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1 Lähtökohdat 

Luomutuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti, joka luo uusia mahdollisuuksia alalle.  

Tiukkojen luomusäädösten takia vanhojen tuottajien on yleensä vaikeaa, tai lähes 

mahdotonta kasvattaa järkevästi tuotantokapasiteettiaan. Tämä johtuu yleensä joko 

peltoalan riittämättömyydestä, sekä uuden kanalan ja tämän vaatiman ulkotarhan 

sijoittamiseen liittyvistä ongelmista. Tämä mahdollistaa helpomman pääsyn uusille 

yrittäjille, kuin esimerkiksi helpommin isoille yrityksille keskittyvässä tavanomaisessa 

tuotannossa.  

Tämän ei tarvitse kuitenkaan olla ainoa syy. Luonnonmukaiseen tuotantoon kannat-

taa panostaa jo pelkästään siksi, että kaikki tuotetaan luonnonmukaisesti ilman kei-

notekoisia lannoitteita, kasvinsuojeluaineita, sekä eläimillä on myös luontaisemmat 

elinolosuhteet, kuin tavanomaisessa tuotannossa. Nykyajan kuluttajaa kiinnostaa 

tuotteiden alkuperä, missä olosuhteissa eläimiä on pidetty, ja ruuan puhtaus. Yrittäjä 

myös saattaa olla kiinnostunut luonnonmukaisesta tuotannosta jo pelkästään siksi, 

että haluaa kohdella eläimiään lähtökohtaisesti paremmin, ja/tai tuottaa puhtaam-

paa ruokaa ja saada siitä rahallista palkkiota korkeampien kustannusten takia. 

2 Tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoitus on luoda kattava ja käytännönläheinen opas luomukanalan 

perustamista suunnitteleville uusille yrittäjille, joilla ei ole minkäänlaista kokemusta 

kanaloista. Opas voi tarjota erilaisia lähestymistapoja myös yrittäjille, joilla on jo en-

tuudestaan kanoja, tai kokemuksia kanalatyöskentelystä useitakin vuosia, sekä muu-

ten luomukanaloiden toiminnasta ja eläinten olosuhteista kiinnostuneille henkilöille. 

Tavoitteena on, että oppaan lukemisen jälkeen lukijalla on kattava käsitys siitä, mitä 

luomukanalan perustaminen Suomessa vaatii niin teoriassa, kuin käytännössäkin. 

Opas ei kuitenkaan tee kenestäkään ammattilaista useammankaan lukemisen jäl-

keen, vaan enemmänkin antaa käsityksen siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon. 

Tämä helpottaa yhteistyötä kanalan suunnittelijoiden ja muiden virkamiesten kanssa, 

kun on jonkin asteen tietämys jo valmiiksi taustalla.  
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Ammattilaiseksi ei kuitenkaan tulla vasta kuin vuosien käytännönkokemusten kautta, 

ja silloinkin voi kyseenalaistaa osaako varmasti kaiken niin hyvin kuin voisi osata.   

3 Merkitys kohderyhmälle 

Pääsääntöisesti kaikki luomukanaloiden perustamisesta Suomeen kertovat oppaat, 

tiivistelmät sekä tietenkin Eviran sivut ovat kaikki täysin teoriapohjaisia tuotoksia. 

Yleensä teoriapohjaisissa oppaissa ei kerrota teorian lisäksi minkälaisia ongelmia ja 

haasteita voi tulla käytännössä, jos teoriaosaamisen lisäksi ei osata ottaa huomioon 

käytännöllisiä lähestymistapoja.  

Eviran verkkosivut ovat pääsääntöinen lähde, josta useimmat kanalan perustamiseen 

tarvittavat ohjeet löytyvät, ja mistä useimmat niitä etsivätkin. Ongelma vain on, että 

ohjeet ovat yleensä sekaisin muiden eläinten ohjeiden kanssa, joka yleensä vaatii 

tarkkaa selaamista, ja tiedon poimintaa, kuin sujuvaa lukemista. Osa ohjeista taas on 

jaoteltu tarkasti omiin osioihinsa, mutta niiden löytäminen on yleensä silkasta tuu-

rista kiinni. Parhain tapa löytää Eviran sivuilta jotain on yleensä suosiolla etsiä sitä 

Googlen kautta. Kun tietoa löytää se on kuitenkin erittäin kattavaa, ja kertoo tismal-

leen miten asiat pitää teoriassa tehdä. 

Siipikarjaliiton verkkosivut ovat toinen hyvä paikka käydä tarkistelemassa, mitä luo-

mukanalan perustaminen Suomessa vaatii. Toisin kuin Eviran sivut, täällä luomuka-

nalan perustamiseen vaadittavat ohjeet on eritelty omaksi osuudekseen ilman, että 

tekstin seassa on muita eläimiä. Sivut ovat myös huomattavasti helpommat selata 

kuin Eviran, mutta eivät myöskään aivan yhtä kattavat. Samoin pitää myös tarkistaa, 

että ohjeet ovat varmasti ajan tasalla. 

Tämän lisäksi löytyy myös erinäisiä oppaita, jotka kertovat mitä eroa on milläkin ka-

nalalaitteistolla, mitä eroa on eri tuotantomuotojen välillä, sekä perustamisohjeita 

yleensä noin 100 kanan luomukanalan perustamiseksi. Näiden ohjeiden paikkaansa 

pitävyys ja ajantasaisuus ovat välillä kyseenalaisia, sillä ne sijaitsevat joko keskustelu-

foorumeilla, tai ovat vanhoja opinnäytetöitä useamman vuoden takaa. 
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Tämä luo kysynnän oppaalle, josta kaikki tarpeellinen löytyy kätevästi yksistä kan-

sista, ja pelkän teorian sijasta kerrotaan myös käytännönläheisesti, miten asiat voivat 

käytännössä mennä. 

4 Tietoperusta 

Tietoperusta käsittää tiivistetysti nykyaikaisen luomukanalan rakenteen ilman käy-

tännönläheistä lähestymistapaa. Aiheet esitellään kattavammin oppaassa. (Liite 1)  

4.1 Luonnonmukainen tuotanto munatuotannossa 

Luonnonmukainen tuotanto, tunnetummin lyhennettynä sanaan luomutuotanto 

mielletään usein tuottajien keskuudessa isoksi kasaksi epäselviä pykäliä, mitä saa 

tehdä ja mitä ei. Totuus ei ole kyllä kaukanakaan tästä. Luomu sisältää huomattavasti 

enemmän rajoituksia ja säädöksiä, kuin tavanomainen tuotanto.  

Luomua voi toki aina harjoittaa ilman luomuhyväksyntääkin, mutta tällöin on myös 

hyväksyttävä, ettei tuotteille voi myöskään saada luomuleimaa, eikä niistä voi 

yleensä periä luomuhintojakaan, mikä tekee tuotannosta yleensä 

kannattamattoman. 

Munatuotannossa luomusäädökset määrittävät seuraavanlaiset asiat: 

- Laitteiston on oltava lattia- tai kerroslattiakanala (Tuotantomuodot 2014.) 

- Kanoja maksimissaan 3 000 / erä (Tuotantomuodot 2014.) 

- Kanoja 5-6 kpl / m2 (Tuotantomuodot 2014.) 

- Kanalan lattiasta 1/3 on oltava pehkualuetta (Tuotantomuodot 2014.) 

- 10 kanaa / vesinippa (Tuotantomuodot 2014.) 

- Ketjuruokkimessa on oltava tilaa 9 kanaa /m2 siten, että vähintään 10 cm / kana 

(Tuotantomuodot 2014.) 

- 7 kanaa / munintapesä (Tuotantomuodot 2014.) 

- Yhteispesissä 83 kanaa / m2 (Tuotantomuodot 2014.) 

- Orsilla on oltava tilaa 18cm / kana (Tuotantomuodot 2014.) 

- Ikkunoiden määrä pitää olla 5 % lattiapinta-alasta (Tuotantomuodot 2014.) 

- Ulosmenoluukkujen pitää olla vähintään 35 cm korkeat ja 40 cm leveät siten, että 

yhteenlaskettu leveys on oltava vähintään 4 metriä siipikarjan käytössä olevan 
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rakennuksen sataa (100) pinta-alaneliömetriä kohden (Tuotantomuodot 2014.) 

- Ulkotarha on mitoitettava 4 m2 / kana (Tuotantomuodot 2014.) 

- Rehun pitää olla 100 % luomua, mutta siirtymäkauden 2012 – 2017 aikana 5 % saa 

tästä olla tavanomaisesti tuotettua valkuaisrehua.  Tavanomainen osuus ei 

kuitenkaan saa ylittää 25 % päiväannoksesta. (Luomutuotanto 2 Eläintuotannon 

ehdot 2015.) 

- Rehuomavaraisuus pitää olla vähintään 20 % (Luomutuotanto 2 Eläintuotannon 

ehdot 2015.) 

4.2 Laitteistot 

Kanalalaitteisto on tärkeä osa nykyaikaisen kanalan toimintaa. Laitteiston tarkoitus 

on helpottaa kanalassa työskentelyä, sekä mahdollistaa automatiikan tehokas hyö-

dyntäminen. Luonnonmukaisessa tuotannossa sallitut kanalalaitteistot ovat lattiaka-

nala, ja kerroslattiakanala 

4.2.1 Lattiakanala 

Lattialaitteisto on perinteisin kanalalaitteisto mitä löytyy, varsinkin pienemmässä 

mittakaavassa. Nykyaikainen lattiakanala toki on jo muuttunut huomattavasti 

automatisoidummaksi ja teollisemmaksi, mutta rakenne on kuitenkin lähes pysynyt 

samana. Muutoksen mukana on toki tullut myös paljon säädöksiä ja sääntöjä. 

Lattialaitteiston hyvinä puolina voidaan pitää sen edullisuutta johtuen perinteisestä 

rakenteesta ja suuresta määrästä vaihtoehtoja johtuen runsaasta 

laitteistovalmistajien määrästä. Tästä syystä lattialaitteisto on varsinkin 

luonnonmukaisen tuotannon puolella ehdottomasti parhaimpia ratkaisuja aloittaa 

munatuotanto ja tehdä sen kokemuksen pohjalta päätöksiä tuotannon 

laajentamisesta, pitämisestä samana tai lopettamisesta.  

Lattialaitteistossa myös kanat saavat toteuttaa täysin luontaista käyttäytymistään, 

sekä kesäisin pääsevät jopa ulos ottamaan aurinkoa ja tutkimaan kasvipeitteistä 

ulkoilutarhaansa luonnonmukaisessa tuotannossa. 

Myös munien likaisuus on lattialaitteistossa vähäisempi, sillä kanoja kiinnostaa 

enemmän olla pesien ulkopuolella kuin pesissä. Toki poikkeus yksilöitä löytyy aina. 
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Lattialaitteiston heikkoihin puoliin taas kuuluvat kanojen terveyden vaikeampi 

seuraaminen. Vapaasti ympäri kanalaa vipeltäviä kanoja on vaikea tutkia yhtä 

yksilöllisesti kuin häkeissä olevia kanoja ja samoin kuolleiden löytäminen on välillä 

tuurista kiinni niiden sijaitessa missä sattuu.  

Myös lattiamuninta aiheuttaa varsinkin uusien vasta-aloittavien kanojen keskuudessa 

työntekijälle päänvaivaa ja lisää työtaakkaa. Tähän sisältyy myös lattiamunintaan 

innostuneiden kanojen opettaminen pesiin. Pitkällä pinnalla ja jatkuvalla 

lattiamunivien kanojen sijoittamisella pesiin, suurin osa lopulta oppii munimaan 

munansa oikeaan paikkaan. Tämä vain vaatii kärsivällisyyttä ja melkeinpä halua asua 

kanojen seassa parin viikon ajan, mikä voi olla monelle liikaa. Kuitenkin noin kahden 

viikon ahkeralla ponnistelulla loppuaika on huomattavasti jouhevampaa ja 

lattiamunien vähyyttä ei voi kuin arvostaa. 

Automatiikan ja mahdollisen robotiikan hajotessa korjaaminen ei ole paljon 

työläämpää kuin häkkilaitteistoissa, mutta mahdollisesti uteliaat kanat voivat häiritä 

korjausurakointia laitteiston puolella. Tämän lisäksi on varottava huomattavasti 

suurempaa vaaraa aiheuttaa kanojen massapanikoitumista, joka yleensä johtaa aina 

epämiellyttävän pölyiseen ympäristöön sekä isoon määrään hysteerisiä kanoja. 

4.2.2 Kerroslattiakanala 

Kerroslattialaitteisto on perinteisestä lattialaitteistosta kehittyneempi malli. Se on 

yksi EU alueen eniten lisääntynyt laitteistomalli. Suomessa ensimmäiset 

kerroslattialaitteistot otettiin käyttöön vuosina 2004-2005 (Kerroslattiakanalat 2011.) 

Tämä on ehdottomasti suosituin malli luonnonmukaisessa tuotannossa ja 

tavanomaisessa tuotannossa niille tilanomistajille, jotka haluavat pitää suuria määriä 

kanoja. Tässä mallissa ei tarvitse tinkiä kanojen luontaisesta käyttäytymisestä. 

Perinteistä kanalaa kaukaisesti muistuttava rakenne säästää enemmän pinta-alaa 

ulkotarhalle. Luonnollisesti luonnonmukaisessa tuotannossa ei ole edes muuta 

vaihtoehtoa kuin kerroslattiakanala isommista kanamääristä puhuttaessa.  

Säädökset kerroslattiakanalan ja lattiakanalan välillä ovat samat ilman mitään 

muokkauksia. Kerroslattiakanalassa vain kasvatetaan kanojen määrää rakennuspinta-

alaa kohden ylöspäin.  
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Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos on luonnonmukainen lattiakanala 3 000 

kanalla, voi laitteistoa vaihtamalla ja pienellä muokkauksella samoihin rakenteisiin ja 

rakennukseen sijoittaa 6 000 kanaa. Tämä toki vaatii, että alkuperäinen lattiakanala 

on tarpeeksi korkea ja kanalan ympärillä on varmasti tarpeeksi neliöitä kattamaan 

kaksi kertaa isompi kanatarha. Tämä olisi erittäin kannattava ratkaisu jo siksi, koska 

uuden kanalan rakentaminen on ensinnäkin kallista, että myöskään tilaa uudelle 

rakennukselle ei aina löydy kovinkaan helposti. 

Kerroslattialaitteiston hyvät puolet ovat myös aikalailla samat kuin perinteisessä 

lattialaitteistossakin. Kanalla on vain enemmän mahdollista valita itselleen mieluinen 

oleskelupaikka kuin perinteissä, johtuen korkeammasta rakenteesta. Kanat myös 

viihtyvät korkealla ja yleensä ne pyrkivätkin kiipeilemään niin korkealle laitteistoon, 

kuin suinkin vain mahdollista. 

Lattialaitteiston huonot puolet tosin korostuvat kerroslattiakanalassa. Kanojen 

opettaminen pesiin on entistä työläämpää kanojen suuremman määrän takia. 

Kanojen terveyttä on erityisen vaikea seurata ja vaatii yleensä myös työntekijältä 

akrobaattisia kykyjä kiipeillä laitteistossa etsimässä sairaita, kuolleita ja 

haavoittuneita yksilöitä. Automatiikan ja mahdollisen robotiikan pettäessä on myös 

sen korjaaminen huomattavasti työläämpää, kuin muissa laitteistoissa johtuen 

mahdollisesta akrobatian tarpeesta kuin vielä varovaisuudesta olla antamatta 

kanoille sydänkohtausta ja paniikkilentoja. 

4.3 Rakennus 

Nykyajan kanala koostuu yleisesti suorakulmaisesta rakennuksesta, joka on pidempi 

kuin leveämpi (Kuvio 1). Luomussa rakennus on jaettava keskeltä halki siten, että 

kummallekin puolelle väliseinällä halkaistua tilaa jää identtiset alueet toisiinsa niin 

kooltansa kuin muodoltansa. Kummallekin alueelle päästään omista ovistaan, jotka 

eivät ole suoraan kytköksissä toisiinsa, vaan menevät aina ensin yhtenäiseen tilaan, 

jossa on yleensä laitteiston päädyt työkaluineen nopeaa huoltoa, tarkkailua ja 

lannanpoistoa varten.  
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Tämä toimii eräänlaisena tautisulkuna. Jos toinen osasto sairastuu vakavasti johonkin 

leviävään virukseen ja/tai bakteeriin on osasto helppo eristää toisesta osastosta 

ilman suurempia toimenpiteitä, muuta kuin vaihtamalla vaatteet osastoa vaihtaessa 

ja pitämällä päätyhuoneet erittäin puhtaina ja hyvin pestyinä joka päivä. 

 

Kuvio 1. Esimerkki kanalan pohjapiirustuksesta 

Rakennuksen kummallekin osastolle tulee laitteisto (Kuvio 2). Laitteisto käsittää lähes 

kaiken mitä kana tarvitsee pehkualuetta, ulkotarhaa, ilmanvaihtoa ja osaa valotusta 

lukuun ottamatta. Laitteistot myydään kokonaisina paketteina ja yleensä valmistajien 

välillä ei ole muuta eroa kuin ulkonäkö ja tärkeiden osien eri sijainti sekä asettelu. 

Kaikista löytyvät kuitenkin lainsäädännön ja tehokkaan munatuotannon vaatimat 

osat. Laitteiston ympärille jää tilaa pehkualueelle siten että 1/3 kanalan lattiapinta-

alasta on kuivikkeen peitossa, jossa kanat voivat puuhailla halunsa mukaisesti.

 

Kuvio 2. Esimerkki kanalan läpileikkauksesta 
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Kummankin osaston ulkoseinille jätetään tilaa ikkunoille, ja ikkunaverhoille, joilla 

säädetään valaistusta kanalassa (Kuvio 3). Kanat eivät pidä suorasta kirkkaasta 

auringonvalosta muuten hämärässä tilassa, joka aiheuttaa stressaantumista. 

 

Kuvio 3. Esimerkki kanalan sivuprofiilista 

Katossa sijaitsevat ilmanvaihtohormit (Kuvio 2). Yleensä rakennuksen keskellä 

väliseinän kummallakin puolella ns. seinäkäytävällä sijaitsee 

ilmanvaihtojärjestelmästä riippuen noin 1-3, yleensä kaksi ilmanpoistohormia. Nämä 

hormit toimivat koneellisesti propellien avulla. Vastapuolella laitteistoa ikkunoiden 

luona ns. ikkunakäytävällä sijaitsevat katossa ilmanvaihdon sisäänottohormit, joiden 

asentoa keskustietokone säätelee tarpeen mukaisesti. Nämä voivat olla 

koneellistettuja myös, mutta yleensä poistohormien koneistaminen riittää. Tällöin 

rakennuksen sisälle saadaan alipaineistettu tila ja uusi viileämpi korvaava ilma tulee 

sisälle, vanhan poistuessa koneellistetusti ulos kattohormien kautta. (Kuvio 4) 

  

Kuvio 4. Yksinkertainen ilmanvaihtokaavio 
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Jos kanalaan tulee sähkökatkos eikä tilalla ole aggregaattia, nämä toimivat myös 

osittain ilman sähköäkin, koska lämmin ilma nousee ylöspäin ja uusi viileämpi ilma 

tulee sisäänottohormeista, joka tapauksessa. Tällöin teho on kuitenkin huomattavasti 

alhaisempi, eikä riitä tarpeelliseen ilmanvaihtoon. Hätätapauksissa tämä on kuitenkin 

parempi kuin ei mitään. 

4.4 Ulkotarha 

Luomukanoilla on oltava pääsy kesäisin ulkotarhaan vähintään toukokuusta 

lokakuuhun, mutta tätä voidaan rajoittaa varsinkin keväisin muuttolintujen tuoman 

tautiriskin takia. Myös rankkasateisina, pakkasella tai rajusti tuulevina päivinä kanoja 

ei ole pakko päästää ulos, mutta on huomioitava että kanojen elämästä 1/3 pitää 

sijoittua ulkotiloihin. Tarhan on oltava vähintään 50 % kasvuston peittämä. Kasvuston 

pitää olla sen verran korkea, että kanat pääsevät halutessaan piiloutumaan. Tallaisia 

ovat mm. korkeat ruohikot, pensaat ja pajukot. Jos sopivia piilopaikkoja ei ole 

tarpeeksi tai ei laisinkaan, niitä pitää rakentaa esim. laudoista ja pressuista tai ihan 

kanttipaaleista kokoamalla. Kanoilla pitää myös olla helpot ja vaivattomat 

mahdollisuudet päästä takaisin sisälle juoma ja ruokintalaiteille. (Luomutuotanto 2 

Eläintuotannon ehdot 2015.) 

5 Menetelmät 

Oppaan sisällön tuottaminen perustuu kahteen menetelmään. Ensimmäisessä mene-

telmässä kirjoitetaan puhtaasti käytännön kokemuksien ja muistin pohjalta, miten 

kaikki toimii käytännössä: mitä ongelmia, hyötyjä, haittoja ja apuja saa tietyillä toi-

mintaperiaatteilla, jotka ovat käytännössä todettuja. Mitä käytännössä on todettu, 

kun tiettyjä asioita on rakennettu ja ylläpidetty tietyin tavoin ja millä tavoin niitä voisi 

todennäköisesti parantaa. 

Toinen menetelmä on tukea ensimmäisen menetelmän käytännön kokemuksia anta-

malla niille lainsäädännön tuki niin, että tällaiset asiat on otettava oikeasti huomioon. 

Näitä asioita ei saa unohtaa tai leikata pois suunnittelusta vain sen vuoksi, että ne 

tuntuvat turhilta. Nämä lainsäädännön vaatimukset on pääsääntöisesti haettu Eviran 

ja Siipikarjaliiton verkkosivuilta. 
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Tämä opas on tuotettu näitä kahta menetelmää hyödyntämällä. Tällöin opas ei ole 

vain tiivistetty tietopaketti teoriasta, joka tuo useamman lähteen tiedon yksiin kan-

siin. Tällaisia löytyy jo valmiiksi useita samankaltaisia internetissä, vaan sen sijaan 

tuoda esille tietoa uudesta näkökulmasta, joka pohjautuu henkilökohtaisiin kokemuk-

siin. Täten opas tuo omalla tavallaan täysin uutta tietoa esille ihmisille, joilla ei ole 

mitään kokemusta luomukanaloista ja -kanoista. 

