo
Rehuarvo määritetään rehun kemiallisen koostumuksen perusteella. Yksinkertainen rehuanalyysi määrittää rehusta valkuaisen
määrän, energia-arvon sekä kivennäisistä kalsiumin ja fosforin
määrät.
Valkuainen koostuu aminohapoista

Valkuaista ja sen ruokinnallista arvoa arvioidaan sekä raakavalkuaisen määrän, että aminohappokoostumuksen perusteella.
Valkuaismäärä ilmoitetaan grammoina rehukilogrammassa (g /
kg rehua) tai prosenttiosuutena rehusta tai rehun kuiva-aineesta.
Valkuainen koostuu useista aminohapoista, joiden on oltava tasapainossa keskenään. Linnut eivät voi varastoida aminohappoja
elimistöönsä, vaan ne tarvitsevat niitä päivittäin. Liiallista valkuaista ei voida hyödyntää, ja toisaalta lievä valkuaisen puutos
johtaa helposti rasvoittumiseen. Vastaavasti yksittäisten aminohappojen epätasapaino voi johtaa muiden aminohappojen epätäydelliseen käyttöön.
Aminohapot jaotellaan välttämättömiin ja ei-välttämättömiin.
Välttämättömiä aminohappoja elimistö ei pysty valmistamaan.
Linnuilla näitä on 11. Valkuaisessa on oltava niitä tietyssä suhteessa toisiinsa, koska jos jotakin välttämätöntä aminohappoa on
liian vähän, rajoittaa sen puute myös muiden hyödyntämistä. Siipikarja kärsii yleisimmin lysiinin ja metioniinin puutteesta, joita
on kasviperäisissä rehuraaka-aineissa luontaisesti vähän. Niitä
lisätään teollisiin rehuihin puhtaina aminohappoina.
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Siipikarjalle välttämättömät aminohapot

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

lysiini
metioniini
kystiini
leusiini
fenylalaniini
treoniini
tryptofaani
valiini
arginiini
glysiini
isoleusiini
histidiini

Kasvava lintu tarvitsee valkuaista kudostensa rakennusaineeksi,
minkä vuoksi niiden valkuaisen tarve on suurempi kuin täysikasvuisen linnun. Määrän lisäksi myös valkuaisen laatuun eli aminohappokoostumukseen on kiinnitettävä huomiota.
Rehuvalkuaisen määrä ja laatu vaihtelevat eri raaka-aineissa. Palkokasvit, kuten herne, papu, soija ja apilat, sisältävät runsaasti kasvivalkuaista. Eläinvalkuaista on kaikissa eläinperäisissä kudoksissa,
kalassa ja maidossa. Kasviperäisten valkuaisrehujen käyttöä siipikarjan rehuissa ei lakisääteisesti rajoiteta. Eläinvalkuaisista sallitaan
ainoastaan kala. Käytännössä kalajauhon käyttöä rajoittavat siinä
olevien rasvahappojen aiheuttamat makuvirheet munissa ja lihassa.
Energia

Rehussa olevan energian määrää mitataan muuntokelpoisena
energiana (lyhenne ME), ja sen yksikkö on MJ/kg rehua (MJ =
megajoule). Muuntokelpoista energiaa on se, jota lintu voi hyödyntää elintoimintoihinsa ja kasvuun tai munien tuotantoon. Osa
rehun energiasta hukkautuu ruoansulatuksen yhteydessä.
Lintujen energiantarve on suurin alkukasvatuksen aikana, jolloin ne kasvavat nopeimmin. Rehun on sisällettävä valkuaista ja
energiaa oikeassa suhteessa. Jos energiaa on enemmän kuin lintu valkuaismäärän perusteella tarvitsisi, on seurauksena linnun
rasvoittuminen. Jos valkuaista on liikaa, osa haaskaantuu, mikä
saattaa aiheuttaa terveydellisiä ongelmia.
Linnut saavat energiaa rehun hiilihydraateista ja rasvoista.
Viljoissa hiilihydraatteja on runsaasti. Suomessa käytetään etu-
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päässä vehnää, ohraa ja kauraa, ulkomailla puolestaan vehnää ja
maissia. Viljan mikrobiologinen laatu on tärkeä, koska huonolaatuinen vilja aiheuttaa linnuille muun muassa kihtiä ja virtsahappomyrkytyksiä. Homeita sisältävä vilja voi johtaa jopa eläimen
kuolemaan.
Selvitä, mitä kasvinsoluseinämien
rakenteet ovat kemialliselta
koostumukseltaan.
Miksi niiden määrää usein arvioidaan?
Mitä merkitystä niillä on rehun
hyväksikäytölle?

Rasva on tehokasta rehun energiamäärän lisäämisessä ja rasvoja käytetään etenkin kalkkunoiden ja broilereiden rehuissa. Viljoista etenkin kaura ja maissi sisältävät runsaasti rasvaa. Rasvojen
härskiintymisen estämiseksi rehuihin lisätään antioksidantteja.
Rasvojen koostumukseen vaikuttavat niissä olevat rasvahapot.
Pehmeissä rasvoissa on paljon tyydyttämättömiä rasvahappoja,
kovissa taas tyydyttyneitä. Ruokinnan rasvan koostumus vaikuttaa elimistön rasvan kovuuteen: se on joko pehmeää tai kovempaa.
Linnun elimistö ei muodosta kaikkia rasvahappoja. Esimerkiksi
linoli- ja linoleenihappoja on saatava rehusta riittävästi päivittäin. Hyviä linoli- ja linoleenihapon lähteitä ovat esimerkiksi kala,
pellava, maissi ja kaura. Välttämättömien rasvahappojen puute
aiheuttaa siipikarjalla muun muassa ensimmäisten elinviikkojen
heikentynyttä kasvua, huonoa höyhenpeitettä sekä epänormaalin suurta kuolleisuutta. Välttämättömien rasvahappojen saanti
vaikuttaa myös esimerkiksi munien kokoon.

TÄRKKELYS
fotosynteesissä eli yhteyttämällä. Tärkkelys
koostuu joko amyloosista tai amylopektiinistä,
eikä se liukene veteen. Eläinten ruoansulatuselimistö pilkkoo tärkkelystä entsyymien
avulla glukoosiksi.

Suurin osa kasviperäisistä hiilihydraateista
on tärkkelystä, ja sitä on erityisen runsaasti
perunoissa ja viljan jyvissä. Tärkkelys on kasvien varastopolysakkaridi, jota kasvit valmistavat yksinkertaisemmista monosakkarideista
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Kivennäiset

Kivennäiset jaetaan ravitsemuksellisen tarpeen mukaan makroja mikrokivennäisiin, eli kivennäis- ja hivenaineisiin. Sekä kivennäisiä että hivenaineita tarvitaan normaalissa aineenvaihdunnassa. Makrokivennäisistä tarvitaan eniten kalsiumia, fosforia,
natriumia ja kaliumia. Mikrokivennäisiä ovat esimerkiksi seleeni,
rauta, sinkki, mangaani, kupari ja jodi.
Erityisen tärkeää siipikarjan ruokinnassa on rehussa olevan
kalsiumin ja fosforin määrä sekä niiden keskinäinen suhde. Muniva lintu tarvitsee kalsiumia kuoren muodostukseen ja kasvava
siipikarja luiden kasvuun. Pieni kalsiumin määrä tai väärä kalsium-fosfori -suhde voivat muun muassa heikentää munankuoria
tai lisätä murtumariskiä. Rehun kalsiumlisä on usein ruokintakalkkia eli kalsiumkarbonaattia.
Siipikarja ei kykene hyödyntämään rehun kasviperäistä fosforia kokonaisuudessaan. Kasvissa fosfori on sitoutunut fytiinihappoon, jota pilkkovaa entsyymiä, fytaasia, ei erity siipikarjan
ruoansulatuselimistössä. Tämä sopeutuma kertoo siitä, että linnut ovat saaneet osan tarvitsemastaan fosforista eläinperäisestä
lähteestä. Kemiallisesti määritetty rehun sisältämä fosfori ei yksinomaan kerro, kuinka paljon fosforia eläin todellisuudessa saa.
Fosforin hyväksikäyttöä voidaan edistää ja lantaan joutuvan
fosforin määrää vähentää lisäämällä rehuun fytaasia. Kasvipohjaisessa rehussa on vain vähän linnuille käyttökelpoista fosforia,
minkä takia epäorgaanisen fosforin lisääminen on usein tarpeellista riittävän fosforin saannin turvaamiseksi.
Kalium, natrium ja kloori ovat tärkeässä asemassa elimistön
homeostasian eli nestetasapainon säätelyssä. Kalium on solun
sisäisessä säätelyssä tärkein kationi eli positiivinen ioni, natrium
on taas tärkein solujen välisissä nesteissä. Elimistö pyrkii korjaamaan epätasapainon tuotannon kustannuksella. Lintu ei kasva
eikä muni kunnolla, jos kivennäisten saanti ei ole riittävää, tai jos
kivennäiset eivät ole oikeassa suhteessa toisiinsa nähden.
Seleeni on välttämätön mikrokivennäinen ja se on tärkeä esimerkiksi E-vitamiinin imeytymiselle. Elimistö tarvitsee seleeniä
immuunijärjestelmän toiminnoissa puolustautuessaan esimerkiksi raskasmetalleja vastaan. Seleenin puute vähentää munivien
kanojen munintaa ja heikentää haudontatulosta.
Seleeniä on Suomen maaperässä luontaisesti vähän. Seleeniä
alettiin lisätä lannoitteisiin muutama vuosikymmen sitten. Se-
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leeni ei ole kasveille välttämätön, mutta mikäli sitä on runsaasti
saatavilla, sitä kertyy kasviin. Seleeniä lisätään myös rehuihin.
Luonnonmukaisessa tuotannossa saattaa kotieläimillä esiintyä seleenin puutosta, koska seleeniä ei tule lannoitteissa eikä sitä lisätä
luomurehuihin.
Vitamiinit