6 Produktin valmistamiseen liittyvät asiat 

Oppaan tekeminen aloitettiin suunnittelemalla sisällysluetteloa. Tämä suoritettiin 

keksimällä mahdollisimman monta otsikko peräkkäin asioista, jotka olisi edes jollakin 

tavalla hyvä ottaa puheeksi. Kun kaikki mahdolliset otsikkokandinaatit oli kirjattu 

ylös, oli aika järjestellä ne aihealueittain.  

Seuraavaksi vuorossa oli otsikoiden yhdistäminen. Kaikki jotenkin samaa asiaa käsit-

televät otsikot sulautettiin yksiksi kokonaisuuksiksi, jotta vältyttäisiin parin lauseen 

kappaleilta. Kun tämä lopulta saatiin suoritettua, oli aika vielä kerran viimeistellä ylei-

nen ulkoasua siten, että kaikki ovat varmasti oikealla paikoillaan.  

Lopulta sisällysluettelo oli valmis, ja oli aika aloittaa itse kirjoittaminen. Tämä suori-

tettiin varmasti hieman eritavalla kuin useimmat opinnäytetyöt. Noin 90 % tekstistä 

on kirjoitettu omasta muistista ja kokemuksesta. Ne asiat mitkä tarvitsivat virallisen 

lähteen tueksi, etsittiin jälkikäteen, kun tekstiä puhdisteltiin virheistä, puutoksista ja 

ulkoasua siistittiin. Uutena asiana lisättiin joukkoon prototyyppikanalat, sekä robo-

tiikka, joista ei itselläkään ollut lähes minkäänlaista kokemusta muuta kuin teoriata-

solla. 

Kun kaikki tarvittava teksti lähdeviitteineen ja -luetteloineen oli sisällä, oli aika ryhtyä 

sisällyttämään kuvia. Lähes kaikki kuvat oli otettu kotitilalta tai itse piirrettyjä. Ne 

mitkä olivat ulkopuolisista lähteistä otettuja, ilmoitettiin kuvion perässä. Kuvien sisäl-

lyttäminen tarkoitti parhaiden otoksien karsimista huonommista, ja näistäkin valittiin 

vain oppaan kannalta oleellisimmat.  

Kun kaikki kuvat oli lopulta sisällytetty oppaaseen, piti tekstiin vielä lisätä kyseisiin 

kuviin viittaavat tekstit. Tätä ennen opas oli kirjoitettu siten, ettei kuvien puuttumi-

nen haittaisi laisinkaan kokonaisuutta, jos niitä ei ehdittäisi syystä taikka toisesta 
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sinne sisällyttämään. Koska tätä ei onneksi tapahtunut, ja kuvat saatiin ajallaan sisäl-

lytettyä oppaaseen, oli vain enää muokattava teksti tukemaan näitä kuvia. 

Lopuksi oli vielä asetettava oppaan kansikuva paikalleen, tehtävä yleisiä tarkastuksia 

oppaan ulkoasusta, kirjoitusvirheistä, asiavirheistä ja muista vastaavista mahdollisista 

virheistä. Kun tämä saatiin hoidettua, oli opas virallisesti valmis. 

7 Johtopäätökset  

Opas on luotettava niin kauan kuin se pysyy ajan tasalla. On todennäköistä, että lain-

säädäntö ja määräykset muuttuvat viiden vuoden sisällä ainakin sen verran, että jo-

kin oppaan kohdista ei ole enää ajan tasalla edes viikon päästä julkaisusta. Mikään ei 

tietenkään estä, jos allekirjoittaneesta siltä tuntuu päivittämästä opasta aina tarpeen 

vaatiessa ajan tasalle, jotta se pysyisi hyödyllisenä kauemmankin aikaa. Tämä riippuu 

aivan siitä riittääkö kiinnostusta vielä päivitellä kymmenenkin vuoden päästä ja erityi-

sesti se onko siinä mitään järkeä. 

Nykyisellään opas tarjoaa tarpeeksi kattavan perustietopaketin siitä, mitä luomuka-

nalan perustamiseen vaaditaan. Oppaassa ei oteta huomioon siirtymäkausia tavan-

omaiselta viljelytilalta luomutilaksi, koska oletuksena on, että siihen löytyy oma op-

paansa jo joltakulta muulta. Opas ei myöskään tee kenestäkään asiantuntijaa heti lu-

kemisen jälkeen, vaan periaate on siinä, että lukija saa käsityksen siitä, mitä kanalan 

perustamisessa ja ylläpitämisessä vaaditaan. Kommunikaatio suunnittelijoiden ja vi-

ranomaisten kanssa muuttuu sujuvammaksi, kun henkilö tietää kanoista muutakin 

kuin sen, että ne kotkottavat ja munivat munia. 

8 Pohdinta 

Oppaan tarkoitus on auttaa uusia innokkaita yrittäjiä luonnonmukaisen munatuotan-

non alalle, mutta samalla koko alaa ravistelee ylituotannon lisäksi suunnaton on-

gelma lainsäädännön tiimoilta. Ruokinnan siirtymäkauden loppuminen johtaa 100 % 

luomurehun syöttämiseen kanoille, mikä aiheuttaa vakavia ongelmia. Luomusoija on 

yhtä utopiselta tuntuva ajatus kuin Monsanton siirtyminen täysin luomuviljelijöiden 

tukijaksi. Yksi vakava ongelma on myös poikaskasvatus.  
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Tämäkin tulee tulevaisuudessa vaatimaan täysin luomuhyväksytyt tilat poikasten kas-

vattamiseen, eikä nykyistä poikkeuslupaa enää hyväksytä. Tämä tarkoittaa, että joko 

yrittäjien on tuotettava poikasensa itse tai ostettava ulkomailta, joka johtaa välittö-

mästi korkeisiin kustannuksiin ja ongelmiin salmonellan kanssa tai sitten on odotet-

tava 100 % luomupoikaskasvattajia. Tässä välissä monet yritykset menevät varmasti 

konkurssiin tai lopettavat kannattamattomina. Tämä antaa tietenkin tilaa uusille yrit-

täjille, jolloin oppaasta tulee hyödyllinen. Se tosin ei ole enää silloin ajan tasalla, ellen 

sitten saa innostusta päivittää sitä ajan tasalle. 

Jos omaa mielipidettäni kysyttäisiin, sanoisin että opas kyllä kannattaa aina lukea, 

mutta kanalan perustamista kannattaa siirrättää tulevaisuuteen, kunnes muutokset 

ovat asettuneet. Tällöin löytyy todennäköisesti runsaasti tilaa uusille innokkaille yrit-

täjille vanhojen lopettaessa. 

Henkilökohtaisena mielipiteenäni on myös se että, jos tiloja alkaa lopettamaan kasva-

vissa määrin, on erityisen tärkeää tunkea oma jalkansa välittömästi ovenrakoon. Vä-

hiten tässä kaivataan munatuotannon keskittymistä parille suurelle tuottajalle, vaik-

kakin luomussa se onkin kanatarhavaatimuksen takia erittäin vaikeata. 

9 Prosessin ja produktion arviointi 

Oppaan yksi hienoimmista puolista on, ettei se ole vain Eviran sivuilta löytyvää teo-

riatietoa eri muodossa tiivistetymmin, josta on kaikki muut eläimet jätetty pois ja hie-

man vähän muutakin, vaan aivan puhtaasti uutta tietoa. Opas nojautuu vahvasti teki-

jän omaan kokemukseen ja osaamiseen. Se poikkeaa muista opinnäytetöistä jo pel-

kästään sillä, ettei toista samanlaista työtä ole. Jos joku muu tekee myös kanaloiden 

perustamisesta Suomeen opinnäytetyön, joka perustuu hänen omiin kokemuksiinsa, 

se on myös täysin uutta tietoa. Se on hänen kokemuksensa ja osaamisensa kirjoitet-

tuna paperille. Tällöin molemmat opinnäytetyöt eivät kumoa toisiaan ja tee vanhem-

masta tarpeetonta, vaan tukevat toisiaan. Kummastakin saa aivan erilaisen näkökul-

man, miten kanaloissa voi toimia ja huomata, ettei ole oikeata eikä väärää tapaa toi-

mia, kunhan se on lainsäädännön puitteissa.  
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Se antaa tietynlaisen näkökulman käytännönpohjalta miten homma toimii, josta ka-

nalan perustamisesta kiinnostunut henkilö saa riittävän perustietopaketin, sekä käy-

tännönkokemuksia vinkkeinä, miten asiat voidaan tehdä ja missä voi virheitä sattua. 
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1 Lukijalle 

Tämän oppaan tarkoituksena on olla kattava tietopaketti siitä, mitä luomukanalan 

perustamiseen Suomessa vaaditaan. Tämä käsittää niin luomukanaloiden 

vaatimukset, kanojen tarpeet, kuin lainsäädännön vaatimat määräykset. Opas ei 

kuitenkaan ole pelkästään teoreettisesta näkökulmasta esittäytyvä tiivistelmä siitä, 

mitä jokainen voi myös löytää Eviran sekavilta kotisivuilta selaamalla. Oppaan avulla 

lukija voi löytää huomattavasti käytännönläheisemmän lähestymistavan siitä, mitä 

kanalaa suunniteltaessa ja perustaessa kannattaisi ottaa huomioon. Opas perustuu 

kirjoittajan omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin noin 15 vuoden ajalta kanojen 

parissa työskentelystä. Oppaan ei ole tarkoitus olla ainoa oikea lähde tai tapa lähestyä 

tietynlaisia ongelmia, joita oppaassa käsitellään, vaan tarkoitus on enemmänkin 

kertoa, miten asiat voidaan myös ratkaista. Jokainenhan on kuitenkin vapaa 

tekemään miten itse haluaa, niin kauan kuin se on lainsäädännön määräämissä 

puitteissa. 

Oppaassa olevat kuvat ovat kirjoittajan joko itse tekemiä tai ottamia. Muilta lainatut 

kuvat ovat merkitty laillisille omistajilleen. 
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2 Yleisimmät kanalatyypit 

Nykyaikaisessa munatuotannossa kanat asuvat kanalarakennuksissa joissa on 

poikkeuksetta aina jonkinlainen laitteisto ylläpitämässä kanojen hyvinvointia, ja 

helpottamassa ihmisen työmäärää. Kanalalaitteistot jaetaan omiin tyyppeihinsä sen 

mukaisesti mitä laitteistotyyppiä ne edustavat.  

Näitä ovat häkkikanala, virikehäkkikanala, lattiakanala, kerroslattiakanala ja 

ulkokanala. 

2.1 Häkkikanala 

Perinteiset häkkikanalat kiellettiin EU:n alueella vuonna 2012 (Evira 2014, 

Tuotantomuodot), mutta muualla maailmassa ne ovat vielä sallittuja ainakin 

toistaiseksi. 

Häkkilaitteiston tilalle suunniteltiin kanojen oloja parantava virikehäkki, jossa kanoilla 

on enemmän tilaa sekä virikkeitä oman lajinmukaisen käyttäytymisensä 

edistämiseksi. Häkkikanalassa kanoja on yhdessä häkissä 3-7 kpl, jolloin kullekin 

kanalle tilaa pitää löytyä vähintään 550 cm2 eli kanoja noin 16 / m2. 

(Siipikarjatuotanto elinkeinona 2011, Perinteinen häkkikanala.) 

Häkkikanaloiden hyötyinä voidaan pitää että ne ovat helppohoitoisia kanojen ollessa 

pienissä häkeissään. Tämän johdosta kanojen terveyttä on helpompi seurata, sillä 

mahdollisesti sairaat, haavoittuneet ja kuolleet yksilöt on helppo huomata häkeistä. 

Samoin automatisointi ja robotiikan mahdollisuutta on helpompi hyödyntää kun 

kanat eivät liiku vapaasti ja varsinkin näiden huoltaminen on huomattavasti 

helpompaa kuin esimerkiksi lattiakanalassa. 

Häkkilaitteiston haittoina voidaan kyllä myös pitää kuolleiden vaikeutta löytää 

ahtaista häkeistä, varsinkin jos raadot ovat jääneet muiden kanojen alle tallotuiksi. 

Tämä koskee erityisesti häkkejä, joihin näkemiseen tarvitsee korokkeen tai jatkuvaa 

kumartelua. Tämä on raskasta ja hidasta ja yleensä myös sen verran turhauttavaa, 

että työntekijä hoitaa tämän leväperäisesti säästyäkseen selkäkivuilta ja/tai jatkuvalta 

kiipeilyltä.  
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Myös häkkilaitteiston huonoihin puoliin voidaan sisällyttää kanojen kannalta se, ettei 

se tue mahdollisuutta luontaiseen käyttäytymiseen. Tämä koskee niin 

parvenmuodostamista, kuin vapaata liikkumista, peseytymistä, kuin ympäristönsä 

tutkimista. Tästä syystä se ei myöskään sovellu luonnonmukaiseen tuotantoon. 

Tuottajan kannalta häkkilaitteiston huonoina puolina on erityisesti munien likaisuus. 

Kanojen jatkuva oleskelu munahihnojen vieressä siirtää aina vähän pölyä, lantaa ja 

muuta törkyä hihnalle, joka likaa hihnat ja näin ollen myös munat. Hihnoja pitää 

putsata säännöllisesti vähintään päivittäin munien likaisuuden vähentämiseksi. Tämä 

on sekä työllistävää että turhauttavaa. 

2.2 Virikehäkkikanala 

Virikehäkkilaitteisto on ollut ainoa EU:n alueella sallittu häkkilaitteisto vuodesta 2012 

(Evira 2014, Tuotantomuodot) alkaen, mutta ainoastaan tavanomaisessa 

tuotannossa. Luonnonmukaiseen tuotantoon se ei ole kelpaava laitteisto, samoin 

kuin ei häkkilaitteistokaan. 

Virikehäkkilaitteistossa kanalla on huomattavasti suurempi tila käytössään kuin 

tavanomaisessa häkkilaitteistossa. Tämä tarkoittaa, että virikehäkin on oltava 

vähintään 2 000 cm2 ja kanaa kohti vähintään 750 cm2 eli kanoja n. 13 / m2. Tämä 

tarkoittaa että virikehäkissä on häkistä riippuen 7-60 kanaa. (Evira 2014, 

Tuotantomuodot; Siipikarjatuotanto elinkeinona 2011, Varustellut eli virikehäkit) 

Virikehäkkeihin on myös sijoitettava häkin nimen mukaisesti virikkeitä, joihin kuuluvat 

ainakin pesä, pehkualue, kynsien hiomavaruste sekä orret (väh. 15 cm / kana) 

(Siipikarjatuotanto elinkeinona 2011, Varustellut eli virikehäkit.) 

Samoin kuin häkkilaitteisto, myös virikehäkkilaitteiston hyvinä puolina ovat 

helppohoitoisuus, kanojen terveyden helpompi seuraaminen, automatiikan ja 

mahdollisen robotiikan helpompi asentaminen ja huoltaminen. Tämän lisäksi kanat 

pystyvät pienissä määrin toteuttamaan luontaista käyttäytymistään, mutta eivät 

kuitenkaan optimaalisella tasolla. Joidenkin mielestä vähäisempikin on parempi kuin 

ei laisinkaan ja toisten mielestä täytyy olla täydellinen mahdollisuus kuin jotakin siitä 

välistä. 
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Virikelaitteiston haittapuolet myös kuvastuvat aikalailla häkkilaitteiston puolelta. 

Tähän lukeutuvat välistä kuolleiden kanojen vaikea löydettävyys sekä munien likaisuus 

on edelleen suurta, mutta kuitenkin vähäisempää kuin perinteisessä 

häkkilaitteistossa, kiitos pesärakenteen. 

Myös jatkuva kyykkiminen ja korokkeille kiipeily ottaa selän ja kunnonpäälle myös 

virikehäkkilaitteistossa. Se johtaa nopeasti mielihaluun laistaa tarkemmasta 

virikehäkkien tarkastamisesta, mikä voi johtaa raatojen jäämiseen kanojen sekaan ja 

niiden mädäntymiseen ajan kuluessa. Tämä ei tietenkään ole hyvä kanojen 

hyvinvoinnin kannalta. 

2.3 Lattiakanala 

Lattialaitteisto on perinteisin kanalalaitteisto mitä löytyy, varsinkin pienemmässä 

mittakaavassa. Tämä muistuttaa eniten niitä lapsuuden mummolan kanaloita, joihin 

aina mentiin metsästämään korin kanssa munia ja välistä taisteltiin niitä ahkerasti 

puolustavia kanoja vastaan, kukosta nyt puhumattakaan.  

Nykyaikainen lattiakanala toki on jo muuttunut huomattavasti automatisoidummaksi 

ja teollisemmaksi kuin nämä lapsuuden pienkanalat, mutta rakenne on kuitenkin 

lähes pysynyt samana. Muutoksen mukana on toki tullut myös iso kasa säädöksiä ja 

sääntöjä, joiden mukaan pitää kanalaansa hoitaa. 

Lattialaitteistossa kanat pidetään vapaana siten, että tavanomaisessa tuotannossa 

lattiakanalassa on 7-9 kanaa/ m2 ja luonnonmukaisessa tuotannossa 5-6 kanaa/ m2. 

Luonnonmukaisessa tuotannossa kanat on myös jaettava maksimissaan 3 000 kanan 

eriin. Kanalan lattiasta on oltava 1/3 pehkualuetta kanojen kuopsuttelua, nokkimista 

ja peseytymistä varten. (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

Vesinippojen määrä on valittava siten, että joka kymmenellä (10) kanalla on yksi (1) 

nippa käytettävissään. Tämä on sama niin tavanomaisessa kuin luonnonmukaisessa 

tuotannossa. (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

Munintapesien määrä on valittava siten että tavanomaisessa tuotannossa 12 kanaa/ 

pesä ja luonnonmukaisessa tuotannossa 7 kanaa/ pesä. Yhteispesissä voi 

tavanomaisessa tuotannossa olla 120 kanaa / m2 ja luonnonmukaisessa 83 kanaa / m2 

(Evira 2014, Tuotantomuodot.) 
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Orsien määrässä on myös eroja tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon välillä. 

Tavanomaisessa jokaisella kanalla pitää olla 15 cm orsitilaa kun taas 

luonnonmukaisessa 18 cm/ kana.  (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

Luonnonmukaisen tuotannon puolella pitää vielä huomioida ikkunat, ulosmenoluukut 

sekä ulkotarha. Ikkunoiden määrä pitää olla 5 % lattiapinta-alasta, 

ulosmenoluukkujen on oltava vähintään 35 cm korkeat ja 40 cm leveät siten, että 

yhteenlaskettu leveys on oltava vähintään 4 metriä siipikarjan käytössä olevan 

rakennuksen sataa pinta-alaneliömetriä kohden, ja ulkotarha on mitoitettava 4 m2/ 

kana.  (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

Lattialaitteiston hyvinä puolina voidaan pitää sen edullisuutta johtuen perinteisestä 

rakenteesta ja suuresta määrästä vaihtoehtoja johtuen runsaasta 

laitteistovalmistajien määrästä. Tästä syystä lattialaitteisto on varsinkin 

luonnonmukaisen tuotannon puolella ehdottomasti parhaimpia ratkaisuja aloittaa 

munatuotanto ja tehdä sen kokemuksen pohjalta päätöksiä tuotannon 

laajentamisesta, pitämisestä samana tai lopettamisesta.  

Lattialaitteistossa myös kanat saavat toteuttaa täysin luontaista käyttäytymistään, 

sekä kesäisin pääsevät jopa ulos ottamaan aurinkoa ja tutkimaan kasvipeitteistä 

ulkoilutarhaansa luonnonmukaisessa tuotannossa. 

Myös munien likaisuus on lattialaitteistossa vähäisempi, sillä kanoja kiinnostaa 

enemmän olla pesien ulkopuolella kuin pesissä. Toki poikkeus yksilöitä löytyy aina. 

Lattialaitteiston heikkoihin puoliin taas kuuluvat kanojen terveyden vaikeampi 

seuraaminen. Vapaasti ympäri kanalaa vipeltäviä kanoja on vaikea tutkia yhtä 

yksilöllisesti kuin häkeissä olevia kanoja ja samoin kuolleiden löytäminen on välillä 

tuurista kiinni niiden sijaitessa missä sattuu.  

Myös lattiamuninta aiheuttaa varsinkin uusien vasta-aloittavien kanojen keskuudessa 

työntekijälle päänvaivaa ja lisää työtaakkaa. Tähän sisältyy myös lattiamunintaan 

innostuneiden kanojen opettaminen pesiin. Pitkällä pinnalla ja jatkuvalla 

lattiamunivien kanojen sijoittamisella pesiin kovinkin luupää oppii lopulta munimaan 

munansa sinne. Tämä vain vaatii kärsivällisyyttä ja melkeinpä halua asua kanojen 

seassa parin viikon ajan, mikä voi olla monelle liikaa.  
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Kuitenkin noin kahden viikon ahkeralla ponnistelulla loppuaika on huomattavasti 

jouhevampaa ja lattiamunien vähyyttä ei voi kuin arvostaa. 

Automatiikan ja mahdollisen robotiikan hajotessa korjaaminen ei ole paljon 

työläämpää kuin häkkilaitteistoissa, mutta mahdollisesti uteliaat kanat voivat häiritä 

korjausurakointia laitteiston puolella. Tämän lisäksi on varottava huomattavasti 

suurempaa vaaraa aiheuttaa kanojen massapanikoitumista, joka yleensä johtaa aina 

epämiellyttävän pölyiseen ympäristöön sekä isoon määrään hysteerisiä kanoja. 

2.4 Kerroslattiakanala 

Kerroslattialaitteisto on perinteisestä lattialaitteistosta kehittyneempi malli. Se on yksi 

EU alueen eniten lisääntynyt laitteistomalli. Suomessa ensimmäiset 

kerroslattialaitteistot otettiin käyttöön vuosina 2004-2005 (Siipikarjatuotanto 

elinkeinona 2011, Kerroslattiakanalat.) 

Tämä on ehdottomasti suosituin malli luonnonmukaisessa tuotannossa ja 

tavanomaisessa tuotannossa niille tilanomistajille, jotka haluavat pitää suuria määriä 

kanoja. Tässä mallissa ei tarvitse tinkiä kanojen luontaisesta käyttäytymisestä. 

Perinteistä kanalaa kaukaisesti muistuttava rakenne säästää enemmän pinta-alaa 

ulkotarhalle. Luonnollisesti luonnonmukaisessa tuotannossa ei ole edes muuta 

vaihtoehtoa kuin kerroslattiakanala isommista kanamääristä puhuttaessa.  