Vitamiinit toimivat elimistössä tärkeissä tehtävissä, esimerkiksi
puolustusreaktioissa, välittäjäaineina ja monien reaktioiden nopeuttajina tai estäjinä. Vitamiineista rasvaliukoisia ovat A, D, E
ja K, vesiliukoisia taas B-ryhmän vitamiinit ja C. Rasvaliukoiset
vitamiinit varastoituvat elimistöön, kun taas vesiliukoiset eivät.
Tavallisesti kukin vitamiini edistää jotain tiettyä tai muutamaa
reaktiota elimistössä, ja on mukana lisäksi pienemmissä tehtävissä
useissa muissa. Vitamiinit vaikuttavat myös toinen toisiinsa joko
positiivisesti tai negatiivisesti. Suhde voi vaihdella tilanteiden mukaan, mistä hyvä esimerkki on A- ja D-vitamiinin imeytyminen
ruoansulatuskanavasta. Jos rehussa on jompaa kumpaa vitamiinia liikaa tai liian vähän, hankaloituu toisen vitamiinin imeytyminen; kun niitä on oikeassa suhteessa, on molempien imeytyminen
helpompaa.

Vesi
Vesi on siipikarjan tärkein ravintoaine, ja sen puute aiheuttaa
muun muassa tuotantotulosten heikkenemistä.
Siipikarja saa vettä kolmella tavalla. Tärkein vedenlähde on tarjotun veden juominen. Linnut saavat elimistöönsä nestettä lisäksi
rehusta sekä omasta metaboliastaan eli aineenvaihdunnan tuloksena. Metabolista vettä muodostuu, kun elimistö käyttää rehun
ravintoaineita hyväkseen.
Juomaveden laatua seurataan vesinäytteiden avulla. Aina kun
uusi vesilähde otetaan käyttöön, on tutkittava, täyttääkö vesi yleiset talousvesivaatimukset. Niin sanotun pintaveden käyttö siipikarjan juomavetenä ei ole suositeltavaa. Vedessä voi olla liuenneena myös erilaisia metalleja, jotka vaikuttavat linnun elimistöön.
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Mitä ovat talousvedelle asetettavat perusvaatimukset? Miksi
pintavettä ei suositella käytettäväksi siipikarjan juomavetenä?
Märkäruokinta

Märkäruokinta, jota kutsutaan myös aperuokinnaksi, on perinteinen tapa ruokkia siipikarjaa. Siinä hyödynnetään elintarviketeollisuudessa syntyviä sivutuotteita, kuten ohravalkuaisrehua,
perunan kuorimajätettä, mehuasemien puristustähteitä ja tärkkelysteollisuuden jäteliemiä. Märkäruokinnan tavoitteena on rehukustannuksen pienentyminen. Märkä rehu maittaa siipikarjalle
hyvin. Perusrehuihin sekoitetaan tarvittava määrä muita ainesosia, kuten viljaa, rypsi- tai soijapuristetta, valmiita rehuseoksia,
vitamiineja, kivennäisiä ja aminohappoja. Viljaa voidaan käyttää
joko kuivattuna tai esimerkiksi happosäilöttynä. Seos koostetaan
parven ikäkaudelle sopivaksi. Märkäruokinta on taloudellisesti
kannattavaa ainoastaan silloin, kun halpoja raaka-aineita on saatavilla läheltä.
Aperuokintaseoksen olisi oltava koostumukseltaan paksua puuroa, mutta koneellisessa märkäruokinnassa rehumassa on jätettävä melko löysäksi, jotta se liikkuisi hyvin putkistoissa. Vellimäinen
rehu on kuitenkin liian laihaa siipikarjalle, eivätkä linnut kykene
syömään rehuvelliä riittävästi täyttääkseen päivittäisen ravinnontarpeensa.
Märkien komponenttien sopivista käyttömääristä on tutkimusten perusteella saatu joitain arvioita. Vanhemmilla linnuilla niitä
voi käyttää enemmän kuin nuorilla. Ohravalkuaisrehun sopiva
käyttömäärä on 5–15 prosenttia. Perunan kuorimajätettä voi
antaa noin 5–20 prosenttia rehumäärästä, ja samalla voidaan
vähentää viljan määrää rehuseoksessa. Vasta noin 30 prosentin
käyttömäärät aiheuttavat sonnan löysyyttä ja pehkun märkyyttä.
Märkäruokinta vaatii kasvattajan osaamista. Kasvattajan on
tunnettava hyvin lintujen ravintovaatimukset ja käytettävissä olevat raaka-aineet. Raaka-aine-erän vaihtuminen aiheuttaa usein
muutoksia ruokintaan. Sekoitusreseptiä on tarkistettava jokaisen
uuden erän myötä. Ruokinnan käytännön toteutuksessa on huolehdittava myös puhtaudesta. Märkärehu käy helposti, ja seoksen
jäädessä putkistoihin bakteerikasvu alkaa nopeasti. Haitallisten
bakteereiden kasvua voidaan hillitä lisäämällä seokseen esimerkiksi orgaanisia happoja pH:n alentamiseksi.
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2.5

KEHITTYVIÄ RUOKINTARATKAISUJA
myötä heikentyä. Maapallon kasvava väestö
tarvitsee myös aiempaa enemmän ruokaa, ja
yhä suurempi osa soijasta käytettäneen sinällään
ihmisten ravintona.
Liha- ja luujauhon käyttö siipikarjalle on
kiellettyä. Syynä kieltoon on nautojen BSE -taudin
(hullun lehmän taudin) leviämisen ehkäisy.
Kalajauhon käyttöä rajoittavat sen aiheuttamat
maku- ja hajuvirheet munissa ja lihassa. Hyönteisiä voidaan käyttää tuotantoeläimille rajoitetusti.
Ala on kiinnostava tulevaisuuden kehitysala ja
lainsäädännön olisi pysyttävä tuotekehityksen
tahdissa, jotta ideat voidaan ottaa käytäntöön
mahdollisimman joutuisasti ja vaivatta
Madot ja toukat ovat maittavia siipikarjalle,
niissä on runsaasti ravintoaineita ja eri ravintoaineiden suhde on erinomainen. Kärpästen ja
niiden toukkien kasvattaminen siipikarjan rehuksi
on yksinkertaista. Kasvatusalustana voidaan käyttää esimerkiksi lantaa. Toukkien kasvatuksessa
lannan määrä vähenee ja sen ravinteet muuttuvat
kasveille paremmin hyödynnettäviksi.
Käytännössä toukkia voidaan kasvattaa esimerkiksi antamalla kärpästen lisääntyä vapaasti lantakasassa, joka on umpinaisessa tilassa. Kun munia
ja toukkia on tarpeeksi, lanta kuumennetaan,
jolloin toukat ja munat kuolevat. Kuumennuksen
jälkeen munat ja toukat siivilöidään lannasta, ja
käsitellään siten, että esimerkiksi taudinaiheuttajat eivät leviä niiden välityksellä. Samaa kasassa
voidaan kasvattaa useampi toukkaerä peräkkäin.
Haastavin asia kärpästoukkien kasvatuksessa on
aikuisten kärpästen hallinta ja se, miten estetään
niiden karkaaminen kasvatustilasta.

Maapallon väestökuormitus kasvaa, ja
kotieläimet käyttävät osittain samoja ravintokasveja kuin ihminen. Elintason noustessa
ihmiset alkavat käyttää ruokavaliossaan entistä
enemmän kotieläintuotteita. Erityisesti tämä
on havaittavissa Kaakkois-Aasiassa, Kiinassa
ja Latinalaisessa Amerikassa. Lihan, maidon ja
munien tuottamiseen tarvitaan muun muassa
viljaa ja valkuaiskasveja, jotka sopisivat myös
ihmisten ruoaksi. Kotieläinten ruokinnassa
saatetaan siksi ryhtyä käyttämään uusia, niille
soveltuvia rehuratkaisuja.
Yksisoluisten organismien valkuainen

Siipikarjalle sopivaa valkuaista voidaan
kasvattaa yksisoluisten organismien avulla,
eli kasvattamalla hiivoja, bakteereita, leviä tai
sieniä. Valmistajan on varmistettava laboratorio-olosuhteissa tuotetun rehujakeen
puhtaus ja turvallisuus, eli tuote ei saa sisältää
esimerkiksi toksiineja tai haitallisia bakteereita.
Yksisoluisten organismien tuottamaa valkuaista
on lainsäädännöllisestä näkökulmasta jo nyt
mahdollista käyttää eläinten ravitsemuksessa, mutta taloudellisesti toimivat tavat ovat
kehitteillä.
Hyönteiset eläinproteiinin lähteinä

Siipikarjan rehusuunnittelun haaste on turvata
riittävä energiamäärä ja valkuaisen laatu. Tämä
korostuu nuorten yksilöiden ruokinnassa,
joiden syömä rehumäärä on pieni.
Tällä hetkellä eniten käytetyn valkuaislähteen, soijan, saatavuus voi ilmastonmuutoksen
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Siipikarjarakennus luo puitteet 			
kasvatukselle