Säädökset kerroslattiakanalan ja lattiakanalan välillä ovat samat ilman mitään 

muokkauksia. Kerroslattiakanalassa vain kasvatetaan kanojen määrää rakennuspinta-

alaa kohden ylöspäin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos on luonnonmukainen 

lattiakanala 3 000 kanalla, voi laitteistoa vaihtamalla ja pienellä muokkauksella 

samoihin rakenteisiin ja rakennukseen sijoittaa 6 000 kanaa. Tämä toki vaatii, että 

alkuperäinen lattiakanala on tarpeeksi korkea ja kanalan ympärillä on varmasti 

tarpeeksi neliöitä kattamaan kaksi kertaa isompi kanatarha. Tämä olisi erittäin 

kannattava ratkaisu jo siksi, koska uuden kanalan rakentaminen on ensinnäkin kallista, 

että myöskään tilaa uudelle rakennukselle ei aina löydy kovinkaan helposti. 

Kerroslattialaitteiston hyvät puolet ovat myös aikalailla samat kuin perinteisessä 

lattialaitteistossakin. Kanalla on vain enemmän mahdollista valita itselleen mieluinen 

oleskelupaikka kuin perinteissä, johtuen korkeammasta rakenteesta.  
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Kanat myös viihtyvät korkealla ja yleensä ne pyrkivätkin kiipeilemään niin korkealle 

laitteistoon, kuin suinkin vain mahdollista. 

Lattialaitteiston huonot puolet tosin korostuvat kerroslattiakanalassa. Kanojen 

opettaminen pesiin on entistä työläämpää kanojen suuremman määrän takia. 

Kanojen terveyttä on erityisen vaikea seurata ja vaatii yleensä myös työntekijältä 

akrobaattisia kykyjä kiipeillä laitteistossa etsimässä sairaita, kuolleita ja 

haavoittuneita yksilöitä. Automatiikan ja mahdollisen robotiikan pettäessä on myös 

sen korjaaminen huomattavasti työläämpää, kuin muissa laitteistoissa johtuen 

mahdollisesta akrobatian tarpeesta kuin vielä varovaisuudesta olla antamatta kanoille 

sydänkohtausta ja paniikkilentoja. 

2.5 Ulkokanala 

Ulkokanaloita Suomessa on tällä hetkellä alle 10 kappaletta, joista ensimmäinen on 

otettu toimintaan alkuvuodesta 2013 (Turun Sanomat 2013, Suomen ensimmäisen 

ulkokanalan munat markkinoille helmikuussa), kun taas muualla Euroopassa 

ulkokanaloita näkee huomattavasti enemmän. Syynä tähän on pidetty Suomen kylmiä 

talvia, joissa kanojen oletetaan jäätyvän hengiltä välillä lähes välittömästi. Yleinen 

harhaluulo monelle tuntuukin olevan, että ulkokanalassa kanat ovat 24/7 ulkotiloissa 

ja rakennuskin näyttää enemmän katokselta kuin perinteiseltä tuotantokanalalta. 

Todellisuudessa ulkokanala ei teknisesti eroa luomukanalasta muuta kuin nimeltänsä 

ja siltä, että kanoja saa pitää sisällä maksimissaan 12 viikkoa vuodessa (Evira 2014, 

Tuotantomuodot.) Ulkokanat saavat myös itse päättää menevätkö ne ulos vaiko eivät 

kuten luomussakin, sillä poikkeuksella että luomussa kanoja ei ole pakko päästää ulos 

talvisin. Jos sää on kanan mielestä liian kylmä, tuulinen tai mikä tahansa, josta se ei 

satu tykkäämään, mikään ei estä sitä kykkimästä sisällä orrella tai lattialla miettimässä 

elämän merkitystä. 

Ulkotarhan ja ulosmenoluukkujen osalta vaatimukset ovat identtiset luomuun.  

Rakennuksen on vastattava lattia- ja kerroslattiakanaloiden asetuksia. 

Ulkokanala onkin hyvä vaihtoehto tavanomaisen ja luomutuotannon välimaastossa. 

Kannattava valinta on erityisesti silloin, jos oma peltopinta-ala ei riitä kattamaan 

luomutuotannon 20 % omavaraisuusvaatimusta rehuntuotannossa (Evira 2015, 

luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot), mutta haluaa saada myös jotain 
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taloudellista hyötyä päästäessään kanat ulkoilemaan kalliiseen tarhaansa. 

Kanalan rakentamisessa voi noudattaa tavanomaisen tuotannon ohjeistuksia ja 

ulkotarhassa on noudatettava luomusäädöksiä. 

2.6 Kokeelliset kanalatyypit 

Kanalat ovat aina mielletty suorakulmaisiksi rakennuksiksi, jossa on laitteisto sisällä, 

lannanpoisto toisessa päässä ja pakkaamo toisessa päässä. Sisänsä totta, koska 

kanalat ovat pitkään noudattaneet juuri kyseistä kaavaa. Erilaisia virityksiä näkee 

vasta, kun useampia kanaloita yritetään yhdistää yhteen keskuspakkaamoon tai tila 

on niin vähäistä, että on pakko olla luova.  

Se tarvitseeko kanalan olla tällainen, niin vastaus on ei. Kanala voi olla niin kauan 

minkälainen tahansa kuin haluaa, kunhan se täyttää kaikki vaadittavat asetukset, 

normit ja lainsäädännöt. Suuremmilla markkinoilla tällaisia poikkeavia kanaloita 

pidetään lähinnä prototyyppeinä ja testilaitoksina. Nykytermeissä joku voisi jopa 

kutsua hipsterikanaloiksi. Jos todella haluaa nähdä mielikuvituksellisia kanaloita, niin 

YouTube videopalvelu on tähän paras paikka etsiä. Sieltä löytyy jos vaikka minkälaista 

kanalaa. Useimmat ovat yleensä 10 - 100 kanalle, mutta myös 3 000 kanan yksiköitä 

löytyy, joka täyttäisivät luomumääräyksissä yhden erän suuruuden. Suurin osa näistä 

eivät kuitenkaan yleensä sovellu Suomen olosuhteisiin, mutta mielenkiinnosta 

kannattaa aina tarkistaa mitä löytyy. Osasta voi saada hyviä vinkkejä, miten jokin asia 

voisi toimia paremmin, jopa ihan tavallisessa suorakulmaisessa rakennuksessa. 

Kun aiheena ovat prototyyppikanalat, mieleen nousee yleensä Israelilainen yritys 

nimeltä Agrotop ja tämän ekokanalaksi ristitty prototyyppi. Se mitä Agrotopin 

suunnittelijat ovat miettineet kanalaa suunnitellessa, ei ole vaikea arvata. Tehdä lähes 

omavarainen kanala, joka ei tarvitse ulkopuolelta mitään muuta kuin ruuan, veden, ja 

uudet kanat tietenkin aina eränvaihdon yhteydessä. Ekokanala tuottaa kaiken 

tarvitsemansa sähkön itse biokaasulla sekä tuuli- ja aurinkoenergialla. Se kierrättää 

jätevettä ja tekee lannasta biopolttoainetta, jonka voi hyödyntää biokaasun-, 

lämmön- ja sähköntuotantoon. 
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Jos tässä ei ole ekoa tarpeeksi, Agrotop on pistänyt vieläkin paremmaksi, sillä 

ekokanalat rakennetaan pääsääntöisesti kierrätysmateriaalista. Toistaiseksi ei 

ainakaan biohajoavasta sellaisesta. Kanalat myös rakennetaan pilareille, jotta 

kosketus maaperään on mahdollisimman vähäinen ja kaikki valumat maaperään 

havaitaan heti. Toisin kuin valtaosa prototyyppikanaloista, tämä jopa soveltuu 

Suomen olosuhteisiin rakennettavaksi. Kanalat tarvitsevat sähköä kesäisinkin ja 

aurinkopaneelit tuottavat sitä ja aurinkohan meillä paistaa kesäisin. Kanalat ovat 

myös yleensä aukealla. Tuulivoima voi olla hyödyllinen. Talvipakkasilla kananlannasta 

tuotettu biokaasu ja mahdolliset pelletit ovat hyvää polttoainetta lämpökeskukselle 

lämmöntuottamiseen ja miksei myös korvaamaan sähköntuotannossa 

aurinkoenergiaa, jota ei tuona vuodenaikana kauheasti muodostu. Vajeen voi aina 

täyttää yleisestä sähköverkosta ja ylijäämän myydä samaiseen verkkoon. 

 

Kuvio 1. Agrotop ekokanala (http://www.israel21c.org/wp-
content/uploads/stories/environment/coop_design_s.jpg) 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että halutessaan ekokanalan täytyy ostaa juuri Agrotopin 

tarjoama prototyyppi. Perinteiseen suorakulmaiseen rakennukseenkin voi kytkeä 

kiinni aurinkopaneeleita, tuulivoimaloita ja prosessoida lanta polttoaineeksi 

lämmityskeskukselle, sähköntuottoon tai traktoreille. Se on itsestään kiinni kuinka 

ekomaisen kanalan haluaa. Samoin kanalan muodonkin voi suunnitella juuri siten, 

että siitä saadaan maksimaallinen hyöty kyseisille energialähteille. Esimerkiksi katto 

kannattaa ainakin suunnitella siten, että aurinko paistaa suoraan siihen 

mahdollisimman kauan päivässä, eli suomessa tämä tarkoittaisi mitä suorempi kulma 

sen parempi. Nykyisin on jopa saatavilla kattopeltiä, joka on myös aurinkopaneelia. 

Enää ei tarvitse asentaa ensin kattopeltiä ja sitten aurinkopaneeleja tähän päälle, 

vaan molemmat ovat samassa paketissa. 
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3 Luomukanalan perustaminen Suomessa 

Seuraavat kohdat ovat oleellisia luomukanalan perustamisessa, mutta ne eivät ole 

kuitenkaan listattuna minkäänlaisessa tärkeysjärjestyksessä. 

3.1 Taloussuunnitelma 

Taloussuunnitelma tai lyhennettynä TALSU on joko taulukkolaskimella tai erillisellä 

ohjelmalla tehtävä suunnitelma tulevasta tuotannosta. TALSU-pohjia löytyy useita 

erilaisia niin ilmaisia kuin maksullisia, vaikka kuinka monella kielellä. 

TALSUn tekeminen antaa hyvän kuvan tuotannon aloittamisesta kiinnostuneelle siitä, 

onko oma idea kannattava ja jos ei, niin miten siitä saa kannattavan. Oikein täytetyn, 

positiivista tulosta näyttävän TALSUn avulla on myös helpompi hakea rahoitusta 

pankista. TALSU vaaditaan myös, jos haluaa hakea investointitukea. Sillä mitä 

konkreettisempaa näyttöä on paperilla, sitä todennäköisemmin tulee saamaan 

rahoitusta kanalan perustamiseen. Jos on epävarma omasta osaamisestaan TALSUn 

täyttämisestä tai mahdollisten virheiden varalta, on aina syytä tehdä TALSU alan 

osaavan ammattilaisen kanssa tai ainakin käydä näyttämässä, onko se sinnepäinkään, 

ennen pankkiin menemistä. 

3.2 Tuottajasopimus 

Jos haluaa kunnolla haasteita, eikä pelko epäonnistumisesta häiritse yöunia tarpeeksi, 

voi aina kanalaa perustaessaan myös tehdä oman pakkaamon. Tämä ei ole lainkaan 

suositeltavaa, ellei väkisin halua saada ylimääräistä stressiä kananmunien 

markkinoinnista. Suositeltavampi ratkaisu on tehdä tuottajasopimus jonkin 

pakkaamon kanssa, sillä tällöin ei tarvitse huolehtia muusta kuin kananmunien 

tuottamisesta.  

Pakkaamo hoitaa pakkaamisen, markkinoinnin ja logistiikan kanaloiden, pakkaamon 

ja kaupan välillä. Tämä vähentää omaa työtaakkaa huomattavasti ja voit keskittyä 

pitämään tuotantosi parhaana mahdollisena. Vasta kun on vuosien kokemusta 

kanalan ylläpitämisestä, kanaloita on jo rakennettu maksimi määrä tilalle ja haluat 

uusia haasteita, voi alkaa hiljakseen harkita oman pakkaamon perustamista. 
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3.3 Rakennuslupa 

Rakennuslupa on ehdoton kanalaa perustaessa. Ennen sen suurempaa suunnittelua 

on tietenkin syytä varmistaa, että haluamalleen paikalle saa edes rakentaa. Yleensä 

maatiloilla tämän ei pitäisi olla mikään ongelma, ellei haluttu paikka sijaitse liian 

lähellä vesistöä tai jotain suojelukohdetta. Tonttia hankittaessa rakentamista varten 

on syytä aina ennen ostoa varmistaa kunnalta, että haluamalleen tontille saa edes 

rakentaa. 

Ennen rakennusluvan täyttämistä on myös syytä suunnitella kanala ensin. Tätä varten 

on hyvä palkata pääsuunnittelija, joka voi olla joko arkkitehti tai 

rakennussuunnittelija. Siitä mitä kanalan olisi syytä sisältää, löytyy lisää tietoa 

alempaa Kanalan suunnittelu, vaatimukset ja sijoittaminen otsikon alta. 

Kun suunnittelu etenee ja pääsuunnittelija on saanut pääpiirustukset valmiiksi, on 

hyvä aika lähettää rakennuslupalomake kuntaan hyväksyttäväksi. Tämä prosessi voi 

olla hyvinkin monimutkainen ja asiantuntijoiden apuun on syytä nojata pienissäkin 

ongelmissa ja epäluuloissa. Tämä auttaa nopeuttamaan prosessia huomattavasti, kun 

paperit ovat alusta asti oikein täytettyjä, eivätkä sisällä mitään ylimääräistä millä ei 

ole merkitystä rakennusprojektia ajatellen. 

Naapureiden kuuleminen on myös suoritettava maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 

(Rakennuslupa.fi, Rakennuslupa.) Naapurien kuulemisen kannattaa hoitaa itse mikäli 

mahdollista, jolloin säästää kustannuksissa. Luvanhakija on aina vastuussa siitä, että 

naapureiden kuuleminen on tapahtunut oikein, eli näytetty oikeat suunnitelmat ja 

naapureilla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä. Lain mukaan naapureita ovat 

viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen omistajat sekä haltijat (Rakennuslupa.fi, 

Rakennuslupa.) 

Kun lupa on saatu, on tärkeää toimia luvan ehtojen mukaisesti. Luvan saamisen 

ehdoissa on voinut tapahtua muutoksia alkuperäisiin suunnitelmaan, mutta aina 

pääsääntöisesti näistä sovitaan luvanhakijan ja viranomaisten kanssa yhteistyössä, eli 

mitään suuria yllätyksiä ei pitäisi ilmaantua eteen lupapapereita selaillessa. 
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3.4 Ympäristölupa 

Kanalat voivat lain mukaan aiheuttaa riskin ympäristön pilaantumiselle, joten niille on 

hankittava lain mukaan ympäristölupa (Ympäristö.fi 2015, Ympäristölupa.) 

Ympäristöluvassa voidaan määrätä toiminnan laajuus, päästörajat sekä määräykset 

niiden vähentämisestä, jos suositukset ylitetään. Jotta luvan voi saada on 

varmistuttava siitä, ettei kanala aiheuta merkittävää ympäristön pilaantumisen 

vaaraa. Yleisesti ottaen tämän ei pitäisi olla ongelma, jos kanalan lantala rakennetaan 

hyvin, eikä valumia vesistöön tai maaperään pääse tapahtumaan. (Ympäristö.fi 2015, 

Ympäristölupa.) 

Kanalan itsessään ei pitäisi aiheuttaa suuria ongelmia ympäristölle tämän suljetun 

rakenteen vuoksi, ellei ulkoilevia kanoja oteta huomioon. Tässäkin tapauksessa 

päästöt ovat vähäiset ja todennäköisesti eivät tule aiheuttamaan ongelmia 

ympäristöluvan saamisesta, kunhan paperit täyttää rehellisesti. 

Ympäristölupahakemus lähetetään joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai 

aluehallintovirastolle, joka tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella, josta 

vaikutusalueen asukkaat, tässä tapauksessa naapurit, saavat esittää oman 

mielipiteensä viranomaisille, jonka jälkeen asiasta tehdään päätös. (Ympäristö.fi 2015, 

Ympäristölupa.) 

3.5 Siipikarjan omavalvontasuunnitelma 

Omavalvontasuunnitelma on lakisääteinen Maa- ja metsätalousministeriön asetus, 

joka vaaditaan myös kanaloista (Evira 2016, Omavalvontasuunnitelma.) 

Suunnitelman laatimiseen löytyy useita pohjia, joita kannattaa hyödyntää, jotta kaikki 

tarvittavat kohdat tulee ilmaistua. Suunnitelma on myös päivitettävä aina tarpeen 

vaatiessa, jos vanha suunnitelma ei enää ole ajan tasalla. Jos 

omavalvontasuunnitelma ei ole paikkaansa pitävä, on puutteellinen tai sitä ei 

noudateta, on valvontaviranomaisella velvollisuus antaa ohjeita sekä määräyksiä, 

jotta toiminta tai omavalvontasuunnitelma saadaan täsmäämään keskenään. (Evira 

2016, Omavalvontasuunnitelma.) 
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3.6 Luonnonmukainen tuotanto munatuotannossa 

Luonnonmukainen tuotanto, tunnetummin lyhennettynä sanaan luomutuotanto 

mielletään usein tuottajien keskuudessa isoksi kasaksi epäselviä pykäliä, mitä saa 

tehdä ja mitä ei. Totuus ei ole kyllä kaukanakaan tästä. Luomu sisältää huomattavasti 

enemmän rajoituksia ja säädöksiä, kuin tavanomainen tuotanto.  

Luomua voi toki aina harjoittaa ilman luomuhyväksyntääkin, mutta tällöin on myös 

hyväksyttävä, ettei tuotteille voi myöskään saada luomuleimaa, eikä niistä voi yleensä 

periä luomuhintojakaan, mikä tekee tuotannosta yleensä kannattamattoman. 

Munatuotannossa luomusäädökset määrittävät seuraavanlaiset asiat: 

- Laitteiston on oltava lattia- tai kerroslattiakanala (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

- Kanoja maksimissaan 3 000 / erä (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

- Kanoja 5-6 kpl / m2 (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

- Kanalan lattiasta 1/3 on oltava pehkualuetta (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

- 10 kanaa / vesinippa (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

- Ketjuruokkimessa on oltava tilaa 9 kanaa /m2 siten, että vähintään 10 cm / kana 

(Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

- 7 kanaa / munintapesä (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

- Yhteispesissä 83 kanaa / m2 (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

- Orsilla on oltava tilaa 18cm / kana (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

- Ikkunoiden määrä pitää olla 5 % lattiapinta-alasta (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

- Ulosmenoluukkujen pitää olla vähintään 35 cm korkeat ja 40 cm leveät siten, että 

yhteenlaskettu leveys on oltava vähintään 4 metriä siipikarjan käytössä olevan 

rakennuksen sataa (100) pinta-alaneliömetriä kohden (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

- Ulkotarha on mitoitettava 4 m2 / kana (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

- Rehun pitää olla 100 % luomua, mutta siirtymäkauden 2012 – 2017 aikana 5 % saa 

tästä olla tavanomaisesti tuotettua valkuaisrehua.  Tavanomainen osuus ei kuitenkaan 

saa ylittää 25 % päiväannoksesta. (Evira 2015, luomutuotanto 2 Eläintuotannon 

ehdot.) 

- Rehuomavaraisuus pitää olla vähintään 20 % (Evira 2015, luomutuotanto 2 

Eläintuotannon ehdot.) 
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3.7 Luonnonmukaisen tuotannon valvonta 

Valvonta on tärkeässä osassa luomussa, jolla varmistutaan, että tuottajat noudattavat 

luomulle määritettyjä sääntöjä. Sääntöjen rikkomisesta rangaistaan 

markkinointikiellolla, mikä voi koskea vain tiettyä erää tai määräaikaisesti koko 

tuotantoa. Jos sääntöjä on rikottu pitkäaikaisesti tai vakavasti voidaan tuottaja 

erottaa valvontajärjestelmästä enintään kahdeksi (2) vuodeksi. Tämä tarkoittaa, ettei 

tuotteita saa enää jatkossa myydä luomuna. Valvontajärjestelmästä voidaan myös 

erottaa, jos on laiminlyönyt säädetyt maksut. (Evira 2012, Seuraamukset 

säännöstenvastaisesta luomutoiminnasta.) 

Luonnonmukaisessa tuotannossa kaikille pakollinen asiakirjaselvistys on todistus 

valvontaan kuulumisesta. Ilman tätä asiakirjaa ei ole mahdollista myydä tuotteita 

luomuna laillisesti. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä tavaraeriä siirrettäessä on mukana 

myös oltava lähetyslista tai rahtikirja. Tuottajan on myös lisäksi annettava 

vaatimuksenmukaisuusvakuus, vaikka lainsäädäntö edellyttääkin kaupankäynnissä 

vain asiakirjaselvityksen ja lähetyslistan/rahtikirjan varmentamista. Tätä voidaan 

kuitenkin vaatia kauppasopimuksien ehdoissa. (Evira 2012, Luomuvalvonnan 

asiakirjat.) 

Vaatimuksenmukaisuusvakuus on tuottajan antama vakuus siitä, että tuote on 

luomua. Alkutuotannossa sillä voi myös korvata lähetyskirja/rahtikirja. Vakuus ei 

kuitenkaan yksistään riitä todistukseksi tuottajan kuulumisesta luomuvalvontaan, 

vaan vasta sen jälkeen kun voimassaoleva asiakirjaselvitys on ensimmäisen kerran 

toimitettu. Vakuus lakkaa olemasta, kun asiakirjaselvityksen voimassaolo umpeutuu. 

(Evira 2012, Luomuvalvonnan asiakirjat.) 
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3.8 Luomusuunnitelma ja valvontaan hakeminen 

Jotta luomutoiminnan voi aloittaa, on ensin tehtävä luomusuunnitelma, joka tulee 

luomuvalvontalomakkeen liitteeksi. Suunnitelmalla ei ole mitään tiettyä mallia tai 

pohjaa, vaan se on vapaasti muotoiltavissa, mutta se on pidettävä yhtenä 

kokonaisuutena tarkastuksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Eviralta kuitenkin 

löytyy oma pohjansa, mitä kannattaa hyödyntää. Suunnitelmaa on myös päivitettävä 

tarpeen vaatiessa aina, kun tuotantoon tulee muutoksia tai suunnitelmassa on 

mahdollisia virheitä. Suunnitelmaa on aina säilytettävä vähintään 5 vuotta. (Evira 

2013, Luomusuunnitelmaohje-elintarvikkeet.) 

Luomuvalvontaan haetaan täyttämällä luomuvalvontalomake ja 

luomuvalvontajärjestelmän täydennyslomake, jotka lähetään paikalliseen ELY-

keskukseen. Mikäli kuuluu jo luomuvalvontaan entuudestaan riittää vain 

täydennyslomakkeen lähettäminen luomusuunnitelma liitteenä. Jos aikoo liittyä myös 

Elintarvikkeiden valvontajärjestelmään, on mukana oltava myös liitteenä enintään 3 

kuukautta vanha kaupparekisteriote. (Evira 2016, Luomuvalvontaan hakeminen.) 

3.9 Alkutarkastus ja tuotantotarkastus 

Kun luomuvalvontalomake on tarkastettu, tilalle tehdään alkutarkastus, jonka 

perusteella tehtävän tarkastuskertomuksen, sekä aiemmin täytetyn hakemuksen 

perusteella tehdään päätös, onko tuottajalla mahdollisuuksia liittyä 

valvontajärjestelmään. Positiivisen päätöksen jälkeen tilallinen liitetään 

valvontajärjestelmään, kun taas negatiivisen päätöksen jälkeen annetaan 

korjausehdot, joiden suorittamisen jälkeen arviointi tehdään uudestaan. (Evira 2016, 

Luomuvalvontaan hakeminen.) 

Kun tila on valvontajärjestelmässä, on varauduttava vuosittaiseen maksulliseen 

tuotannontarkastukseen. Tämän tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että 

tuottaja noudattaa luomusäädöksiä käymällä läpi tuottajan ylläpitämää arkistoa 

luomutoiminnastaan (Evira 2012, Luonnonmukaisen tuotannon vuositarkastukset.) 
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3.10 Tuottajan kirjanpito ja muistiinpanovelvollisuus 

Kirjanpito on tärkeää maatilalla. Luomutuotannossa on tehtävä kirjanpitoa niin 

verottajaa kuin luomutarkastuksia varten. Verottajaa varten tehdään kirjanpito tilan 

rahavirrasta, kun taas luomutarkastajia varten ylläpidetään kirjanpitoa tilan 

tuotevirroista (Evira 2012, Luomukirjanpito.) 

Kirjanpidon pohjasta saa tehdä vapaasti omanlaisensa, kunhan se on selkeä luettava 

tarkastajalle. Tämä säästää aikaa, kun ei tarvitse jatkuvasti olla vieressä kertomassa 

mitä missäkin on ja miten sitä luetaan. Perus taulukkolaskimella tehty taulukko, jossa 

jokainen päivä on oma rivinsä ja jokainen tuote oma sarakkeensa, jakaantuen tulot ja 

menot tyyppiseen rakenteeseen, on yksinkertaisin tehtävä ja samoin luettava 

päivittämisestä puhumattakaan. 

Taulukkolaskin ei tietenkään ole pakollinen kirjanpitoa tehdessä, mutta sitä on 

huomattavasti helpompi korjata ja paikkailla kuin fyysistä paperillista versiota, 

mahdollisten virheitä havaitessa. Tarkastajat tosin varmasti suosivat mieluummin 

virtuaalista taulukkolaskin muotoa, koska tällainen on helpompi siirtää koneelta 

koneelle ja käsialallakaan ei ole niinkään väliä. Tämä tietenkin vaatii, että yrittäjä osaa 

käyttää taulukkolaskinta oikein, sillä tarkastajalla on varmasti muutakin tekemistä, 

kuin miettiä miksi summafunktio on aivan väärissä soluissa tai yrittäjä on laskenut 

erikseen kaiken laskimella, eikä näin ole täyttä varmuutta ovatko kaikki summat edes 

laskettu oikein. Jos taulukkolaskin tuntuu hirviöltä tietokoneen sisällä, johon ei tekisi 

mieli koskea, on vain rohkeasti otettava hiiri käteen ja käytävä taistoon niin pitkäksi 

aikaa, että se on kukistettu ja ohjelman perusteet ovat hallussa.  
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3.11 Munien alkutuotanto 

Munien alkutuotanto käsittää joukon vaatimuksia, joita tuottajan on otettava 

huomioon halutessaan myydä muniansa pakkaamoille tai pakatessaan itse 

myytäväksi. Helpoimmasta päästä olevat säädökset määrittävät, että munat on 

säilytettävä auringonvalolta suojattuna sopivassa lämpötilassa, joka on noin +15 

astetta. Ne eivät saa olla rikkinäisiä, pestyjä, eikä pilaantuneita.  

On myös varmistettava, ettei muniin pääse tarttumaan ulkopuolisia voimakkaita 

kemiallisia tai orgaanisia hajuja ja munat on toimitettava kuluttajille ja/tai 

pakkaamolle alle 21 päivän päästä muninnasta. 

Kun säädösviidakkoa tutkitaan pidemmälle alkaa, sieltä tulee enemmän paperitöitä 

vaativia toimenpiteitä. Jotta alkutuotanto tilalla voidaan aloittaa, on siitä tehtävä lain 

mukaan alkutuotantoilmoitus kunnan elintarvikeviranomaiselle. Jos haluaa myydä 

munia myös suoramyyntinä, on tästä ilmoitettava alkutuotantoilmoituksen 

yhteydessä viranomaiselle. Lain mukaan myös kaikki tilat, jotka tuottavat kananmunia 

ihmisravinnoksi on myös ilmoitettava TIKE nimiseen maa-, ja metsätalousministeriön 

tietopalvelukeskuksen kanarekisteriin. Vaikka munia ei myytäisikään ihmisravinnoksi, 

yrittäjän on silti rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi, sekä myös eläinten pitopaikka on 

rekisteröitävä rekisteriin.  (Evira 2015, Alkutuotantoilmoitus ja rekisteröityminen.) 

3.12 Munien suoramyynti 

Vaikka olisikin tuottajasopimuksen alaisena, tilallisella on myös oikeus suoramyydä 

kananmunia suoraan kuluttajille tilan suoramyymälästä, torilta tai ovelta ovelle 

periaatteella. Tämäkin on kuitenkin rajattu siten, että sallittu enimmäismäärä myydä 

munia edellä mainituin keinoin on 20 000 kg/ vuosi. Suoramyytäviä munia ei tarvitse 

laatu eikä painoluokittaa, mutta torilla myytävät on leimattava tuottajakoodilla. 

(Evira 2016, Munien myynti.)  

Suoramyynti on lievästi nostanut suosiotaan vuosien aikana. Yhä useammat 

kuluttajat haluavat ostaa suoramyynnistä tuotteensa, jos tällaisen mahdollisuus on 

tarpeeksi lähellä.  
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Vaikka suoramyynnissä olevat tuotteet ovatkin yleensä kilohinnaltaan lähellä kaupan 

hintoja ja ajomatkat pidempiä kuin 200 metrin päässä oleva lähin ruokakauppa, 

nämä eivät ole kuitenkaan kuluttajille se tärkein syy ostaa suoramyynnistä. Kun 

ihmisiä, jotka ostavat tuotteensa suoramyynnistä, torilta tai vastaavista järjestelyistä 

on kyselty miksi, on vastaus yleensä ollut se, että halutaan antaa tuottajalle 

mieluummin enemmän rahaa kovasta työstään, kuin liian suurta osuutta ottavalle 

kaupalle. Tämä ajattelutapa on nostanut suosioon REKO-ketjut ja vastaavat 

järjestelmät, jotka pyrkivät tuomaan suoramyynnistä ostamisen mahdollisuuden 

myös ihmisille, jotka eivät syystä taikka toisesta pysty, tai halua matkustaa 

maaseudulle ajamaan tilalta tilalle hakemaan tiettyjä tuotteita.  

On ymmärrettävää että on helpompaa maksaa noin suurin piirtein sama hinta 

tuotteista lähikaupassa, kuin ajaa niiden perässä ympäri maaseutua välillä varsin 

huonokuntoisillakin teillä. 

 

Kuvio 2. Tilamyymälä / Suoramyymälä 

Suoramyynti tosin vaatii tuottajaltakin enemmän panostamista. Kun asiakkaita alkaa 

tulla tilan suoramyymälään, on syytä osata kaupankäynnin alkeet ainakin sillä tasolla, 

että tietää miten asiakaspalvelu toimii. Juro suomalainen puolituhoutuneissa 

haalareissa, kahden sentin mutakerroksen alla epämääräisyyksiä murahteleva 

farmari myymälän tiskin takana ei ole mieluisin asiakaspalvelija kenellekään 

asiakkaalle, ellei satu olemaan tuttu, tai sukulainen.  
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On toki ymmärrettävää, että tilan töitä tehdessä likaantuu ja asiakkaat saattavat 

ilmestyä ties milloin paikalle, eikä täten ole mahdollisuutta olla ykköset päällä 

pepsodent hymyn kanssa ottamassa näitä vastaan, ellei halua ylimääräistä menoa 

palkkakustannuksiin erillisen kassaneidin takia. On kuitenkin syytä varmistua siitä, 

että osaa puhua, eikä murahdella. Tämä on ensitietoisen tärkeää. Likakerroksen voi 

aina pyyhkäistä naamalta, jos sellainen on töitä paiskiessa tullut ja haalaritkin voi 

sijoittaa johonkin laatikkoon, jos siltä tuntuu, mutta puhumisen on syytä onnistua, 

sillä murahtelemalla ei kyllä saa kauppoja aikaiseksi. 

Kun asiakaspalvelu on hallinnassa, on myös hieman panostettava tilan ulkonäköön. 

Piha on syytä pitää jonkinlaisessa järjestyksessä ja siistinä, jotta se on mieluinen 

ympäristö asiakkaalle tulla.  

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että pihan pitäisi olla ”vuoden piha” palkinnon saanut, 

vaan sellainen etteivät kaikki rojut ja laitteet ole sikin sokin siellä täällä ruostumassa, 

eikä suoramyymälän vieressä ole kahden metrin romukasaa.  

Tietenkin jos kokee kohdeasiakkaikseen gootit tai muut post-apocalyptisesta 

teemasta pitävät ihmiset, niin mitä enemmän alue silloin näyttää saaneen osuman 

ydinpommista, sitä parempi. Markkinointia sekin, kuten alla oleva kuva näyttää. 

 

Kuvio 3. Kananmunamainos 

 

 

 

 



25 
 

 

3.13 Salmonellavalvonta 

Salmonella on ikävä bakteeri. Se aiheuttaa voimakasta kuumetta, ripulia, ummetusta, 

ja hoitamattomana 10 - 30 % varmuudella kuoleman. Suomessa ja muissa 

pohjoismaissa on tarkka salmonellavalvontajärjestelmä, joka määrittää pakolliseksi 

eläinten terveystarkkailun ja salmonellatartuntojen ehkäisemisen. Lattia- ja 

kerroslattiakanaloista näyte otetaan tossumenetelmällä ja eläinlääkärin toimesta 

vielä pölynäytteenä. 

Kirjanpitoa pitää ylläpitää näytteenotoista, tutkimustuloksista sekä luetteloa eläimistä 

pitopaikka ja eläinlajikohtaisesti.  (Evira 2014, Siipikarjan salmonellavalvonta.) 

Jos kakka osuu tuulettimeen ja tuottaja on joko saanut salmonellan tai epäilee 

salmonellatartuntaa kanalassaan, on asiasta otettava välittömästi yhteyttä 

kunnaneläinlääkäriin. Eläinlääkäri ottaa tällöin tarpeelliset näytteet, joissa 

varmistetaan, onko tilalla salmonellaa tuotantotiloissa. Jos salmonellaa todetaan 

löytyvän kanalasta, aluehallintoviranomainen antaa tuottajalla rajoittavia määräyksiä, 

joilla estetään salmonellan leviäminen kanalan ulkopuolelle. Toisin sanoen kanala 

asetetaan karanteeniin. Uusia kanoja ei saa tuoda sisälle, vanhoja ei saa siirtää ulos 

tilan sisäisesti, eikä ulkoisesti, munia ei saa luovuttaa haudottavaksi, eikä suora 

myydä kuluttajille.  

Kanoja saa siirtää teurastettavaksi ja tuhottavaksi vain erityisehdoin, sekä 

kananmunia saa myydä vain sellaisille munatuotelaitoksille ja siellä sellaisiin 

tuotteisiin, jossa prosessi tuhoaa salmonellan. Vaihtoehtoisesti munat voidaan myös 

lähettää hävitettäväksi. Kananmunat on myös merkittävä sisältävän salmonellaa, 

jottei epäsuosiollisia virheitä pääse käymään.  (Evira 2014, Siipikarjan 

salmonellavalvonta) 

Kanalaosasto, jossa salmonella on havaittu olevan, pitää tyhjentää kanoista, jotta 

saastuneille tiloille voidaan tehdä eräsiivousta vastaava toimenpide entistä 

tarkemmin. Kanat pitää lähettää poltettavaksi. Tuottajan on tehtävä 

kunnaneläinlääkärille ennalta ilmoitus, jossa määritellään kuinka tartunta meinataan 

tuhota, ja miten salmonellan leviäminen estetään hävittämisen aikana ympäristöön.  
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Kun toimenpiteet on tehty, eläinlääkäri tulee tarkistamaan tuotantotilat, ja sen 

ympäristöt varmistaakseen tartunnan tuhoutumisen. (Evira 2014, Siipikarjan 

salmonellavalvonta.) 

Kaikkein paras ratkaisu kuitenkin on, ettei salmonellaa koskaan päästetä tilalle. Aina 

ei kuitenkaan kovistakin yrityksistä huolimatta ole mahdollista estää tartunnan 

tulemista tilalle, jos esimerkiksi rehutiivistettä tuova yritys on onnistunut 

laiminlyömään tarkastuksen juuri tuotteelle, joka sisältää salmonellan. Jos itse 

epäilee tuovansa salmonellan vaikka ulkomaan matkalta, ei kanalaan ole asiaa 

laisinkaan 48 tunnin aikana kotiin palaamisesta.  

On käytävä saunassa ja pestävä itsensä huolellisesti saippualla. Vaatteet on myös 

pestävä hyvin pesukoneessa ja on suositeltavaa, ettei niillä vaatteilla mentäisi 

kanalaan muutenkaan. Kannattaa aina käyttää samoja työvaatteita. Pitää myös 

muistaa että nämä pitää tehdä joka tapauksessa, vaikkei epäilisikään kantavansa 

salmonellaa ulkomaanreissun jäljiltä. 

Näin jos tilalle salmonella pääsee jotenkin ujuttautumaan, se ei pääse ainakaan 

tuotantotiloihin, eikä täten aiheuta stressaavaa ruljanssia ja tulon menetystä. 

Ongelmia ja vaikeuksia riittää kanatiloilla muutenkin. Ei niitä tarvita lisää. 

3.14 Kanojen alkuperä 

Luonnonmukaisessa tuotannossa kasvatettuja kanoja on toistaiseksi vaikea löytää 

Suomesta, sillä lähestulkoon kaikki kasvattamot kasvattavat kanansa tavanomaiselle 

tuotannolle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että luomukanalan pitäminen olisi täten 

mahdotonta. Jos alueelta tai muuten järkevän läheltä ei löydy yhtäkään 

luomuuntuvikkoja kasvattavaa kasvatuskanalaa, voi ELY-keskukselta hakea lupaa 

käyttää tavanomaisesti kasvatettuja untuvikkoja luomukanalassa. Tämä hakemus on 

kuitenkin tehtävä ennen untuvikkojen hankkimista. Tilalle tullessaan untuvikkojen 

pitää olla alle 3 päivän ikäisiä, paitsi siitä on mahdollista poiketa vuoden 2017 

loppuun mennessä, jos kasvatuskanala on noudattanut luonnonmukaisen tuotannon 

ruokinta, ja lääkintä ehtoja. Tällöin untuvikot tai pikemminkin jo nuorikot saavat tulla 

tilalle maksimissaan 18 viikon ikäisinä.  
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Tämä myös vaatii kirjallisen sopimuksen kasvattamon kanssa, jossa kasvattaja 

sitoutuu noudattamaan edellä mainittuja luomuehtoja. Ilman tätä ELY ei hyväksy 

hakemusta. (Evira 2015, luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot.) 

3.15 Kanojen hoito 

Kanojen hoito on suhteellisen yksinkertaista muihin tuotantoeläimiin verrattuna. Kun 

kanala on määräysten mukaisesti rakennettu, eikä sisällä mitään ongelmallisia kohtia, 

kuten laitteiston rikkoontumisesta johtuvia teräviä kulmia tai paikkoja joihin kana voi 

joutua puristuksiin ja täten kuolla. Tärkeimmät asiat miten kanoja tarvitsee hoitaa 

kanalassa, ovat virikkeet, kuivan pehkualueen ylläpitäminen, kuolleiden kerääminen 

pois ja laitteiston ylläpitäminen turvallisena. 

Kanoille on annettava virikkeitä, jolloin stressaantumiset ja toisten nokkiminen 

vähenee. Kesäisin jo pelkkä ulkotarha toimii omana virikkeenänsä, mutta kaikki kanat 

eivät halua/uskalla mennä ulos, eivätkä talvisin, sadepäivinä ja muuten kiellettyinä 

päivinä, kuten muuttolintujen mahdollisesti levittämien tautien takia pääse ulos. 

Tällöin sisällä on oltava tarpeeksi virikkeitä. Virikkeiden ei tarvitse kuitenkaan olla 

mitään monimutkaisia kapistuksia tai koneita. Kana tykkää nokkia ja virikkeiden 

kannattaa olla jotain, mikä vaatii nokkimista.  

Tavalliset jalkapallot ovat hyviä, ja kestäviä nokittavia kohteita, joita kanoille voi antaa 

pehkualueelle nokittavaksi. Samoin olkipaalit ovat käypää viriketavaraa. (Kuvio 4) 
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Kuvio 4. Kanojen virikkeitä 

Vielä parempia ovat virikkeet jotka voi syödä. Luomulanttu on erityisesti kanojen 

mieleen sillä sitä on kiva nokkia ja saada samalla purtavaa.  

Lanttuja kannattaakin, jos vain mahdollista, laittaa kanojen sekaan nokittavaksi aina 

kun vanhat on syöty pois alta. Kanojen tykästymisen lanttuihin voi huomata jo siitä, 

että parin lanttuerän jälkeen kanat suorastaan rynnivät hoitajansa luokse, jos näkevät 

tämän liikkuvan lanttukuorman kanssa kanalassa. Tosin rynnivät myös siitä huolimatta 

vaikkei olisikaan kuormaa, jos lantut on jaettu säännöllisesti aina samoihin aikoihin 

päivästä. Tämä aiheuttaa sisäistä huvittavuutta, sillä muuten arat ja ihmistä 

välttelevät kanat suorastaan rynnivät jalkoihin ja uskaliaimmat yrittävät jopa olalle 

istumaan ja koputtamaan päähän missäs ne lantut viipyvät. Pääsääntöisesti tällöin 

töistä ei tahdo tulla mitään, kun kymmenet kanat haittaavat liikkumista änkeämällä 

jalkoihin. Ongelman voi ratkaista joko antamalla lantut tai jotain muuta maukasta 

virikettä kuten kauraa, joka saa myös kanat hullaantumaan. 

Kanojen hyvinvointiin perustuu myös yksi tärkeä elementti ja se on rutiini. Kanat ovat 

erittäin säikkyjä ja helposti stressaantuvia eläimiä. Ne pyrkivät rutiineihin ja pitävät 

rutiineja turvallisina.  
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On rutiini syömiselle, nukkumiselle, lepäämiselle, ulkoilulle, pesemiselle, munimiselle, 

hengailulle, ihmiselle, joka tulee keräämään lattiamunia, tuomaan virikkeitä, 

poistamaan ylimääräistä kuiviketta ja tarkistamaan laitteistoa. Yksikin poikkeus 

rutiinista saa kanat stressaantumaan, säikkymään ja olemaan hämillänsä. Tähän 

riittää jo pelkästään se, että ihminen tulee tarkistuskierrokselle eri aikaan kuin ennen 

tai on pukeutunut väärän värisiin ja mallisiin vaatteisiin. Tämä ei toki koske vain 

ihmistä, vaan jokainen muutos rutiiniin saa aikaan stressaantumista. Ihminen on 

yleensä suurin syypää stressaantumiselle, sillä toisin kuin tietokone, ihminen ei ole 

aina täysin ajallansa liikkeessä riippuen ties mistäkin syystä. 

 

Kuvio 5. Kanojen pehkualuetta 

Kanojen hyvinvointia parantaa myös sopivan paksu pehkualue (Kuvio 5), jonka on 

oltava joko turvetta, sahanpurua, olkea, hiekkaa, puulastuja tai näiden yhdistelmiä 

(Evira 2015, luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot.) Yhdistelmän kannattaa 

kuitenkin olla sellainen, jossa kanoilla on mahdollisuus peseytyä. Kanat tykkäävät 

kaivautua kuivikkeisiin ja pöyhentää höyheniensä sekaan turvetta ja hiekkaa tai 

muuta hienorakenteista ainesta (Kuvio 6).  



30 
 

 

Pehkualueen paksuus kannattaakin mitoittaa sillä periaatteella, että kanan on 

mahdollista kaivautua sen verran syvälle, että istuessaan kuopassa pää on 

pehkualueen pinnan tasolla. Kaikki tästä ylimenevä paksuus on jo lähinnä turhaa ja 

hidastaa turhaan eräsiivousta. Samoin se voi myös edistää lattiamunimista, jota pitää 

välttää. Kanat tuottavat jo itsessään sen verran pölyä sulista ja muusta materiaalista 

koostuvaa utua ja jollei sitä poista säännöllisesti, voi pehkualueen korkeus kasvaa 

aivan liian paksuksi. Se edistää lattiamunintaa sekä vaikeuttaa työskentelyä kanalassa, 

erityisesti eräsiivousta. 

 

Kuvio 6. Kana möyrimässä pehkussa 

Vaikkakin kanat ovat kannibaaleja ja syövät mieluusti toveriensa raadot näiden 

kuollessa ties mihinkin syyhyn, ei raatoja sovi kuitenkaan jättää kanalan puolelle. 