Vanha vai uusi rakennus?
Vanha kotieläinsuoja tai muu maatilarakennus soveltuu yleensä huonosti elinkeinomittakaavan siipikarjatuotantoon. Ne ovat
usein pieniä ja rakenteiltaan hankalia, ja esimerkiksi riittävän
tuotantohygienian ylläpito voi olla mahdotonta.
Vanhan rakennuksen hyödyntämistä pohdittaessa selvitetään
seuraavat asiat:
• Onko tila yhtenäinen tai muutettavissa yhtenäiseksi?
• Mahtuuko rakennuksessa työskentelemään traktorilla?
• Kuinka ilmanvaihdon tarvitsemat hormit saadaan asennettua?
• Onko mahdollista järjestää ohjeistuksen mukainen tautisulku?
• Onko rakennusta mahdollista laajentaa tarvittaessa?
Uusi rakennus on hyvä eritoten siksi, että se voidaan suunnitella
nimenomaan siipikarjalle.
Sen suunnittelussa on hyvä huomioida seuraavia asioita:
• Onko rakennus riittävän kookas?
• Miten se sopii maisemaan?
• Mihin ilmansuuntaan rakennus on?
• Miten puhaltavat vallitsevat tuulet?
• Kuinka lähellä talouskeskusta, muita asuinrakennuksia tai
kylää rakennus on?
• Kuinka helposti rakennus on muunneltavissa eri tuotantomuotoihin?
• Mihin käyttötarkoituksiin rakennus on käytettävissä?
• Miten liikennejärjestelyt saadaan hoidettua? Miten huolehditaan hygieniasta, ja erotetaan ns. puhdas ja likainen puoli
toisistaan?
• Kuinka siipikarjakasvattamon valvonta voidaan järjestää?
• Miten lähinaapurit suhtautuvat hankkeeseen?
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UUSIA KASVATTAMOTYYPPEJÄ

Kuva 12.
Broilerikasvattamot ovat
nykyisin enimmäkseen
betonielementtirakennuksia teräksisine
rehusiiloineen. Kuva:
Suomen Broileryhdistys
ry.

Nykyaikainen siipikarjarakennus on useimmiten peltikatteinen
betonielementtihalli, jossa on sisällä betonilattia ja jonka piha-alueet on asfaltoitu puhtaanapidon helpottamiseksi. Pelkästään rakennuksena ajatellen kasvattamo ei ole monimutkainen,
laitevalinnat tekevät rakennuksesta siipikarjatuotantoon soveltuvan.
Mitä palveluja on tarjolla
siipikarjarakennuksen suunnitteluun?

Jokaisen siipikarjarakennuksen peruslaitteet ovat:
• ruokintalaitteet
• juomalaitteet
• valaistus-, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä
• varavirta-, valvonta- ja hälytyslaitteet
• eläinvaaka tai muu järjestelmä eläinten elopainon seurantaan.
Lihasiipikarjan tuotantopolven sekä kaikkien lintujen nuorikkokasvattamoissa riittävät peruslaitteet. Munittamoissa tarvitaan
lisäksi munintapesät sekä munien keruu- ja säilytysjärjestelmä,
kalkkunamunittamoissa myös keinosiemennysvälineet.
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tarttuvien tautien epidemioista leviää muuttolintujen palatessa keväisin pesimisalueille.

Pahnapaalikasvattamo
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Siipikarjan kasvatusta väliaikaisissa, olki- tai
heinäpaaleista rakennetuissa suojissa on kokeiltu
muun muassa Keski-Euroopassa. Olkipaaleista
rakennetaan väliaikaisten kasvattamorakennusten seinät, katoksi laitetaan pressuja tai aaltopeltiä. Suojan pohja voidaan peittää esimerkiksi
turpeella. Pelto aidataan sähköistetyllä verkkoaidalla. Linnut ruokitaan iltaisin suojiin, ja
ne suljetaan yöksi rakennuksiin. Ovena voi olla
kanaverkko.
Pahnapaaleista voi rakentaa myös suurempia kokonaisuuksia ja kasvattaa linnut paalien
reunustaman alueen sisällä. Alueen katosta osa
voi olla peitetty esimerkiksi kanaverkolla, osan
kattona voi toimia kiinteä katos.
Alkukasvatus tapahtuu lämmitettävässä esikasvattamossa, josta poikaset siirretään sopivan
ikäisinä pahnapaalikasvattamoon.
Kustannuksiltaan paalikasvattamo on
edullinen. Sen paikkaa voidaan vaihtaa erien
välillä, jolloin esimerkiksi maaperän välityksellä
tarttuvien loisten vaikutusta voidaan vähentää.
Linnut syövät myös puinnissa varisseet jyvät,
laiduntavat rikkakasveja ja muokkaavat maan
pintarakennetta kuopimalla.
Paalikasvattamoa mietittäiessä on muistettava,
että Suomessa tällaisen kasvattamon käyttöaika
on varsin lyhyt, ehkä enintään kaksi kuukautta
syksyisin. Lihanjalostuslaitos joutuisi sopeuttamaan tuotantonsa nykyistä suurempiin kausivaihteluihin. Laajemmassa käytössä paalikasvattamo soveltuisi parhaiten ehkä kalkkunoille
niiden iän myötä voimakkaasti lisääntyvän tilantarpeen ja pitkän kasvatusajan pituuden vuoksi.
Suurimmat tautiriskit ovat salmonella ja
kampylobakteerit. Yleensä suurin osa siipikarjan