Tämä on ensinnäkin kiellettyä ja tulee varmasti aiheuttamaan hajuhaittoja, tauteja ja 

muita ongelmia tulevaisuudessa. Mahdolliset raadot on kerättävä pois päivittäin 

ennen mädäntymisprosessin alkamista. Säännöllinen päivittäinen kerääminen myös 

auttaa paikallistamaan raadot paremmin, kun muut kanat eivät ole ehtineet nokkia 

toverinsa raatoa luurangoksi, jolloin niiden paikallistaminen on pienemmän koon 

takia huomattavasti vaikeampaa. Raadot kannattaa säilöä pakastamineen ja 

pakastamien täyttyessä soittaa raadonkerääjä paikalle. Vastaavasti, jos tilalla on 

lämpökeskus, voi hakea ympäristöluvassa lupaa polttaa raadot lämpöenergiaksi 

hakepannussa. 

Laitteistoa on tärkeä ylläpitää hyvässä kunnossa. Kananlanta on erittäin tujua tavaraa, 

jolla on erittäin syövyttävä vaikutus (Kuvio 7).  
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Useamman vuotta käytössä olleet laitteistot tahtovat syöpyä, aiheuttaen 

rikkoontumisia ja teräviä kulmia, joihin kanat voivat teloa itsensä ja toisensa. Samoin 

rikkoontumiset voivat muodostaa kulkureittejä paikkoihin joihin kanoilla ei pitäisi olla 

pääsyä, mikä voi aiheuttaa puristautumisvaaran, kuoleman tai pakkaamon täydeltä 

uteliaita kanoja seikkailemassa ja viettämässä bileitä pakkauskoneen päällä. 

 

Kuvio 7. Syöpynyttä laitteistoa 

Laitteisto kannattaa ja täytyy tarkistaa mieluiten päivittäin rikkoontumisien varalta ja 

erityisesti eräsiivouksen yhteydessä tehdä täydellinen remontti, jos aikaa riittää. 

Muussa tapauksessa kannattaa ainakin korjata pahimmat vaaraa aiheuttavat 

rikkoontumiset ja säästää loput korjattavaksi myöhemmin. 

3.16 Ruokinta 

Ruokinta ja sen suunnittelu on asia, joka pieleen mennessään aiheuttaa vakavia 

ongelmia tuotannolle. Siinä missä monet asiat, jotka voivat mennä pieleen yleensä 

aiheuttavat muninnan heikkenemistä, lattiamunintaa tai muuta häiriötä, joka 

kuitenkin on korjattavissa suhteellisen nopeasti. Ruokinnan mennessä pahasti pieleen 

seurauksina esiintyy yleensä muninnan loppumista ja ongelman tasosta johtuen 

vähättäisestä - vakavaan kuolleisuuteen, varsinkin, jos ongelman syytä ei huomata 

ajoissa. Tämä pilaa koko vuoden tuotannon ja tuloksen, mikä aiheuttaa suuren kriisin 

kustannusten minimoimisessa ja tarpeellisen tuloksen saamisen erän maksamiseksi.  

Suurin ongelma ei yleensä johdu ruokintalaitteiston rikkoontumisesta paitsi, jos tätä 

ei tietenkään huomata jostain oudosta syystä päiväkausiin. Suurin ongelma on 

ruokintasuunnitelman meneminen pieleen. Jos ruokinta ei ole täysin kunnossa ja 

kanat eivät saa tarpeeksi tarvitsemiaan ravinteita, tämä heikentää munintaa. 

Toisinaan myös liian runsas annos tiettyä ravinnetta voi aiheuttaa saman.  
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Esimerkiksi härkäpavun liika saanti on tuntunut aiheuttavan voimakkaampaa 

kuolleisuutta kuin useamman ravinteen puute, jotka vain vaikuttavat muninnan 

heikkenemiseen. 

Ruokintaa suunnitellessa kannattaa käyttää ruokintalaskuria. Tallaisen voi suunnitella 

itse tai hankkia valmiin pohjan, joka on tietenkin syytä olla todettu luotettavaksi. 

Ruokintalaskurin tekeminen vaatii toki osaamista taulukkolaskimen käyttämiseen 

enemmän kuin valmiin sellainen täyttäminen.  

Hyvässä laskurissa on yleensä selkeät ohjeet miten se täytetään, ja selkeä 

käyttöliittymä, jotta sitä osaisi käyttää vähemmänkin tietokoneiden parissa oleskeleva 

henkilö.  

 

Kuvio 8. Ruokintalaskuri 

Esimerkkinä olevasta ruokintalaskurista (Kuvio 8) on helppo näyttää pääpiirteittäin 

mitä ruokinnassa on otettava huomioon ja mitä siitä tarvitsee tietää. Laskurin 

sisältämät luvut ovat vain esimerkkejä, eivätkä esitä täydellistä ruokintasuunnitelmaa, 

vain esimerkkiä laskurin ominaisuuksista. Laskurin sisältämät kanojen ravinnetarpeet 

ovat kuitenkin täysin paikkaansa pitävät. Ruokintalaskuri on jaettu neljään osaan;  

Parvi_1, Parvi_2, Parvi_3 ja Rehut. Jokainen parvi tarkoittaa yhtä kanalaa eli tässä 

tapauksessa 6 000 kanaa, joilla on yleensä yhtenäinen ruokinta. Kanojen määrä on 

kuitenkin vapaasti muokattavissa. Jokainen parvivälilehti sisältää samat tiedot, joita 

voi säätää parvelle sopivaksi omien halujensa mukaisesti.  
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Yläreunassa näkyy kaikki ravinteet jotka kanojen pitäisi saada. Laskuri määrittää tässä 

tarpeen koko parvelle, eli tässä tapauksessa tarve osoittaa, kuinka paljon kyseistä 

ravinnetta 6 000 kanan pitäisi saada. 

Saanti ilmoittaa kuinka paljon sitä saadaan tällä hetkellä. Erotus kertoo kuinka paljon 

tiettyä ravinnetta kanat saavat enemmän kuin tarve vaatii (+ puoleinen luku) tai liian 

vähän (- puoleinen luku). 

Pitää kuitenkin muistaa että vaikka 0 onkin optimi, johon pitäisi periaatteessa pyrkiä, 

se on täysin mahdotonta ilman täysin kannattamatonta nysväämistä. 

Saanti kohdassa määritellään myös rehuannoksen koko per päivä, ja X:n paikkaa 

vaihtamalla määritellään laskurille, mikä on kanojen ikä viikoissa ja mistä 

ruokintasuunnitelmasta otetaan tarpeelliset tiedot päiväannoksen määrittämiseen. 

Esimerkissä kaikille syötetään iästä riippumatta samat määrät rehua. 

 

Kuvio 9. Ruokintalaskuri 

Rehut välilehdellä suunnitellaan itse rehuseos (Kuvio 9). Täällä voi suunnitella 

jokaisen ikäluokan ruokinnan erikseen. Laskurissa seosainekset ovat vain esimerkkejä 

ja täten helposti itse vaihdettavissa niihin, mitä kanoilleen haluaa syöttää. Toisin kuin 

parvi välilehti, tällä välilehdellä ei suunnitella rehuseosta koko kanamäärä mielessä, 

vaan laskuri osoittaa ravinnetarpeen 10 kanalle. Tämä mahdollistaa tarkemman 

säätämisen ruokinnalle, kun tonnien sijasta säädetään kiloja.  
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Kuten parvi välilehdelläkin, niin myös täällä näytetään kanojen ravinnetarve. 

Yhteensä näyttää kuinka paljon nykyisestä rehuseoksesta tulee ravinteita. 

Erotus näyttää jälleen kuinka paljon tiettyä ravinnetta tulee liikaa, tai liian vähän. 

Määrä % (1=10) on alue jossa säädetään rehuannoksien sisältö prosentteina, siten 

että 1 on 10 %. Tällöin esimerkiksi 2,5 on 25 %. Täten voi säätää tietyn ainesosan 

osuuden rehuseoksesta. Jäljellä kohta näyttää kuinka paljon puuttuu tai on liikaa 100 

% seoksesta. Täten ei voi vahingossa tehdä esimerkiksi 120 % seosta, mikä olisi 

mahdoton toteuttaa.  

Kun seos on valmis, voi siirtyä takaisin parvi välilehdelle säätämään kuinka monta 

kiloa kyseistä ruokaa pitää päivässä syöttää koko kanamäärälle tarpeellisen 

ravinnetarpeen saamiseksi kasaan. 

Pitää muistaa, että tämä on vain yksi esimerkki monista erilaisista tavoista tehdä 

kanojen ruokintasuunnitelma. Esimerkkinä käytetty laskuri ei välttämättä ole 

täydellinen työhönsä, mutta kyllä sillä saa toimivan ruokintasuunnitelman aikaiseksi 

ja sitä käytetäänkin pääsääntöisesti ruokinnan suunnittelemiseen tekijän kotitilalla. 

4 Kanalan suunnittelu, vaatimukset ja sijoittaminen 

Kanalan suunnitteleminen toimivaksi kokonaisuudeksi ei aina ole helppoa. Luomussa 

suurimman ongelman yleensä kanalan sijoittelulle aiheuttaa ulkotarha, joka vie 

runsaasti tilaa kanalan ympäristöstä. Suunnittelu ja suunnitelman toteuttaminen 

kannattaa aina jättää suosiolla ammattilaiselle, mutta kannattaa aina olla mukana 

suunnittelussa saadakseen oman äänensä kuuluville. On muistettava että 

suunnittelija ei tiedä tilan ympäristöstä paljoakaan ilmakuvia enempää ja täten 

tilallisen on aina syytä olla avustamassa erityisesti tilakäynneillä, mitä on missäkin ja 

mitä mieluiten tulisi mihinkin rakentaa. Jotta sekä suunnittelijan, että tilallisen 

kommunikaatio olisi mahdollisimman saumatonta, on tilallisenkin syytä tietää, 

minkälaisia laitoksia kanalat ovat ja mitä vaatimuksia ne sisältävät. Näin säästytään 

suuremmilta erimielisyyksiltä ja tappeluilta, kun kummallakin on käsitys siitä, mitä 

kanalassa pitää olla ja mitä ei. 
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4.1 Rakennus 

Nykyajan kanala koostuu yleisesti suorakulmaisesta rakennuksesta, joka on pidempi 

kuin leveämpi (Kuvio 10). Luomussa rakennus on jaettava keskeltä halki siten, että 

kummallekin puolelle väliseinällä halkaistua tilaa jää identtiset alueet toisiinsa niin 

kooltansa kuin muodoltansa. Kummallekin alueelle päästään omista ovistaan, jotka 

eivät ole suoraan kytköksissä toisiinsa, vaan menevät aina ensin yhtenäiseen tilaan, 

jossa on yleensä laitteiston päädyt työkaluineen nopeaa huoltoa, tarkkailua ja 

lannanpoistoa varten.  

Tämä toimii eräänlaisena tautisulkuna. Jos toinen osasto sairastuu vakavasti johonkin 

leviävään virukseen ja/tai bakteeriin on osasto helppo eristää toisesta osastosta ilman 

suurempia toimenpiteitä, muuta kuin vaihtamalla vaatteet osastoa vaihtaessa ja 

pitämällä päätyhuoneet erittäin puhtaina ja hyvin pestyinä joka päivä. 

 

Kuvio 10. Esimerkki kanalan pohjapiirustuksesta 

Rakennuksen kummallekin osastolle tulee laitteisto (Kuvio 11). Laitteisto käsittää 

lähes kaiken mitä kana tarvitsee pehkualuetta, ulkotarhaa, ilmanvaihtoa ja osaa 

valotusta lukuun ottamatta. Laitteistot myydään kokonaisina paketteina ja yleensä 

valmistajien välillä ei ole muuta eroa kuin ulkonäkö ja tärkeiden osien eri sijainti sekä 

asettelu. Kaikista löytyvät kuitenkin lainsäädännön ja tehokkaan munatuotannon 

vaatimat osat. Laitteiston ympärille jää tilaa pehkualueelle siten että 1/3 kanalan 

lattiapinta-alasta on kuivikkeen peitossa, jossa kanat voivat puuhailla halunsa 

mukaisesti.
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Kuvio 11. Esimerkki kanalan läpileikkauksesta 

Kummankin osaston ulkoseinille jätetään tilaa ikkunoille, ja ikkunaverhoille, joilla 

säädetään valaistusta kanalassa (Kuvio 12). Kanat eivät pidä suorasta kirkkaasta 

auringonvalosta muuten hämärässä tilassa, joka aiheuttaa stressaantumista. Tämä 

stressaantumisen taso on helposti verrattavissa ihmiseen, joka yrittää käyttää 

tietokonetta tai katsoa televisiota siten, että aurinko paistaa suoraan ruudulle. Eikö 

ole ärsyttävää vai mitä? Varsinkin, kun ruudussa on vähänkään pölyä. 

 

Kuvio 12. Esimerkki kanalan sivuprofiilista 

Katossa sijaitsevat ilmanvaihtohormit (Kuvio 11). Yleensä rakennuksen keskellä 

väliseinän kummallakin puolella ns. seinäkäytävällä sijaitsee 

ilmanvaihtojärjestelmästä riippuen noin 1-3, yleensä kaksi ilmanpoistohormia. Nämä 

hormit toimivat koneellisesti propellien avulla.  
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Vastapuolella laitteistoa ikkunoiden luona ns. ikkunakäytävällä sijaitsevat katossa 

ilmanvaihdon sisäänottohormit, joiden asentoa keskustietokone säätelee tarpeen 

mukaisesti. Nämä voivat olla koneellistettuja myös, mutta yleensä poistohormien 

koneistaminen riittää. Tällöin rakennuksen sisälle saadaan alipaineistettu tila ja uusi 

viileämpi korvaava ilma tulee sisälle, vanhan poistuessa koneellistetusti ulos 

kattohormien kautta. (Kuvio 13) 

  

Kuvio 13. Yksinkertainen ilmanvaihtokaavio 

Jos kanalaan tulee sähkökatkos eikä tilalla ole aggregaattia, nämä toimivat myös 

osittain ilman sähköäkin, koska lämmin ilma nousee ylöspäin ja uusi viileämpi ilma 

tulee sisäänottohormeista, joka tapauksessa. Tällöin teho on kuitenkin huomattavasti 

alhaisempi, eikä riitä tarpeelliseen ilmanvaihtoon. Hätätapauksissa tämä on kuitenkin 

parempi kuin ei mitään. 

4.2 Ulkotarha 

Luomukanoilla on oltava pääsy kesäisin ulkotarhaan vähintään toukokuusta 

lokakuuhun, mutta tätä voidaan rajoittaa varsinkin keväisin muuttolintujen tuoman 

tautiriskin takia. Myös rankkasateisina, pakkasella tai rajusti tuulevina päivinä kanoja 

ei ole pakko päästää ulos, mutta on huomioitava että kanojen elämästä 1/3 pitää 

sijoittua ulkotiloihin. Tarhan on oltava vähintään 50 % kasvuston peittämä. Kasvuston 

pitää olla sen verran korkea, että kanat pääsevät halutessaan piiloutumaan. Tallaisia 

ovat mm. korkeat ruohikot, pensaat ja pajukot.  
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Jos sopivia piilopaikkoja ei ole tarpeeksi tai ei laisinkaan, niitä pitää rakentaa esim. 

laudoista ja pressuista tai ihan kanttipaaleista kokoamalla. Kanoilla pitää myös olla 

helpot ja vaivattomat mahdollisuudet päästä takaisin sisälle juoma ja ruokintalaiteille. 

(Evira 2015, luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot.) 

 

Kuvio 14. Kanatarha 

Kanatarhan suunnitteluun kannattaa panostaa, vaikkei se ensimmäisenä olisikaan 

kovin korkealla prioriteeteissa. Huonosti rakennettu kanatarha on ensinnäkin 

epämiellyttävä huoltaa, se ei välttämäti pidä kanoja sisällä, eikä saalistajia ulkona. 

Äkkiä kasatut väliaikaisratkaisuportit, joista yleensä tulee pysyviä ratkaisuja, eivät ole 

kovinkaan miellyttävää käyttää ja aiheuttavatkin yleensä enemmän tarpeetonta 

raivotautia työntekijälle, kuin iloisia työhetkiä kanojen parissa.  

Kanatarha on mitoitettava siten että siellä on tilaa 4 m2 / kana, eli 6 000 kanan 

luomukanalassa tarhan vähittäiskoko olisi 24 000 m2 eli 2,4 hehtaaria (Evira 2015, 

luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot.) Tarhan on myös suositeltavasti oltava noin 2 

- 2,5 metriä korkea. Tämä estää kanoja ”lentämästä” verkon ylitse, jota ne tekevät 

varsinkin pelästyessään. Tämän alueen eristäminen aidalla on mielenkiintoista aikaa 

elämässä. Pitää myös muistaa että pelkän alueen aitaaminen ei riitä. Koska 

luomukanaloissa kanat on jaettava 3 000 kanan eriin, sama koskee myös ulkotarhaa. 

Ulkotarha on jaettava keskeltä halki siten että kummallakin erällä on tässä 

tapauksessa vähintään 1,2 hehtaaria ulkotarhaa käytettävissään, eivätkä ne pääse 

menemään sekaisin toistensa kanssa. 
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Kuvio 15. Kanatarha esimerkki. (http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta) 

Aitamateriaaliin kannattaa myös panostaa. Vaikka kuusioverkko, tuttavallisemmin 

kanaverkko olisikin ensimmäisenä mieleen tuleva aitamateriaali, sitä ei kuitenkaan 

kannata käyttää kuin äärimmäisessä budjettivajeessa.  

Kanaverkon huonoihin puoliin kuuluu mm. se, että varsin mukautuvan luonteensa 

ansiosta sen kiristäminen ja pitäminen muodossa on tuskallista aitaa rakennettaessa, 

joka aiheuttaa hirvittävän näköistä jälkeä, jota ei kehtaa edes naapureille näyttää. Jos 

ulkonäkö ei kuitenkaan ole tärkein, kanaverkko voisi muuten soveltua käyttöön, 

mutta sen huonoihin puoliin kuuluu myös erittäin helppo reikiintyminen. Vaikka sitä 

kuvittelisi kanaverkon pitävän kanan sisällään, asia ei ole näin. Kanat pystyvät 

itseasiassa suhteellisen yksinkertaisesti tekemään reikiä kyseiseen materiaaliin ja 

tällöin piha-alueella liikuskelee runsaasti ei haluttuja seikkailijoita (Kuvio 16). 

http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta
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Kuvio 16. Karkulaisia päärakennuksen ikkunalaudalla ja pihalla 

Pahimmillaan kanat tekevät reikiä väliaitaan ja näin menevät sekaisin toisen erän 

kanssa. Kannattaa siis suosiolla valita rajumpaa verkkomateriaalia aitauksen 

tekemiseen, joka on jäykempää ja paksumpaa. Tämä pysyy ensinnäkin muodossaan 

paremmin ja sen kiristäminenkin on juhlaa. Samasta syystä aitauksen alareuna ei 

taitu kovin helposti estäen kanoja nostamasta helmaa ja kävelemästä toiselle 

puolelle. Samoin saalistajatkaan eivät saa aitaan reikiä aikaiseksi, saati nostamaan 

helmaa. Kanaverkkoa käytettäessä tämän estäminen olisi pitänyt huolehtia 

sijoittamalla puulankkuja aitauksen alareunaan, johon kanaverkon helma olisi 

naulattu kiinni. 

Aitauksen helmaan kannattaa muutenkin panostaa sen verran, että vaivautuu 

tasoittamaan pohjaa verkon ja tolppien kohdalta. Kun tämä alue on täysin tasainen, 

se estää sen, ettei maaperästä johtuen ilmaannu aukkoja, joista kanat voivat kävellä 

iloisesti ulos ja saalistajat tulla vielä iloisemmin sisälle. 

Jotta verkko pysyisi pystyssä, tarvitsee se aitatolpat. Aitatolpat kannattaa olla 

kyllästettyä puuta lahoamisen estämiseksi. Routa on myös ikävä kaveri aina 

aidanrakennus puuhissa.  
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Kesällä täydellisesti pystysuorassa, luotisuorassa rivissä kököttävät tolpat, täysin 

tiptop kiristetyillä verkoilla varustettu 10+ arvosanan ulkotarha on hienoa 

katsottavaa, kunnes seuraavana kesänä se on kasa sikin sokin sinne tänne sojottavia 

löysiä tolpan kuvatuksia, joista osa on nurin ja verkkokin näyttää siltä, että sen on 

kiristänyt opiskelija urakkatyönä ilman kiinnostusta koko asiaan. Siinä jos missä 

motivaatio ulkotarhan ylläpitämiseen romahtaa. 

Tämän estämiseksi tolpat on syytä upottaa routarajan alapuolelle. Tämä tarkoittaa 

pidempiä tolppia ja rajumpia välineitä niiden sinne saamiseksi. Rautakanki ja leka 

eivät riitä tähän, vaan on syytä hankkia asianmukainen tolppakone, joka hoitaa 

homman kätevästi. Jos tällaista ei ole saatavilla, myös moottorikäyttöinen käsipora ja 

etukuormaajan kauha riittävät jonkinlaiseen tulokseen, mutta näissä tolppien 

saaminen suoraan vaatii aikaa ja hermoja. Jos budjetti venyy ja kiinnostusta löytyy, on 

myös syytä tolpista löytyä ankkurit, jotka estävät niiden nousemisen ylös. Tolpan 

valaminen sementillä reikäänsä on myös ratkaisu, jossa roudalla riittää tekemistä 

yrittäessään nostaa niitä ylös. Siinä onnistuessaan on suurempi ongelma saada tolppa 

tosin takaisin maahan. Nämä tuovat kuitenkin lisäkustannuksia, mutta parantavat 

aitauksen elinikää ja huoltaminen on yksinkertaisempaa. 

Portit ovat myös yksi murheenkryyni ulkotarhassa. Runsaasti käytössä olevat, 

jatkuvasti avattavissa oltavat portit, joista ajetaan painavalla kalustolla, sisältää 

ongelmia. Kun maa on vetelää keväisin ja syksyisin, portin kohdille ilmestyy helposti 

ikävät urat (Kuvio 17). Nämä urat jättävät kanan mentävät aukot portin alapuolelle ja 

täten meillä on jälleen karkulaisia seikkailemassa piha-alueella. Tämän estämiseksi 

porttien kohdat kannattaa suosiolla asfaltoida tai valaa betonilla. Tämä estää urien 

muodostumista, joista kanat pääsisivät alitse. 
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Kuvio 17. Hyvä portti, huono alusta 

Toinen yleinen ongelma on itse portit. Yleensä nämä ovat puusta valmistettuja ja 

täten erittäin notkeita vääntymään miten sattuu. Samoin portteja paikallaan pitävät 

tolpat ovat yleensä puuta ja aivan liian pinnalle jätettyjä. Tämä johtaa yleensä siihen, 

että varsinkin talven jäljiltä portit toimivat yhtä hyvin kuin puolalainen 

avaruusohjelma. Tämän estämiseksi porttien tolpat kannattaa vaihtaa terästolpiksi ja 

työntää ainakin 2 metrin syvyyteen. Tämä estää tolppia vääntymästä ja portit pysyvät 

juuri oikealla korkeudella ja muodossa. Samoin itse portti kannattaa vaihtaa suosiolla 

puusta myös teräsrakenteisemmaksi (Kuvio 17). Tällöin se pysyy paremmin 

muodossa, eikä ole yhtä innokas taipuilemaan kuin puinen versionsa. Budjettia 

mietittäessä portit voi myös tehdä tarpeen vaatiessa paksummasta puumateriaalista. 

Se ovatko portit saranoilla avautuvia vai liukuvia on täysin paikasta, halusta ja 

tilanteesta kiinni. Saranalliset on helpompi ja nopeampi tehdä, mutta aukeaminen 

vaatii tilaa ja tuuli voi helposti pistää kapuloita rattaisiin. Liukuportti vaatii enemmän 

aikaa ja vaivaa, mutta lopputulos oikein tehtynä on suorastaan mannaa hermoille. 

Joka tapauksessa aina hyvin tehtyä porttia on ilo käyttää.  
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4.3 Siilot 

Siilon koko kannattaa mitoittaa siten että tasapainotellaan mukavasti täyttövälin ja 

hinnan välimaastossa. Mitä isompi siilo, sitä harvemmin se tarvitsee täyttää ja sitä 

harvemmin maksaa myllärille, mutta iso siilo on myös kalliimpi kuin pieni. Se kuinka 

nopeasti tämä maksaa itsensä takaisin vähemmillä täyttökerroilla on täysin 

riippuvainen siilon hinnasta. Käytetty on aina halvempi kuin uusi, sen voi kunnostaa ja 

maalata näyttämään uudelta, mutta onhan uudessakin aina tietenkin uutuuden 

tuntua. Siiloa valitessa kannattaa suosiolla aina ylimitoittaa kuin alimitoittaa tarve. Jos 

siilo pitää täyttää kerran viikossa, tämä nostaa väkisin kustannuksia myllärin ollessa 

lähes jatkuvasti paikalla. Jos mylläys hoidetaan omalla kalustolla, tämä vie kuitenkin 

aikaa ja koska aika on rahaa, tämä tekee halvalta tuntuneesta pienestä siilosta 

loppupeleissä todella kalliin sijoituksen. Pitää myös muistaa että, jos siilo on liian iso, 

ja sinne tehty rehu ehtii mennä syystä tai toisesta pilalle ennen kuin kaikki on ehditty 

käyttämään, siilo on silloin aivan liian iso. Hyvä tasapainottelu on siinä vaiheilla, kun 

siilo tarvitsee täyttää kerran yhdessä tai kahdessa kuukaudessa. Ruokintalaskuri, joka 

sisältää mahdollisuuden miettiä siilojen kapasiteettia ja täyttöväliä helpottaa 

runsaasti siiloa hankittaessa (Kuvio 18). 

 

Kuvio 18. Siiloja. Kaksi ruokintasiiloa vasemmalla, yksi per kanala, ja oikealla 
varastosiilo tiivistettä varten 
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Siilon tai siilojen sijoitus on yksi logistiikan kannalta tärkeimmistä asioista. 

Turhautumista ja turhaa ärtymystä edistävät pitkät logistiikkareitit useamman portin 

kautta ja ahtaat työskentelytilat rehun tekemiselle. Siilot kannattaa sijoittaa aina 

mahdollisimman lähelle tietä siten, että varastolta, kuivurilta ja / tai viljasiiloilta 

matka rehusiiloille on mahdollisimman lyhyt. Tiivistettä varten kannattaa kuitenkin 

hankkia aina varastosiilo ruokintasiilojen lähettyville siirtämistarpeen vähentämiseksi 

(Kuvio 19). Tällöin pitää kuitenkin muistaa, että kuorma-auton on päästävä helposti 

kyseisen siilon luokse. Rehusiilojen ympäristössä on myös oltava hyvin avoin alue, 

johon mahtuu useampia traktoreita peräkärryineen rehumyllärin lisäksi ilman liian 

ahdasta tunnelmaa. 

 

Kuvio 19. Rehulogistiikka esimerkki. Sininen: mylläri/tiivisterekka, vihreä: vilja, 
vaaleansininen: säkkitavara. Reitti kulkee 3 portin kautta. 
(http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta) 
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Kuvio 20. Varastosiiloja viljalle 

Jos logistiset välimatkat tästäkin huolimatta ovat pitkiä varastolta viljasiiloilta ja / tai 

kuivurilta rehusiiloille tai siiloja ei pysty mitenkään sijoittamaan siten, että välissä on 

enintään vaikka 3 porttia, on syytä miettiä logistiikan lyhentämistä ja 

yksinkertaistamista muilla keinoin. 

Parhaiten tämä onnistuu, kun rehusiilojen vierelle rakennuttaa viljasiilot, joihin 

mahtuvat ellei nyt vuoden, niin ainakin puolenvuoden viljavarastot, siten että mylläri 

pystyy ottamaan jokaisesta siilosta helposti tarvittavat ainesosat mylläykseen. (Kuvio 

20) Säkkitavaralle kannattaa myös luoda oma katettu tilansa, jossa niitä voi säilyttää 

ympärivuorokauden säästä riippumatta. Tällöin logistiikka on huomattavasti 

sujuvampaa, kuluttaa vähemmän aikaa ja työresursseja. Viljasiilot, ja säkkivaraston 

voi täyttää aina tarvittaessa, ja jos siilot sijaitsevat porttien takana niitä ei tarvitse 

avata jatkuvasti, muuta kuin myllärin päästämiseksi sisälle. 

Rehusiilojen sijaintia kannattaa myös miettiä laajennusmielessä. Onko mahdollista 

rakentaa rehunteko sellaiselle paikalle, josta sitä voidaan tehdä tulevaisuudessa 

useammalle kanalalle, ilman että pitää siirtää kalustoa tai mylläriä useampaan 

paikkaan?  
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4.4 Logistiikka 

Logistiikka on syytä miettiä jo ajoissa. Tämä on aihe, jossa kaikki voi mennä pahasti 

vikaan ja lamaannuttaa koko kanalan toiminnan. Tärkeimmät logistiset seikat, joita 

tuottajan on syytä ottaa erityisesti huomioon, on neljä kappaletta kanalan 

ulkopuolella. 

1) Munaliikenne: Kuorma-auton mahdollisuus päästä kylmiölle ilman esteitä. 

2) Rehuliikenne: Sisällyttäen myllärin, traktorit peräkärryineen ja kuorma-autoja. 

3) Uusi kanaerä: Kuorma-auton mahdollisuus päästä tyhjentämään uudet kanat 

kanalaan ilman esteitä. Samaa reittiä käyttää myös kuorma-auto, johon 

eränvaihdossa vanhat kanat lastataan poltettavaksi. 

4) Lannanajo: Traktorien mahdollisuus tyhjentää lantalat ilman esteitä.  

Munaliikenne on tärkeä saada kuntoon. Mikään ei voisi olla vähemmän hauskaa kuin 

se, ettei kuorma-auto pääse kylmiön edustalle ja munia ei pystytä järkevästi 

siirtämään eteenpäin. On syytä varmistaa pakkaamon ja/tai kaupan käyttämien 

kuorma-autojen strategiset mitat, painot ja kysellä ihan kuljettajilta mikä olisi paras 

mahdollinen alue, jossa pystyvät jouhevasti ajamaan kylmiön eteen. 

 

Kuvio 21. Munalogistiikka esimerkki. (http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta) 
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Tiet kannattaa päällystää joko soralla tai asfaltilla paremman tiekunnon saamiseksi 

varsinkin keväällä ja syksyllä. Tavallinen hiekkatie yleensä muuttuu hirvittäväksi 

keväisin ja syksyisin, mikä vaikeuttaa liikennettä. 

Rehuliikenne on tärkeä kanojen ruuan saannin varmistamiseksi. Tätä koskee aikalailla 

samat säännöt kuin munaliikennettäkin. Tilaa on oltava ja teiden on oltava hyvässä 

kunnossa. Traktorit nyt kykenevät menemään ties minkälaisessa maastossa, mutta 

kuorma-autot eivät. Tarkempaa tietoa rehulogistiikasta löytyy ylempää ”Siilot”-

otsikon alta. 

Uusi kanaerä ja vanhan kanaerän poisto. Kanalan päätyihin on rakennettava isot ovet 

joihin kuorma-auto mahtuu helposti pakittamaan ilman suurempia vaikeuksia ja 

avaamaan ovensa täysin avoimeksi. Piha on myös syytä päällystää soralla tai asfaltilta 

ovien edustalta, jottei keväisin tai syksyisin synny syviä uria ovien eteen. Tällöin uudet 

kanat saadaan jouhevasti sisälle ilman karkulaisia ja homma pysyy muutenkin 

tehokkaana. Kanojen poistossa homma toimii erilailla kuorma-auton pysyessä ovista 

etäämpänä. Tämä johtuu siitä että kuorma-auton kyydissä oleva kontti lasketaan 

maahan, johon kanat lastataan poltettavaksi. Kontissa on 100 % hiilidioksidi ilmasto ja 

kanat kuolevat sekunneissa konttiin joutuessaan. 

 

Kuvio 22. Kanalogistiikkaesimerkki. Keltainen: kanala 1, vihreä: kanala 2. 
(http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta) 
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Lannanajo on myös oleellinen osa saada toimimaan kunnolla. Lantalat kannattaa 

pyrkiä sijoittamaan siten, että niiden edessä on runsaasti avointa tilaa mahduttaa 

traktori peräkärryineen siten, että kanalan tyhjentämistä suorittavalla 

etukuormaimella varustetulla traktorilla on runsaasti liikkumatilaa. Näin työ muuttuu 

sujuvammaksi, eikä tarvitse jatkuvasti pelätä törmäilevänsä seiniin tai muihin kalliiksi 

tuleviin törmäyskohteisiin.  

Kanalan sisäpuolella on myös paljon logistiikkaa, jotka kannattaa ottaa huomioon jo 

suunnitellessa. Ilman kokemusta on vaikea sanoa mikä on hyvä järjestelmä millekin 

asialle, joten alussa kannattaa uskoa suunnittelijan mielipiteisiin, varsinkin jos henkilö 

on suunnitellut kanaloita ennenkin. Kun kokemusta kanalan työtehtävistä, rutiinista ja 

logistiikasta kasvaa voi jo seuraavassa kanalan suunnittelussa olla aktiivisesti mukana. 

Erityisesti munahihnojen suunnittelussa, joka ei tunnu aina edes ammattilaisilta 

sujuvan, varsinkaan silloin, kun tarkoitus on yhdistää kahden eri kanalan hihnasto 

yhdeksi keskuskokonaisuudeksi. Omia ehdotuksia ja ideoita kannattaa kuitenkin aina 

esittää. Jokainen voi oppia vahingossa jopa jotain uutta. Kun kanaloita alkaa olla 

useampia ja halutaan luoda yhtenäinen keskuspakkaamo, homma muuttuu jo 

huomattavasti monimutkaisemmaksi ja hauskemmaksi jos tykkää logistiikan 

suunnittelusta. Tallaisiin mittoihin harvemmin kuitenkaan päästään suomalaisissa 

luomukanaloissa ulkotarhatilan puutteen takia. 

4.5 Työketjut kanaloissa 

Kanalan työketjut määrittyvät yleensä kanalan/kanaloiden rakenteen mukaan ja ovat 

täten yksilöllisiä. Niistä löytyy kuitenkin tiettyjä samankaltaisuuksia, riippuen 

automatiikan ja robotiikan määrästä. Niiden toteuttamisjärjestys voi olla vaihteleva 

riippuen omiin mieltymyksiin ja käytännössä todettuihin tuloksiin. Tästä syystä ei ole 

olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa työketjua kanalassa, eikä sellaista pystyisi varmaan 

edes tekemään vaikka haluaisi. Sen sijaan on tiedettävä ne oleellisemmat työt joita 

luomukanalassa voi tulla eteen ja luoda niiden perusteella aikataulutuksen, joka 

johtaa itselleen mieluiseen rutiiniin. On syytä huomata, että työketju ei ole kallioon 

hakattu ja täten sitä kannattaa muokata paremmaksi sitä mukaan, kuin oma tietämys 

ja kokemus asiasta kasvavat tai vaihtelu virkistää periaatteella.  
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Näin työnteko pysyy mieluisana, eikä puuduta tylsistymiseen. Kannattaa siis tutkia, 

kokeilla ja löytää itselleen se mieluisin rutiini. 

Yleisimmät työt luomukanaloissa ranskalaisinviivoin kirjattuna, ei minkäänlaisessa 

järjestyksessä: 

- Hihnamunien keruu 

- Lattiamunien keruu 

- Iltamunien keruu (ei pakollista, mutta suositeltavaa likaisuuden välttämiseksi) 

- Kuolleiden keruu 

- Likaisten munien peseminen 

- Siivoaminen 

- Laitteistosiivous (kerran vuodessa / kanala) 

- Mahdolliset huoltamiset laitteistovian takia 

4.6 Suositeltavat varusteet 

Kanaloissa työskentelevän ihmisen on hyvä huomioida oman terveytensä ja 

hyvinvoinnin suhteen ainakin seuraavat asiat. Näkö on hieno asia ja sen 

menettäminen ei ole mukavaa. Tästä syystä kanalan puolella on syytä pitää 

silmäsuojausta, sillä mikään ei voisi olla vähemmän mukavaa, kuin saada pelästyneen 

kanan kynnet/nokka silmiin tämän räpyttäessä paniikissa päin kasvojasi 

epäonnistuneen koordinaation seurauksesta. Suojalaseja on monenlaisia eri 

ominaisuuksin, mutta kaikki jotka suojaavat silmiä teräviltä asioilta ovat 

käyttökelpoisia (Kuvio 23). 

Kanalan puolella on erittäin pölyistä ja keuhkojen täyttäminen pölyllä, varsinkin jos 

hengästyy kiipeillessä laitteistossa, ei ole mitenkään hauskaa saati mukavaa, eikä 

varmasti terveellistäkään. Lisäksi nenää kutkuttavat turpeen ja lannan voimakas 

tuoksu, voivat aiheuttaa varsinkin tottumattomille huonoa oloa, huimausta ja 

päänsärkyä. Hengityssuojain palvelee tässä tapauksessa erittäin hyvin näitä haittoja 

vastaan ja lopputuloksena on miellyttävämpi työympäristö. 

Hengityssuojaimen laatuun kannattaa panostaa. Onko parempi valita kertakäyttöinen 

hengityssuojain vai useamman kerran kestävä hengityssuojain? Kumpi on parempi, 

kokomaski vai puolimaski? Minkä suojaustason tarvitsen?  
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Vastauksia on monia, ja päänsääntöisesti kaikki riippuu lopulta mielipiteestä, 

tottumuksesta, miellyttävyydestä sekä tarvittavasta rahallisesta panostuksesta. 

Yleisempiä käytettäviä suojaimia ovat kertakäyttöiset hengityssuojaimet yleensä P3 

luokan suojauksella. Nämä suojaavat pölyltä sekä muilta ikäviltä partikkeleilta, mutta 

ovat kertakäyttöisiä. Hyvinä puolina on keveys, helppo käyttää ja huoltoa ei tarvitse 

tehdä kertakäyttöisyydestä johtuen. Huonoina puolina on juuri kertakäyttöisyys  

(Kuvio 23). 

 

Kuvio 23. Suojalaseja & P3 tason kertakäyttösuojain 

Toisena vaihtoehtona voidaan pitää puolimaskia (Kuvio 24). Nämä ovat 

kertakäyttömaskeja vastaavia, mutta kertakäyttöisyyden sijaan näitä voi käyttää 

uudelleen ja uudelleen, kunhan muistaa että suodattimet pitää vaihtaa aika ajoin. 

Yleensä tämän huomaa viimeistään siinä vaiheessa, kun hengittäminen maski 

naamalla on yhtä tuskaa.  

Puolimaskien käyttäminen on lähes kertakäyttösuojaimia vastaava, mutta tarvitsevat 

säännöllistä huoltoa, jotta käyttömukavuus pysyy korkeana. Yleensä tämä tarkoittaa 

vain suodattiminen vaihtoa ja maskin pesemistä tiskialtaassa tarpeen vaatiessa. 

 

Kuvio 24. Puolimaski P3 tason suodattimilla 
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Kolmantena, ja varmasti harvinaisimpana voidaan käyttää kokomaskia (Kuvio 25). 

Nämä ovatkin sitten jo käyttömukavuudeltaan aivan erilaisia ja sisältävät ties mitä 

ominaisuuksia riippuen mallista ja haluamistaan lisävarusteista. Kokomaski suojaa 

suojalaseja paremmin hengitysteiden lisäksi myös käyttäjänsä kasvot ja silmät kaikelta 

ikävältä, jota kanalan puolelta niihin voi iskeytyä. Suojalasit kyllä suojaavat silmät, 

mutta kynnet voivat edelleen tehdä haavoja kasvoihin, eikä laitteistosta pudonnut 

tuore kananlanta kasvoilla varmasti tunnu mitenkään mukavalta. Kokomaski parantaa 

näiltä osin työmukavuutta tuntuvasti. 

Kokomaskien ongelmana ovat yleensä se, että niiden käyttö vaatii runsasta 

harjoittelua. Ensimmäisten kertojen jälkeen niska on kipeä, päätä puristaa eikä 

suojauskaan ehkä ollut paras mahdollinen huonosti kiristettyjen remmien takia. 

Runsaalla harjoittelulla ja käytöllä ei mene kuitenkaan kauan kun hihnat jo kiristyvät 

oikein, niska ei jumita ja otsassakaan ei tunnu painetta. 

 

Kuvio 25. Kokomaskeja. Vasemmalla puhallinlaite. 

Tärkeintä hengityssuojainta valitessa on kuitenkin siihen saatavat suodattimet (Kuvio 

26). Hengityssuojain luo hengitysteidesi ympärille eristetyn tilan, jonne ilma pääsee 

ainoastaan suodatettuna suodattimen lävitse. Ikääntynyt, rikkinäinen ja vääränlainen 

suodatin heikentävät suojauksen tasoa yleensä sinne tasolle, ettei siitä ole mitään 

hyötyä ja on aivan sama käytätkö hengityssuojainta vai et. Kanalaympäristössä 

yleensä suodattimesta ei tarvitse kuin tarkistaa, että se sisältää kaksi asiaa: P3 ja R.  
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P3 tarkoittaa Particles (suom. Partikkelit) ja 3 suojaustasoa, joka tässä tapauksessa 

pysäyttää pieniä partikkeleita ja on täten soveltuva pölyä vastaan. 

R taasen tarkoittaa Reusable (suom. Uudelleenkäytettävä) eli suodatinta voidaan 

käyttää useammin kuin kerran. Kaikki muut ominaisuudet ovat kanalaympäristössä 

lähinnä lisävarusteita, jotka parantavat käyttömukavuutta. 

Suodattimissa on aina jokin hengitysvastus. Tämän voi helposti minimoida 

käyttämällä puhallinlaitetta, joka imee ilman suodattimien läpi puolestasi ja puhaltaa 

sen hengitettäväksesi (Kuvio 25). Voit hengittää aivan kuin suodattimia ei olisi 

laisinkaan. Tämä on erittäin hyödyllinen vaihtoehto erityisesti astmaatikoille.  

 

Kuvio 26. Pro2000 CF32 A2B2E2K2-P3 R D suodatin 
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Kuvio 27. Syy miksi hengityssuojain on erittäin suositeltava, varsinkin lannanajossa 
 

Seuraavaksi tärkeimmät varusteet ovatkin sopivat työvaatteet, jotka ovat kestävät ja 

mahdollistavat mahdollisimman hyvän liikkuvuuden. Kanaloissa pitää kyetä 

kyykistymään, konttaamaan ja kiipeilemään ja tästä syystä joustavuus ja kestävyys 

ovat tärkeät tekijät työvaatteissa. 

 

Kuvio 28. Varusteet. Kuvassa Minna Oksanen. 
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Hanskoihin kannattaa myös panostaa sen verran, että ne ovat mukavat pitää kädessä, 

eivät päästä lantaa ja muita epämiellyttäviä aineksia lävitse ja kestävät mahdolliset 

kanojen nokkimiset. Sama koskee myös kenkiä. Kumisaappaat pitävät kyllä kaiken 

ylimääräisen tehokkaasti jaloista erossa, mutta laitteistossa kiipeleissä ne ovat 

ehdottomasti liian kankeat ja liukkaat, joka voi johtaa onnettomuuksiin. On parempi 

valita kunnon pidolla varustetut työkengät ja parantaa varrenpituutta esimerkiksi 

säärystimillä. Näin kaikki ikävä pysyy erossa, mutta et myöskään liukastele 

laitteistossa ja lyö päätäsi johonkin kulmaan. 

On syytä muistaa, että kanat ovat erittäin herkkiä stressaantumaan kaikelle, mikä 

poikkeaa niiden normaalista rutiinista. Tähän sisältyy myös ihminen, joka tulee 

kanalaan eri vaatteissa kuin edellisenä päivänä. Kanat oppivat tunnistamaan 

hoitajansa vaatteiden perusteella. On siis erittäin tärkeää, että työvaatteesi ovat 

päivästä toiseen samanlaiset, vaikkakaan ei pakosti samat. 

4.7 Pakkaamo ja kylmiö 

Pakkaamo on paikka, jossa kananmunat pakataan kennoihin (Kuvio 29). Tämä on 

paikka, jossa tuottaja viettää aikaansa eniten kanalassa. Paikasta on siis suositeltavaa 

tehdä mahdollisimman mukava oleskella, mikä ei kuitenkaan saa vaarantaa tilan 

toimintaa. Tämä ei tarkoita sitä, että pakkaamoon pitää sijoittaa minkään sortin 

sohvia, televisioita ja jääkaappeja, vaikka toisinaan tekisikin mieli. Kesäisin tosin on 

hyvä sijoittaa kylmiöön vähän kylmää juotavaa, koska kanalassa on takuulla kuuma. 

 

Kuvio 29. Pakkaamo 
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Pakkaamo on syytä pitää puhtaana, kuivana ja hyvin valaistuna, sillä tällöin 

työskentely on sekä mukavampaa, että kananmunien laatua on helpompi seurata. 