Kylmä kasvattamo

Untuvikot tarvitsevat lämpöä, mutta olisiko
mahdollista suunnitella siipikarjalle Suomen
olosuhteisiin sopiva kylmäkasvattamo? Aikuinen
lintu pärjää viileässäkin hyvin, ja toisaalta se
myös itse tuottaa runsaasti lämpöä.
Menetelmää on tutkittu kalkkunankasvatuksessa muun muassa Saksassa hyvin tuloksin. Eräs
ratkaisu kylmäkasvattamoksi voisi olla terassien
rakentaminen kasvattamon yhteyteen. Untuvikkojen kasvatus aloitettaisiin tavanomaisesti täysin
sisätiloissa. 6–7 viikon iästä alkaen kalkkunoille
järjestettäisiin kulkumahdollisuus ulos. Ulkotila
olisi periaatteessa samanlainen kuin sisätila;
ainoastaan seinät olisivat verkkoa. ”Terassi” olisi
siis katettu, sen pohjana olisi tavallinen betoni- tai asfalttipinta, sivuseinillä tiheä verkko ja
tuulensuojana kenties naudankasvatuksesta tuttu
tuuliverhojärjestelmä.
Ruokinnan järjestäminen ”terassilla” saattaisi
parantaa sisäilman laatua, sillä yleensä kalkkunat
ulostavat melko pian syömisen ja juomisen jälkeen, eikä sonta sekoitu riittävästi pehkuun rehuja vesipisteiden lähellä. Suurin osa sonnasta jäisi
ilmatilaltaan avoimelle terassille, jolloin kasvattamon sisäilman ammoniakkimäärä pienenisi, sillä
sonnan typpi on tärkein yksittäinen kasvattamon
ammoniakkimäärään vaikuttava tekijä. Pienempi
ammoniakkimäärä edistää eläinten terveyttä
ja tautien vastustuskykyä. Suurin osa vakaviksi
luokiteltavista siipikarjan sairauksista liittyy
hengitysteihin, ja kalkkuna on erityisen herkkä
hengitystiesairauksille. Huono ilmanlaatu on
myös yksi nokkimisen taustalla olevista tekijöistä.
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Kylmäkasvattamon haittapuoli on lisääntyvä
rehunkulutus, koska kylmässä ympäristössä
lintu käyttää enemmän energiaa kehon lämmön
ylläpitoon. Hyvä kysymys kuitenkin on, miten
rehu- ja ruokintasuunnittelulla voitaisiin vaikuttaa
ruokinnan kokonaiskustannukseen. Samoin olisi
verrattava kuolleisuuden, elävyyden, lintujen
kokonaiskunnon ja teurassaannon tuloksia.
Siirrettävä rakennus

Siirrettävä kasvattamorakennus sijoitetaan yleensä
nurmelle, ja sitä siirretään säännöllisesti mittansa
verran paikaltaan puhtaaseen paikkaan. Menetelmää käytetään jo Tanskan korkeudella, ja mikäli
talvien lämpeneminen yhä jatkuu, voi siitä tulla
mahdollinen myös Suomessa.
Keveäksi rakennettua kasvattamoa voi siirtää
esimerkiksi maataloustraktorilla. Kallista lattian
valua ei tarvita. Linnut levittävät lannan suoraan
laitumelle. Rakennuksen säännöllinen siirtäminen
estää sonnan kerrostumisen ja ehkäisee loisten
leviämistä. Suurimmat terveysriskit syntyvät todennäköisesti salmonella- ja kampylobakteereista.
Ilmaston muuttuminen entistä sateisemmaksi
ja leudommaksi voi olla tämän menetelmän
mahdollisuus. Sateisuuden lisääntyminen luo
uusia haasteita viljan viljelyyn. Halla-alttiuden
ennustetaan säilyvän, vaikka kasvukausi pitenee.
Nurmi on todennäköisesti yksi ilmastonmuutoksesta hyötyvistä viljelykasveista. Lannan levityksen
tarpeen loppuminen ja kerrallaan viljan viljelyksessä olevan alan pienentyminen helpottavat
viljanviljelyksen hoitoa. Nurmi on hyvä vaihtoehto
viljanviljelyn kierrossa maan kasvukunnon ylläpidon kannalta. Lannan luonnollinen levittyminen
suoraan kasvavaan nurmeen vähentää ravinteiden
huuhtoutumista vesistöihin.
Lihasiipikarjan kasvatus häkeissä

Lihasiipikarjan kasvatusta häkkikasvattamossa on
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tarkasteltava erityisesti taloudellisesta näkökulmasta. Häkkikasvatuksessa eläimiä voitaisiin sijoittaa kuutiomäärältään samaan tilaan huomattavasti
nykyistä enemmän, ja siten laskea kasvatuksen
kiinteää kustannusta. Häkeissä eläimiä voitaisiin
pitää myös pienissä ryhmissä, mikä todennäköisesti pienentäisi kuolleisuutta ja parvikasvatuksen
stressistä aiheutuvaa tuotannon laskua.
Lihasiipikarjan häkkikasvatukseen ei tällä
hetkellä ole tarjolla varta vasten suunniteltuja
laitteita, joten kasvatuksessa täytyisi todennäköisimmin soveltaa muniville kanoille tarkoitettuja
laitteita. Ne saattaisivat tarjota mahdollisuuksia
broilerien kasvatukseen, mutta muuhun lihasiipikarjankasvatukseen niistä ei todennäköisemmin
ole hyötyä.
Häkkikasvatuksen kehittämistä lihasiipikarjalle
ehkäisee myös erityisesti EU-maissa vallitseva
häkkikasvatusta voimakkaasti vastustava suuntaus.
Kerrosritiläkasvattamo lihasiipikarjalle

Kerrosritiläkasvatuksen soveltaminen lihasiipikarjalle, erityisesti broilerille, lisäisi tuotannon
tehokkuutta, kun samaan rakennukseen saataisiin
lisää käytettävissä olevaa pinta-alaa. Lisäpinta-ala
kasvattaisi kasvattamossa kasvatettavan parven
kokoa. Kerrosritiläjärjestelmä sopisi erityisesti
Suomen ilmastoon. Meillä kasvattamon rakennuskustannukset ovat varsin korkeat, koska on
varauduttava sekä kuuman että kylmän säätyypin
varalle.
Kerrosritiläjärjestelmäkasvattamoissa linnuilla
on mahdollisuus liikkua sekä vertikaalisesti että
horisontaalisesti. Muniville kanoille on jo tarjolla
kerrosritiläjärjestelmiä kaikkiin kasvatusvaiheisiin,
ja järjestelmiä voisi olla mahdollista soveltaa helposti myös broilereille. Haasteena on kuitenkin se,
että broilerit liikkuvat fyysisten ominaisuuksiensa
takia vähemmän vertikaalisesti kuin munivat
kanat.
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Mikäli munivia kanoja pidetään muussa kuin lattiakanalassa,
varsinaisia pesälinjastoja ei tarvita. Niiden sijasta tarvitaan kerrosritilä- tai virikehäkkijärjestelmä.
Untuvikon ja aikuisen linnun, samoin kuin eri lintulajien tarpeet ovat erilaisia. Yksi osa laitevalintaa on tutustuminen itse
lintuun: sen käyttäytymiseen, erilaisiin tarpeisiin, kokoon ja kasvunopeuteen.
Laitevalmistajia on useita, ja Suomessakin on tarjolla monia eri
ratkaisuja kasvattamon laitteisiin. Yksinkertaisinta on hankkia
yhden laitetoimittajan valikoimasta kasvattajan mielestä paras
yhdistelmä. Joskus, esimerkiksi munittamoissa, peruslaitteet hankitaan yhdeltä toimittajalta, ja esimerkiksi pesälinjastot tai häkkijärjestelmät niihin erikoistuneelta toiselta toimittajalta. Valinnat
vaikuttavat tosiinsa: esimerkiksi tietty ilmanvaihtojärjestelmä johtaa tietynlaiseen valosuojaukseen kasvattamossa tai tietyn pesämallin vuoksi jokin tietty ilmanvaihtojärjestelmä on suositeltavin.
Yksittäistä parasta ratkaisua on vaikea osoittaa: paras järjestelmä on se, jonka käyttäjä on itse valinnut ja jota hän pitää parhaana. Tällöin käyttäjällä on myös motivaatio opetella järjestelmän
käyttö ja pyrkiä käyttämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla,
eläinten hyvinvoinnin eduksi, omaa työtä helpottamaan ja keventämään.