Pölyisyys on yleinen pakkaamojen ongelma, varsinkin jos munahihnojen luukut 

kanalan ja pakkaamon välillä eivät ole pölysuojattuja. Pölysuojaaminen kannattaa jo 

pelkästään oman terveytensä, kuin tilojen helpomman puhtaana pidon takia. 

Pakkaamo on myös syytä suunnitella mahdollisimman avaraksi ja tarpeeksi korkeaksi, 

jotta munalavojen siirtäminen ja liikuttaminen paikasta toiseen on mahdollisimman 

helppoa ja yksinkertaista. Alue kannattaa muutenkin suunnitella siten, että 

tulevaisuudessa mahdollisen automatiikan ja robotiikan lisääminen on mahdollista, 

eikä kariudu tilan puutteeseen. Oviaukot kannattaa myös pitää mahdollisimman 

korkeina, sillä munalavojen kerrosmääräykset voivat kasvaa. Tärkein syy on kuitenkin 

se, että uudet lavat ja kennot on helpompi tuoda sisälle näiden ollessa pakattuna aina 

huomattavasti korkeammiksi kuin munalavojen. Muuten voi joutua purkamaan 

useammankin kerroksen ennen kuin lava mahtuu ovesta sisälle, mikä lisää työtaakkaa 

ja ärtymystä. 

Kylmiö on paikka johon munat varastoidaan odottamaan kuljetusta (Kuvio 31). 

Tästäkin tilasta kannattaa tehdä mahdollisimman avoin ja iso huomioiden 

mahdollisen tuotannon kasvattamisen, jos on mahdollista hyödyntää samaa 

pakkaamoa uudelle kanalalle. Kylmiö on pidettä +15 asteen lämpötilassa, joka 

onnistuu yleensä asentamalla kylmäkoneen kylmiön lämpötilan pitämiseksi oikealla 

tasolla (Kuvio 30). 

 

Kuvio 30. Kylmäkone 
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Myös suora auringonvalo ei saa loistaa kananmuniin. Helpoiten tämä onnistuu, kun ei 

rakenna ikkunoita kylmiöön laisinkaan. Kylmiö on myös pidettävä kuivana, 

pölyvapaana ja siistinä. Se kannattaa pestä aina tyhjillänsä helpomman siivoamisen 

takia, kun munalavat eivät ole peittämässä lattiapinta-alaa.

 

Kuvio 31. Kylmiö 

 

Kuvio 32. Kylmiön lastauslaituri 
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4.8 Melu ja ilmanlaatu 

Kanoja ei saa altistaa jatkuvasti yli 65 desibeliä ylittävään meteliin (Siipikarjaliitto 

2015, Kananmunatuotannon hyvät toimintatavat.) Tämä aiheuttaa kanoille stressiä, 

joka lisää häiriökäyttäytymistä kuten nokkimista ja muninnan heikkenemistä. Tästä 

syystä on erittäin suositeltavaa tarkistaa, ettei kanalassa oleva meteli nouse liian 

korkeaksi jo pelkästään tulotason pitämiseksi korkealla, kuin kanojen hyvinvointiakin 

ajatellen. Jos kanala on rakennettu määräysten mukaisesti, kuten pitäisi ja laitteisto 

on valmistajalta hankittu, tällaisia ongelmia ei pitäisi esiintyä. Kanalalaitteisto saa 

virtansa aina sähkömoottoreista, jotka eivät nykypäivänä pidä lähes minkäänlaista 

ääntä ja nekin on yleensä sijoitettu laitteiston päätyihin väliseinän taakse, joka 

vaimentaa ääntä entisestään. Sama koskee myös ruokintalaitteistoa, kuin 

lannanpoistoakin. Kaikkein eniten meteliä pitävät osat ovat yleensä alueella, jossa 

kanoja ei pitäisi olla ja väliseinämät vaimentavat äänet huomattavasti alle ylärajan. 

Ongelma tuleekin varmasti esille vain kanaloissa, jotka on rakennettu esimerkiksi 

vanhaan navettaan, jossa rakennusta ei ole suunniteltu kanalaksi tai kanalaa 

suunnitellessa on tullut todella paha virhe, minkä ei pitäisi päästä läpi suunnittelijalta 

missään nimessä.  

Ilmanlaadun pitää myös olla hyvä kanalassa. Määräysten mukaan ilmanlaatu, 

pölyisyys, haitallisten kaasujen määrä ja ilmanvirtaus täytyy olla tietyissä arvoissa 

(Kuvio 33). 

Kuvio 33. Ilmanlaatuvaatimukset. (Siipikarjaliitto 2015. Kananmunatuotannon hyvät 
toimintatavat) 
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Automaattisessa ilmanvaihdossa pitää myös olla hälytysjärjestelmä ilmoittamassa 

häiriöistä, mutta tällaisia laitteistoja ei pitäisi olla markkinoilla ja jos on, niin 

kannattaa kiertää suosiolla kaukaa, vaikka kuinka hinta houkuttelisi. 

4.9 Erävaihto ja eräsiivous 

Erävaihto tehdään yleensä aina ulkopuolisena työnä. Tilalle tulee kuorma-auto, jolla 

on yleensä hiilidioksidilla täytettävä kontti, johon kanat siirretään. Kanan joutuessa 

100 % hiilidioksidiin, tämä kuolee kivuttomasti sekunneissa. Tämän vaikein vaihe 

onkin saada kanat siirrettyä konttiin. Tämä menetelmä eroaa yleensä yrityksestä 

riippuen. Jotkut käyttävät lapioita ja pyörillä kulkevia roskalaatikoita, kun jotkut 

taasen ihan muita. Yleensä tietyt asiat pysyvät aina samoina. Kanalasta sammutetaan 

valot, jolloin kanat eivät näe mitään. Tällöin ne pysyvät paremmin paikallaan ja on 

helpompi napata kiinni. Kanojen kiinniottajakaan ei yleensä näe mitään, mutta koska 

kanojen määrä on suuri, tämä ei yleensä ole alussa ongelma. Viimeisten 1-500 kanan 

metsästäminen laitteistosta on jo huomattavasti vaikeampi prosessi, jolloin 

käytetään jo taskulamppuja tai suosiolla laitetaan valot päälle. Tässä vaiheessa työtä 

kanojen kiinniottajat, jotka ovat yleensä puolalaisia, virolaisia, liettualaisia, latvialaisia 

ja/tai bulgarialaisia innostuvat turhautumisessaan leikkimään. Mikä on 

ikimuistoisempaa kuin nähdä lauman 20-30 vuotiaita bulgarialaisia miehiä 

leikkimässä intiaania kanalan puolella sulat hatuissa, samalla jahdatessaan viimeistä 

20 kanaa ympäri laitteistoa! 

Kun kanat on lopulta saatu pois kanalasta ja kiinniottajat ovat lähteneet, on vuorossa 

eräsiivous. Tämä on hermoja raastavinta aikaa kanalatyöskentelyssä. Uudet kanat 

saapuvat yleensä 1 - 2 viikon päästä ja kaikki pitäisi saada pestyä ja huollettua siihen 

kuntoon, että kanala olisi kuin uusi ja vasta vihitty käyttöön. Tämä on yleensä koko 

perhettä ja toisinaan lähisukua työllistävä vaihe, jos kaikki lähisukulaiset eivät juuri 

sillä hetkellä mystisesti muista muuta tärkeämpää menoa ja perheen nuorimmaiset 

saa äkillistä kovaa kuumetta kahvinpurujen tehokkaasta hotkimisesta. 

Tähän tietenkin vielä muut tilan työt päälle ja jos kanaloita on enemmän, niin myös 

näiden normaalit työt pitää tehdä. Jos väkisin haluaa huolehtia eräsiivouksesta itse, 

on syytä kuitenkin hankkia lomittaja huolehtimaan tilan muista töistä siksi aikaa. 

Tämä vähentää stressiä, väsymystä ja yleistä aggressiivisuutta.  
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Jos kuitenkin eräsiivous ei voisi vähempää kiinnostaa, on aina onneksi markkinoilla 

yrityksiä, jotka tulevat huolehtimaan kanalan siivoamisesta mieluusti rahallista 

korvausta vastaan tietenkin.  

Joku voisi väittää, että siivoaa itse mieluummin, koska jälki on silloin parempaa kuin 

ulkopuolisen. Tämä väite on täysin väärä. Ulkopuolisen yrityksen on tehtävä työnsä 

todella hyvin, sillä jos kanalasta löytyy uuden erän saapuessa jokin tautia aiheuttava 

bakteeri, joka tapattaa kanoja suuria tai miksei vähäisiäkin määriä ja syyksi selviää 

holtiton siivous. Vastuuseen joutuu tällöin yritys, joka sen siivosi ja korvausrahat 

tulevat tilille. Jos siivooja on tuottaja itse, ei itku auta markkinoilla, pakko kaivaa 

jostain uudet rahat kanoihin ja uuteen tarkempaan pesukertaan vaikkapa pankin 

lainakonttorista. Pitää myös kuitenkin muistaa, että jos siivoamisen hoitanut yritys 

vaatii sopimuksessaan tuottajalta lopputarkastusta, jonka jälkeen vastuu siirtyy 

tuottajalle, on tällöin aina syytä tarkistaa kanala niin tarkasti kuin suinkin vain 

mahdollista. Kannattaa myös aina yrittää solmia sopimukseen pykälä, jossa 

eläinlääkäri tarkistaa kanalan yrityksen tai tuottajan maksamana, jolloin vastuu siirtyy 

eläinlääkärille, ettei kanalasta löydy ikäviä pöpöjä. Sopimuksiin ei löydy valmista 

pohjaa, joten kannattaa aina solmia asiat siten muiden siivotessa, ettei itse joudu 

maksajaksi, jos siivouksessa esiintyy vakavia puutteita. Tämä ei tietenkään päde 

edelleenkään silloin, jos itse siivoaa kanalansa. 

5 Automatiikka kanaloissa 

Automatiikka on nykyään yhtä yleistä kanaloissa kuin kodeissa on tietokoneita. On 

vaikeaa tai lähes mahdotonta löytää kanalaa, jossa ei olisi minkään sortin 

automatiikkaa kanamäärän ollessa vähintään 3 000 yksilöä. Automatiikan määrä 

taasen on riippuvainen täysin laitteistosta, omistajan innokkuudesta ja varsinkin 

budjetin suuruudesta. Kanala on mahdollista automatisoida niin pitkälle, ettei 

työntekijän tarvitse tehdä muuta kuin kiertää katsomassa, että kaikki toimii. Kerätä 

mahdolliset lattiamunat, kuolleet ja sairaat kanat ja lopuksi tietenkin tehdä pakolliset 

paperityöt, sekä kärrätä päivän tuotot kylmiöön odottamaan kuorma-autoa. Tämä 

toki vaatii panostamista ja erityisesti rahaa. Pitää myös muistaa, että mitä enemmän 

automatiikkaa on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä jotain menee rikki.  
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Korjaaminen ei ole halpaa ammattilaisella ja jos aikoo itse korjata, pitää huomioida 

oma osaaminen. Onko tulos yhtä hyvä tai parempi korjauksen jälkeen, vai menikö 

entistä huonompaan.  

Kuinka paljon aikaa käytit korjaamiseen ja mihin muuhun hyödylliseen olisit voinut 

käyttää sen ajan, sen sijaan, mitä jouduit nyt vain siirtämään ehkä jopa seuraavaan 

päivään. Tämän lisäksi on hyvä myös miettiä omaa työkustannusta. Lopulta voi päätyä 

helposti ratkaisuun, että on se ammattilainen sittenkin parempi ratkaisu, tai sitten ei. 

5.1 Keskustietokone 

Keskustietokone on kanalan keskusaivot. Se huolehtii kaikesta automatiikasta, mitä 

kanalassa on. Toisinaan sen töitä myös ulkoistetaan muille tietokoneille, mutta 

pääasiallisesti se on vastuussa kaikesta. 

Keskustietokoneen vastuuta voidaan myös jakaa ihmisen ja tietokoneen välillä 

säätämällä automatiikkaa manuaalille aina tarpeen vaatiessa, kun oletuksena on, 

ettei jotakin asiaa voi jättää täysin tietokoneen vastuulle. Esimerkiksi munahihnojen 

käynnistys tai heikkokuntoisten ikkunaverhojen avaaminen, mikä vaatii aina ihmisen 

valvontaa, että kaikki menee hyvin ja vian sattuessa voi nopeasti sammuttaa 

toiminnon. 

 

Kuvio 34. Hotraco merkkinen keskustietokone 
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Keskustietokone yleensä mallista, valmistusvuodesta, valituista lisäominaisuuksista ja 

laitteistotyypistä riippuen kontrolloi kanalassa ainakin seuraavia asioita: 

- Ilmanvaihto 

- Ilmankosteus 

- Lämpötila 

- Ruoka, vesi 

- Valot 

- Siilot 

- Ikkunat (Luomu) 

- Ulosmenoluukut (Luomu) 

- Munintapesät  

- Munahihnat (Hihnatietokone) 

- Lannanpoisto 

- Pakkauskone 

- Valvoo toimintaa ja ilmoittaa häiriöistä hälytyksellä 

Tämän lisäksi keskustietokone myös: 

- Laskee muninta % 

- Munien kokonaismäärän 

- Kanojen määrän 

- Kuolleiden määrän 

- Kanojen painon 

- Lajittelee munat laatuluokkiin (I, II, III laatu) 
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Kuvio 35. Hotraco keskustietokone sisältä 

 

5.2 Pesät 

Pesät ovat yksi oleellisimmista asioista kanaloissa. Tämä on paikka missä kana käy 

munimassa munansa. (Kuvio 36, 38) Luonnonmukaisessa tuotannossa kanoja saa olla 

maksimissaan 7 kanaa/pesä. Yhteispesissä voi olla 83 kanaa / m2 . (Evira 2014, 

Tuotantomuodot.) 

Pesät on rakennettu sopivaan kaltevuuskulmaan, joka mahdollistaa munan kierimisen 

pesästä munahihnalle siten, ettei kanalla ole epämiellyttävää olla pesässä ja 

mahdollisuutta saada munaansa takaisin hihnalta pesälle. (Kuvio 37, 39) Pesän pohja 

koostuu kumimatosta, joka pyrkii tuntumaan ja näyttämään ruoholta. Pesä on myös 

varjoisa, vedoton ja lämmin paikka, jossa kana viihtyy munimassa ja toisinaan myös 

vielä muninnan jälkeenkin kunnes ruokailu ajaa sen ainakin hetkellisesti sieltä ulos. 
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Kuvio 36. Nostinpesä ulkoa 

 

Kuvio 37. Nostinpesä sisältä. Huomioi maton puhtaus. (Maton väri puhtaana 
punainen) 
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Kuvio 38. Työnninpesä ulkoa 

 

Kuvio 39. Työnninpesä sisältä. Huomioi maton likaisuus. (Maton väri puhtaana punai-
nen) 

Pesästä riippuen niissä on myös poikkeuksetta jonkinlainen ulosheittäjä, joka joko 

automaattisesti keskustietokoneen käskystä tai manuaalisesti ihmisen käskystä lähtee 

sulkeutumaan työntäen kanat pois pesästä. Pesästä riippuen tämä yleensä tapahtuu 

joko pesän pohjan nousemisella, jolloin kanat kipataan ulos pesästä (Kuvio 41) tai 

erillisellä työntimellä, joka työntää kanat ulos pesästä (Kuvio 40). 

Näiden kahden tyylin välillä on yleensä jokin perustelu takana. Työntimellä on 

tarkoitus ehkäistä kanoja jäämästä puristuksiin ja näin tukehtumasta. Ikävä kyllä tämä 

ei ole osoittautunut käytännössä ehkä niin hyväksi kuin paperilla. Jos pesässä on 

runsaasti kanoja työntimen käynnistyessä on mahdollista, että kanat pystyvät 

massaylivoimansa ansiosta rikkomaan työntimen.  
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Toisinaan on mahdollista että kana onnistuu jotenkin työntämään työntimessäkin 

päänsä väärään paikkaan ja tukehtuu hengiltä. Työntimen huonoina puolina on myös, 

että pesään kertyy tauhkaa, joka lisää munien likaisuutta. 

 

Kuvio 40. Työnninpesä kiinni 

Kippaimella varustetussa pesässä taasen kanat yksinkertaisesti kipataan ulos pesästä. 

Kuvittele mielessäsi vaikkapa kottikärryllä hiekan kippaamista. Nyt hiekan tilalla on 

kanat ja kaikki mahdollinen tauhka mitä pesässä on. Tämä pitää pesän pohjan 

puhtaampana ja munat puhtaampina. Tämän lisäksi myös kanat nokkivat pystyssä 

olevaa pohjaa mieluusti ja edistävät näin sen puhtaana oloa.  

 

Kuvio 41. Nostinpesä kiinni. 
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Kippaimella varustetun pesän heikkoina puolina on se, että jos kana onnistuu 

tunkemaan päänsä munahihnan puolelle kippaimen ollessa käynnissä, on suuri riski, 

että kana ei tajua vetäytyä ajoissa ja johtaa yleensä aina tuskaisaan tukehtumiseen ja 

lopulta kaulan katkeamiseen, jolloin veri suttaa pesän ja munahihnan ikävästi. 

Kippaimella varustettua pesää hankittaessa on syytä myös valita mieluiten malli, joka 

nostaa pesänpohjan 90 asteen kulmaan. On myös olemassa pesiä jotka nostavat noin 

50–70 asteen kulmaan, mutta tämä ei kaikkein akrobaattisimpia kanoja estä 

istumasta pohjalla ja likaamasta sitä ikävästi.   

5.3 Munahihnat ja hihnatietokone 

Munahihnat ovat yleensä hihnatietokoneen kontrolloitavina, joka taasen on 

keskustietokoneen alaisuudessa. Mallista riippuen nämä ovat joko samassa kuoressa 

tai erillisesti. Hihnatietokoneen tarkoitus on useiden valosilmien avulla kontrolloida 

munaliikennettä siten, ettei ruuhkautumista tapahdu, eikä ehdottomasti 

ylitäyttymistä risteyksissä, joka johtaa pahimmillaan hihnalta maahan putoaviin 

kananmuniin, jotka ovat pois tuloksesta.  

 

Kuvio 42. Hihnatietokone 
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Munahihnat taasen ovat hihnoja, jotka kuljettavat munat pesistä pakkaamon 

puolelle, jossa ne kerätään kennoihin joko käsin tai pakkauskoneen avulla.  

Hihnojen rakenne on myös riippuvainen valmistajasta ja laitteistosta. Joissakin hihna 

saattaa olla umpinainen matto, toisissa rei'itetty kumimatto, jotain näiden väliltä tai 

aivan jotain muuta. Päätarkoitus on kuitenkin kaikilla sama. Kuljettaa muna pesästä 

pakkaamoon. 

 

 

Kuvio 43. Munahissi 

 

 

Kuvio 44. Munahihna 
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Munahihnat ovat myös siitä yksi mielenkiintoisimmista osista kanalaa, että niiden 

tarkoitus on kuljettaa herkästi rikkoontuva, rahaa tuottava tuote välillä pitkiäkin 

matkoja ja toisinaan myös pituussuuntien (Kuvio 44) lisäksi myös korkeussuuntaan 

(Kuvio 43) sekä yhdistää useampia hihnoja yhdeksi kokonaisuudeksi tai estää ruuhkia. 

Vähän kuin moottoritieliittymiä katselisi, tällä kertaa tosin autojen tilalla on 

kananmunia ja huomattavasti pienemmässä mittakaavassa. 

Tämä aiheuttaa yleensä suuria kanaloita rakentaessa päänvaivaa. Miten kuljettaa 

tehokkaasti ja nopeasti suuria määriä herkästi rikkoontuvia tuotteita välillä 

kanalamittapuulla pitkiäkin matkoja. Jos vähänkään nauttii liikennesuunnittelusta ja 

sen seuraamisesta, on tämä varmasti yksi antoisimmista hommista kanalan 

suunnittelussa ja valmiin tuotoksen valvomisessa. On mietittävä, missä risteyksissä 

voi tulla kolari ja missä on ruuhkautumisen vaara. Mikä on sallittu enimmäisnopeus, 

mikä on nopein, kätevin ja paras ratkaisu hihnojen sijoittelemiselle budjetin rajoissa 

pysyessä. Näiden lisäksi kannattaa myös huomioida hihnojen huolto- ja 

korjausmahdollisuudet. Hihnan läheisyydelle joka ilmansuunnasta on oltava hyvät 

mahdollisuudet. Valaistuskin on syytä pitää hyvänä, jottei taskulampun valokeilassa 

työskentely ole pakollista. Kun kanaloita on yksi, ei munahihnojen kanssa 

suunnittelemiseen mene kovinkaan paljon aikaa, ellei niin halua. Yleensä laitteiston 

myyjällä on hyvä idea ja varsinkin, jos rakennuksen suunnittelijalla on vähänkin tietoa 

miten kanaloita rakennetaan, on hänelläkin hyvä idea varmasti päässään. 
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5.4 Pakkauskone 

Pakkauskone ei ole kovinkaan yleinen pienemmissä kanamäärissä, mutta jo yli 6 000-

9 000 kanaloissa niitä alkaa jo hiljaksilleen näkemään pienessä mittakaavassa. 

Pakkauskoneen valitseminen on kuin autoa valitsisi. Ulkonäkö, toiminnallisuus, 

lisävarusteet, nopeus ja varmuus ovat tärkeät tekijät valintaa tehdessä. Yleensä 

kuitenkin valitaan alipainepakkauskoneen (Kuvio 46) ja mekaanisen pakkauskoneen 

(Kuvio 45) välillä.  

 

Kuvio 45. Staalkat mekaaninen pakkauskone 

Mekaanisessa pakkauskoneessa pakkauskone hyödyntää painovoimaa apunansa. 

Tämä toki aiheuttaa helposti ongelmia siinä, että jos jokin menee pieleen, se yleensä 

rikkoo vähintään 10–20 kananmunaa ennen kuin kukaan ehtii edes reagoida. 

Uusimmissa mekaanisissa laitteissa on kuitenkin valosilmien määrää lisätty sen verran 

runsaasti, ettei tämä ole enää yhtään niin yleistä. 
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Alipainejärjestelmällä toimiva pakkauskone ei hyödynnä painovoimaa apunansa. 