Ilmanvaihto ja lämmitys
Ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmät ovat läheisessä yhteydessä
toisiinsa. Hyvien olosuhteiden ylläpito siipikarjahallissa vaatii
molempien toimimista saumattomasti yhteen.
Ilman lämpötila mitataan aina linnun tasalla.
Useimmissa siipikarjarakennuksissa lämmitys tapahtuu vesikiertoisten pattereiden avulla. Perinteisesti patteriputket on sijoitettu
seinille. Lämmitysjärjestelmän suunnittelussa on huomioitava,
että lämpö pyrkii siirtymään ylöspäin. Hyvän siipikarjarakennuksen ilmatila on suuri, eli rakennus on korkea. Lähellä kattoa
tavoitelämpö saavutetaan nopeasti, mutta lintujen tasalla halutun
lämpötilan saavuttaminen on vaikeaa, varsinkin pakkaskaudella.
Hallin tasainen lämpeneminen varmistetaan hyvin sijoitetuilla
sekoituspuhaltimilla.
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pyrkii ulos kaikkialta, ei ainoastaan poistoluukuista. Tällöin kosteutta saattaa kertyä rakenteisiin, mikä voi johtaa rakennuksen
homehtumiseen.
Sekä ylipaineinen että alipaineinen ilmanvaihto mahdollistavat
jonkinasteisen luonnollisen ilmankierron myös sähkökatkojen aikana, jos järjestelmä on ohjelmoitu toimimaan siten, että luukut
aukeavat sähköjen katkettua.
Tasapaine
Kuva 13. Alipaineinen
ilmanvaihto. Nuolet
kuvaavat ilman liikkeen
suuntaa.

Kuva 14. Ylipaineinen
ilmanvaihto. Nuolet
kuvaavat ilman liikkeen
suuntaa.

Kuva 15. Tasapaineinen
ilmanvaihto. Nuolet
kuvaavat ilman liikkeen
suuntaa.

Tasapaineisessa ilmanvaihtomallissa sekä tuloilma että poistoilma liikkuvat puhaltimien avulla, ja tulo- sekä poistopuhaltimet
sijaitsevat yleensä katossa. Mallin ongelmana on suuri energiankulutus. Sähkökatkoksen sattuessa luonnollinen ilmankierto saadaan aikaan ainoastaan kasvattamon ovia avaamalla.
Luonnollinen ilmanvaihto

Ilmanvaihto voidaan ratkaista useammalla eri tavalla. Tapoja
ovat luonnollinen, alipaineinen, ylipaineinen ja tasapaineinen
ilmanvaihto sekä läpivirtausmalli. Munittamoissa ilmankierron
suunnittelu vaatii erityistä huomiota, koska pesien sijainti ja valittu malli vaikuttavat tavoiteltuun ilman kiertosuuntaan.
Ilmanvaihdon toimivuutta voidaan tarkastella esimerkiksi savupanosten avulla.
Alipaine

Alipaineinen ilmanvaihto on Suomen kanaloissa yleisin. Siinä
tuloilma otetaan yleensä sisään seinäluukuista ja ilma poistuu katossa olevien poistopuhaltimien kautta. Ilmanvaihto on melko yksinkertainen, mutta ongelmana on muun muassa seinäluukkujen
jäätymisongelma talvella, ellei riittävästä ilmanvirtausnopeudesta
ja lämmön riittävyydestä ulkoseinillä huolehdita. Tuloilmaluukut
voivat sijaita myös katossa, mutta silloin ilmankierto lattianrajassa
voi olla riittämätön.
Ylipaine

Ylipaineisessa ilmanvaihdossa kasvatustilaan puhalletaan ilmaa
sisään, ja tilassa vallitsee lievä ylipaine. Raitis ilma otetaan yleensä kasvattamon katolta ja käytetty ilma poistuu seinäluukuista.
Ylipaineisen ilmanvaihdon ongelma on kosteus: poistuva ilma
Siipikarjatuotanto elinkeinona
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Luonnollinen ilmanvaihto perustuu ajatukseen, että ulkoa virtaa
sisään kylmää ilmaa. Eläimistä haihtuva lämpö lämmittää tuloilman, joka lämmetessään kohoaa ja poistuu ylempänä olevista
poistoluukuista. On tärkeää, että tuloilmaluukut on sijoitettu riittävän matalalle. Luonnollisen ilmanvaihdon tehoa lisää, jos ilmatila kapenee ylöspäin, eli rakennuksessa ei ole tasaista välikattoa
harjakaton alla.
Luonnollinen ilmanvaihto ei kuluta energiaa, mikä alentaa kasvatuskustannuksia. Sen ongelmakohta on järjestelmän riippuvuus säästä: kostean ilman vallitessa kosteutta on vaikeaa saada
poistetuksi rakennuksesta, ja tuuli saattaa muuttaa ilman kulkusuuntia ennalta-arvaamattomasti.
Läpivirtausmalli

Läpivirtausmallissa tarkoituksena on ottaa raitis ilma sisään rakennuksen yhdeltä seinustalta ja työntää koko ilmamassaa rakennuksen läpi poistopuolelle. Läpivirtausmalli ei luo kasvattamoon
yli- tai alipainetta. Tämä pitää muistaa, mikäli läpivirtausilmanvaihtoon kehitettyjä ns. jättipuhaltimia käytetään esimerkiksi
kesäaikaan muissa ilmanvaihtotavoissa ilmanvaihdon tehostamiseen. Järjestelmä on kehitetty Yhdysvaltojen eteläisissä osavaltioissa, ja sillä pyritään ensisijaisesti luomaan rakennukseen
viilentävä tuuli viemään lämpöä pois kasvattamosta. Puhaltimet
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