Tämä laite sen sijaan nostaa kananmunat pois, mikä on täysin päinvastaista 

mekaaniselle pakkauskoneelle. Vastaavia ongelmia mekaanisten pakkauskoneiden 

kanssa löytyy vanhoista malleista, jotka saattoivat pudottaa kananmunia kesken 

noston, mutta nykyisissä laitteissa on myös anturien ja valosilmien määrää lisätty sen 

verran, ettei vastaavia tapahdu muuta kuin kriittisessä laitteistorikkoontumisessa. 

 

Kuvio 46. Prinzen alipainetta hyödyntävä pakkauskone 

Pakkauskoneiden nopeus myös määrittää sen minkälaisen omaan kanalaansa hankkii. 

Keskivertopakkauskone kykenee laitteesta riippuen noin 10 000-20 000 munaa/ tunti 

nopeuteen, joka riittää suurimmalle osalle suomalaisista luomukanaloista. Isomman 

mittakaavan kanaloissa on kuitenkin syytä ehkä harkita tehokkaampaa 

pakkauskonetta, jos budjetti antaa varaa. On kuitenkin aina syytä pitää mielessä, että 

ihmisen nopeus on noin 3 000 munaa/tunti, jonka pohjalta voi laskeskella tarvetta 

pakkauskoneelle.  

Pakkauskoneisiin on saatavilla erittäin runsaasti erilaisia lisävarusteita. 

Karvalakkimallin pakkauskone yleensä pakkaa munat kennoihin ja kaiken lopun tekee 

ihminen. Huippuunsa varusteltu pakkauskone taasen tekee kaiken niin pitkälle, että 

ihminen voi istua vieressä ja siemailla kahvia lukiessaan päivän lehteä ja ratkaista 

välillä pakkauskoneen ilmoittamia häiriöitä. Yleensä varustelutaso valitaan tästä 

väliltä, sillä hinta luonnollisesti nousee sitä korkeammaksi mitä enemmän varusteita 

koneeseensa hankkii. Yleisin lisävaruste on kuitenkin pinkkari (Kuvio 47). 
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Pinkkarin tehtävänä on niputtaa pakkauskoneen pakkaamat munat 6 nippuihin. Se on 

vielä toistaiseksi vähemmässä käytössä ja vasta tuloaan tekevän lavanosturin avulla 

ihminen pystyy nostamaan ne kevyesti pakkauslavalle ilman suurempaa rasitusta, 

joka kasvaa erityisesti ylimpiä ja alimpia kerroksia täyttäessä.  

 

Kuvio 47. Prinzen pakkauskoneen pinkkari 

Pakkauskone yleensä liitetään hihnatietokoneen kanssa samaan verkkoon, jolloin 

paukkauskone antaa käskyjä hihnannopeudesta ihmisen sijaan. Tämä on erittäin 

kätevä ominaisuus, sillä ihminen käyttää hihnaa yleensä joko liian kovaa tai liian 

hitaasti. Toki jos on tiedossa, että pakkauskoneen vaatima optiminopeus aiheuttaa 

munahihnojen täyttymistä risteyksissä vaarallisen ruuhkaisasti jaseurauksena on 

ylivuoto, on parempi säätää nopeutta itse. On kuitenkin muistettava, että tässä 

tapauksessa munahihnojen suunnittelussa on mennyt jotain pahasti vikaan, ei 

suinkaan pakkauskoneessa. 

 

Kuvio 48. Munahihnojen ohjauspaneeli 
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5.5 Ruokinta 

Ruokinta on oleellinen osa kanalan toimintaa, sillä kanat eivät selviä kovinkaan kauan 

ilman ruokaa. Ruokinta käsin voi olla mahdollista ilman tietotekniikkaa vielä sadoista 

kanoista puhuttaessa. Isommissa, nykystandardien mukaisessa tuotannossa, joissa 

puhutaan kymmenistä tuhansista kanoista, tämä vain ei ole enää mahdollista niin 

ajallisesti kuin työmäärällisesti ilman suunnatonta reserviä työntekijöitä.  

Nykyajan kanalan ruokintajärjestelmä koostuu pääsääntöisesti siilosta, 

poikittaiskourusta, annostelijasta, ruokintaketjuista sekä tietenkin 

keskustietokoneesta, joka kontrolloi tätä osuutta. Keskustietokoneesta on mahdollista 

asettaa kanoilla mieluiset ruokinta-ajat ja ruokinnan keston. Keskustietokoneesta 

myös näkee kuinka paljon kanoille on syötetty päivänaikana rehua. Jotkin tietokoneet 

myös näyttävät erikseen jokaisen ruokinnan rehumäärän. Yleisesti kanoille annetaan 

2 tunnin välein x määrä rehua, jonka kesto on yleensä se kuinka kauan 

ruokintakourujen täyttämiseen koko matkaltaan kestää. Kanalan ja täten 

ruokintakourun pituudesta riippuen, tämä on yleensä noin 20 minuuttia 

luomukanalassa. Pääsääntöisesti on tärkeää, että jokainen kana saa tarpeeksi ruokaa 

päivän aikana, ettei munivuus kärsi. Öisin ei tietenkään ruokintaa suoriteta, koska 

kanat ovat nukkumassa. 

Pitää muistaa että ketjuruokkimessa on oltava tilaa 9 kanaa /m2 siten, että vähintään 

10 cm / kana (Evira 2015, luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot.) 

 

Kuvio 49. Kanoja ruokailemassa 
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Itse ruokintalaitteiston toiminta on myös suhteellisen yksinkertainen. Siilosta lähtee 

poikittaiskouru, joka vie rehua annostelijoihin. Jokaisessa annostelijassa on valosilmä, 

joka valvoo siellä olevan rehun määrän. Jos rehua on liian vähän, lähtee valosilmästä 

signaali tietokoneelle, joka alkaa siirtämään siilosta lisää tavara annostelijaan niin 

kauan, kunnes se on taas valosilmän mukaan täynnä. 

Kun ruokinta alkaa, annostelijat syöttävät ruokaa ruokintaketjun käymisen ajan, eli 

tässä tapauksessa sen 20 minuuttia. Tämä tapahtuma on yleensä mekaaninen ja 

täten manuaalisesti muokattavissa. Annostelijan ja ruokintaketjun välissä on 

metallilevy, jota säätämällä voi määrittää kuinka paljon kanat saavat ruokaa/ hihnan 

osuus. Tämä kannattaa säätää yleensä niin, että ruokintaketju peittyy juuri ja juuri 

rehuun. Täten ei tule yliruokintaa ja turhia kustannuksia rehun kannalta. On syytä 

kuitenkin varmistaa että asetettu määrä on sopiva kanoille. Tämän voi tehdä joko 

ruokintalaskurilla, keskustietokoneelta ja/tai seuraamalla fyysisesti kanojen kuntoa 

onko se vakio vai lähtenyt laskuun tai nousuun. Kun kanat alkavat munia, on tätä 

helpompi seurata muninta %:sta. Täysin hyvinvoivassa kanalassa muninta % on lähellä 

99 %. Jos prosentti on tätä alhaisempi runsaasti esim. 80 % puolella, on jossain oltava 

vikaa. Yleensä vika löytyy joko munahihnoista, pesistä tai ruokinnasta. 

 

Kuvio 50. Rehun syöttöä ruokintaketjulle 

Ruokinnan toisessa oleellisessa osassa on tietenkin vesi. Tätä ei yleensä säännöstellä, 

vaan vettä kanat saavat juoda niin paljon kuin jaksavat ja milloin haluavat. Vesinipat 

sijoitetaan yleensä ruokintaketjujen läheisyyteen, mutta ei koskaan suoraan niiden 

päälle.  
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Tämä johtuu siitä että kanat saattavat valuttaa vettä, sekä nipan pieni 

toimintahäiriökin on mahdollista. Tällöin vesi ei valu suoraan rehuketjun päälle ja 

tekee sinne jäädystä rehusta märkää mössöä, joka kovettuessaan aiheuttaa ongelmia 

ruokinnassa ja pahimmassa tapauksessa tukkii koko järjestelmän.  

Vesinippojen määrä on myös määritettävä siten, että jokaista nippaa kohden on 

enintään 10 kanaa (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

 

Kuvio 51. Vesinipat pesien lähettyvillä. Alemmalla kerroksella näkyy ruokintakouru 

 

5.6 Lämmitys ja ilmanvaihto 

Suomen olosuhteissa kanalan lämmitys on ehdottoman tärkeää. Kanat pystyvät kyllä 

pitämään kanalan plussan puolella jo omalla tuottamallaan lämmöllä kohtalaisessa 

pakkasessa. Samoin kanat tulevat myös toimeen plussakeleillä. Hyvinvointi, niin 

kanojen kuin työntekijöidenkin osalta, on kyllä silti huomattavasti parempi ja 

mukavampi, jos kanalassa on jatkuvasti, oli talvi tai kesä, tasainen +19 astetta 

lämmintä. Samoin kanalan sähkölaitteet ja automaatikka toimivat paremmin, jos 

lämpötila on plussan puolella. 
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Kuvio 52. Vesilämmitteinen patteri 

Suurimpia ongelmia talvisin on kanalan lannanpoiston poikittaishihnan jäätymisen 

estäminen. Kovilla pakkasilla hihnan väliköihin pudonnut lanta kovettuu kivikovaksi ja 

aiheuttaa hihnan jämähtämisen paikalleen. Välistä myös kosteus jäädyttää hihnan 

kiinni metalliosiin samoin tuloksin. Vaikka poikittaishihnan ympäristön eristääkin 

pakkaselta styroksilla ja villalla, sekä yrittää laittaa lämmityksen pitämään 

lantakäytävän plussan puolella, ongelmana on tietenkin se, ettei lämmittäminen ole 

ilmaista. Toinen on taas se, että lantahihnan sähkömoottori (Kuvio 53 ja 54) sijaitsee 

yleensä lantalan puolella, eikä lantaloita kustannussyistä yleensä eristetä, lämmitetä 

saati suljeta ovilla. Tämä voi johtaa kovilla pakkasilla moottorin jäätymiseen, jos sinne 

on päässyt kosteutta tai muuta pakkasessa kovettuvaa roinaa, joka voi myös johtaa 

moottorin hajoamiseen.  
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Kuvio 53. Lantahihnan moottori 

 

Kuvio 54. Lantahihnan moottori toisesta kuvakulmasta 

Kanalan lämmittämiseen on useita eri vaihtoehtoja kuten talojenkin lämmittämiseen. 

Yleensä lämmitystä miettiessä on syytä tarkastella ensin ympärilleen. Onko 

lähettyvillä jotakuta, joka pystyy myös lämmittämään kanalan edulliseen hintaan ja 

jos ei, niin minkälaisen lämpövoimalan rakentaisi kanalan lämmittäjäksi. 

Polttoöljyn voi unohtaa heti kättelyssä, mutta sen sijaan kannattaa harkita sekä 

hakelämmitystä että biolaitosta. Hakekin on suositeltavissa tietenkin silloin, kun on 

omaa metsää, josta haketta voi helposti tuottaa. Jos lähistöllä on haketta tuottavia 

yrityksiä tai tuttava pystyy tuottamaan haketta edulliseen hintaan, on tämä myös 

käytännöllinen idea.  
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Biolämmityksenkin ajattelu on kannattavaa varsinkin, jos kanoja on sen verran 

runsaasti, ettei kaikki kanojen tuottama lanta mahdu mitenkään omille pelloille 

kulutettavaksi. Tällöin voi harkita sen hyödyntämistä lämmöksi, sähköksi ja ehkä 

tulevaisuudessa jopa biokaasuna polttoaineeksi.  

Jokaisessa asiassa kuitenkin kannattaa miettiä juuri ympäristöään, saatavilla olevaa 

palvelua, että tulevaisuuden näkymiä. Tähän ei ole oikeaa tai väärää vastausta, vaan 

perustuu juuri jokaisen mahdollisuuksiin paikastaan riippuen. 

Ilmanvaihto on myös oleellinen osa kanalan toimintaa. Jos ilma seisoo kauan, se 

nostaa sekä kanalan kosteus %.ia, joka johtaa sähkölaitteiden hajoamisen 

yleistymiseen, metalliosien ruostumisen nopeutumiseen, kanojen hyvinvoinnin 

heikentymiseen sekä huomattavasti likaisempiin muniin. Tähän lisätään vielä 

hiilidioksidipitoisuuden kasvu ja hapen jatkuva kuluminen, johtaa se lopulta myös 

kanojen tukehtumiseen. Ilmanvaihto on siis tärkeä osa kanalan toimintaa ja kanojen 

hyvinvointia. 

Ilmanvaihtoon on myös runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Luomussa yleisimmin käytetty 

on alipainejärjestelmä, joka toimii myös sähkökatkon aikana, eikä johda kanojen 

tukehtumiseen. Tämä tietenkin vaatii, etteivät sähkökatkon sattuessa kattohormien 

säätöluukut (Kuvio 56) mene vahingossakaan kiinni. Tämän ei kuitenkaan pitäisi 

tapahtua, jos laitteisto toimii kuten pitäisi.  

Alipainejärjestelmä toimii yleensä siten, että automatiikka huolehtii ilman 

sisäänottoluukkujen (Kuvio 55) asennosta, jotka määrittävät, kuinka paljon korvaavaa 

ilmaa tulee sisälle.  
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Kuvio 55. Korvaavan ilman sisääntuloluukku 

Samoin automatiikka huolehtii myös kattohormien (Kuvio 56) propellien 

pyörimisnopeudesta, sekä mahdollisista luukuista määritelläkseen, kuinka paljon 

kanalasta lähtee ilmaa ulos.  

 

Kuvio 56. Kattohormin säätöluukku 

Kaikki tämä on säädettävissä keskustietokoneelta, mutta pääsääntöisesti ilmanvaihto 

keskustelee lämpötila- ja kosteusantureiden kanssa siitä, kuinka paljon ilmaa otetaan 

sisään ja kuinka paljon sitä viedään ulos. Koska lämmin ilma kohoaa ylöspäin ja kylmä 

ilma alaspäin, on sähkökatkon ohessa järjestelmän heikompi toimivuus taattu. 
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Lämmin ilma kohoaa hormeista ulos, joka johtaa kylmemmän korvausilman 

valumiseen sisäänottoluukuista sisään. (Kuvio 57) 

 

Kuvio 57. Yksinkertainen ilmanvaihtokaavio 

Täten järjestelmä toimii jopa ilman sähköä. Yleensä sähkökatkon sattuessa 

keskustietokone siirtyy akkukäyttöön ja määrittää kaikki ilmanvaihtoluukut täysin auki 

paremman luontaisemman ilmanvaihdon saavuttamisksi. Talvisin tämä johtaa 

kanalan lämpötilan voimakkaaseen laskuun, mutta kanat selviävät kohtuullisessa 

pakkasessakin tunteja. On kuitenkin selvä että -25 ja kovemmissa pakkasissa 

kanojenkin selviytyminen heikkenee voimakkaasti. On syytä toivoa, ettei sähkökatko 

kestä kauan tai hankkia mieluummin aggregaatti kanalan hätävoimalaksi stressin 

ehkäisemiseksi kovilla talvipakkasilla. 
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5.7 Valot ja ikkunat 

Valot ja ikkunat ovat tärkeä osa luomukanojen hyvinvointia. Ikkunoiden määrä pitää 

olla 5 % lattiapinta-alasta (Evira 2014, Tuotantomuodot.) 

 

Kuvio 58. Ikkunat kanalassa 

Toisin kuin tavanomaisessa tuotannossa kanat eivät elä täysin valojen määrittelemän 

päivärytmin mukaisesti, vaan auringon. Tämä aiheuttaa tietynlaisia haasteita kanojen 

pitämiselle. Siinä missä tavanomaiset kanat voi pitää valojen ansiosta juuri sellaisessa 

päivärytmissä, kuin se itselleen parhaiten sopii. Luonnonmukaisessa kanat 

noudattavat aurinkoa siinä missä muutkin eläimet tietyin poikkeuksin. 

Kanaloissa, niin luomussa kuin tavanomaisessa, valojen ajastus suunnitellaan siten, 

että ne noudattavat aurinkoa. Aamulla valot käynnistyvät himmeinä ja kirkastuvat 

päivää kohden ja himmenevät jälleen iltaa kohden lopulta sammuen. 

Luonnonmukaisessa tuotannossa tämä noudattaa täysin aurinkoa tietyin poikkeuksin. 

Luomukanaloissa on valojen lisäksi ikkunat ja niissä verhot, jotka nousevat ja laskevat 

hitaasti pyrkien aurinkomaiseen valoisuuden kasvattamiseen ja vähentämiseen. 

Kesäisin ikkunaverhot ja valot määrittelevät kanalan valoisuuden siten, että illalla 

kanalassa on pilkkopimeätä yön ylitse, toisin kuin ulkona. Talvisin taas valot pitävät 

kanalan valoisampana pidempään, kuin mitä aurinko pitää ulkona. Tällöin kanojen 

päivärytmi ei muutu, joka pitää työt aikataulussa ja vaatii vähemmän säätämistä 

keskustietokoneen kanssa ulkona vallitsevan vuodenajan takia.  
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Kanat eivät myöskään tykkää liiasta kirkkaudesta, vaan stressaantuvat siitä. Tästä 

syystä kanalassa on syytä olla aina himmeä valaistus, mikä on ongelma kesäisin 

kirkkaan auringonvalon paistaessa sisään. Tätä yritetään hallita verhoilla siten, ettei 

suoraa päivänpaistetta kanalan sisälle tulisi.  

 

Kuvio 59. Ikkunaverhot sulkeutumassa 

Kanat myös ovat erittäin herkkiä verelle, joka aiheuttaa nokkimisefektiä ja 

kuolleisuutta kanojen keskuudessa. Tätä voi ehkäistä sijoittamalla kanalaan punaisia 

loisteputkia, jotka häiritsevät kanoja havaitsemasta verta tovereistaan ja näin pitäen 

tappelut ja nokkimiset sekä niistä johtuvan kuolleisuuden alhaisempana. 
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5.8 Ulosmenoluukut 

Luonnonmukaisessa tuotannossa kanoilla on myös oltava mahdollisuus päästä ulos. 

Ulos pääseminen tarhaan mahdollistetaan ulosmenoluukkujen avulla, joista kanat 

pääsevät ulos nauttimaan raittiista ulkoilmasta, tutkimaan ympäristöään, 

rentoutumaan ja pitämään muuten hauskaa. 

 

Kuvio 60. Ulosmenoluukku 

Ulosmenoluukkujen yhteenlaskettu leveys on oltava vähintään 4 metriä siipikarjan 

käytössä olevan rakennuksen sataa pinta-alaneliömetriä kohden (Evira 2014, 

Tuotantomuodot.) Luukut voidaan automatisoida noudattamaan tiettyjä aikatauluja 

tai ne voidaan hoitaa myös manuaalisesti. Joka tapauksessa luukut kannattaa 

automatisoida ainakin sen verran, että ne nousevat kaikki ilman ettei ihmisen 

tarvitsee käydä nostamassa jokaista yksitellen. Tämä vähentää työvaiheita ja säästää 

aikaa.  

Luukut kannattaa automatisoida siten, että ne aukeavat vasta, kun valtaosa kanoista 

on käynyt jo munimassa pesiin. Tämä siitä syystä, että jotkut kanat ovat 

malttamattomia mennäkseen pesään, jos on mahdollisuus mennä ulos. Tämä johtaa 

ulkomunimiseen ja mikään ei ole turhauttavampaa kuin käydä keräämässä munia 

kanatarhan pusikosta korien kanssa pakkauskoneen seistessä turhanpanttina 

pakkaushuoneessa. 

Toisin kuin luukkujen avaaminen, niiden sulkeminen onkin vaikeampi automatisoida. 

Jos luukut on määritelty sulkeutumaan tiettyyn kellon aikaan, ne myös sulkeutuvat. 

Aivan sama onko ulkona kanoja vai ei.  
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Tämä voi johtaa siihen, että ulos jää kanoja, kun luukut ovat menneet kiinni ja tällöin 

ne munivat myös ulos. Tämän voi toki estää pitämällä luukkuja mahdollisimman 

kauan auki. Kanat kyllä menevät sisälle turvaan mahdollisilta pedoilta, kun ulkona 

alkaa olla tarpeeksi hämärää ja viileää.  

Tämän periaatteen ongelma on vain se, että kun kanatarhat ovat tyhjiä kanoista, on 

hämärää eivätkä luukut sulkeudu vielä tuntiin ja on mahdollista, että jokin kissa, kettu 

tai muu vastaava tuhoa aiheuttava eläin saattaa mennä kanalan sisälle. Varsinkin, jos 

niitä pyöriskelee lähialueella. Tämä ei johda yleensä hyviin seurauksiin.  

Vaikka kissa ei kanoille yleensä teekään mitään, kanat kyllä stressaantuvat ja 

pelästyvät tätä siitä huolimatta, mikä johtaa sekasortoon. Tällaisen ongelman 

eliminoimiseksi paras ratkaisu, vaikkakin välillä työläs, on mennä ajamaan vielä 

ulkona hämärässä olevat kanat sisälle ja sulkea luukut manuaalisesti. Tällöin on 

varmaa, ettei kanoja jää ulos, eikä sisälle pääse petoja. Tämän ratkaisun ongelma on 

se, että kanat eivät välttämättä ole kovinkaan yhteistyökykyisiä menemään vielä 

sisälle, jos ovat niin päättäneet ja tekevät ties mitä kikkaskonsteja pitkittääkseen 

ulkona olemistaan. Aremmat kanat kyllä syöksyvät sisälle turvaan heti, kun 

näkevätkin ihmisen kanatarhassa. 
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5.9 Tiedonkeruuohjelma 

Tiedonkeruuohjelma (Kuvio 62) toimii yleensä keskustietokoneen varmuuskopiona. 

Sen tehtävän on erillistä datakaapelia ja jakorasian (Kuvio 61) kautta kuljettaa kaikki 

mahdolliset tiedot keskustietokoneelta erilliselle tietokoneelle/tietokoneille, yleensä 

kannettavalle. 

 

Kuvio 61. Hotraco Smartlink 

Tästä ohjelmasta löytyvät kaikki lokitiedostot, mitä kanalasta voi vain tulla ja yleensä 

vielä graafisena kuin taulukollisessa muodossa ja siten helposti siirrettävissä 

taulukkolaskimelle tarpeen vaatiessa.  

 

Kuvio 62. Rainbow+ tiedonkeruuohjelma 

Nämä tiedot ovat yleensä myös niitä, joista tarkastajat ovat kiinnostuneita, sillä nämä 

näyttävät kaiken mitä työntekijä/yrittäjä ei itse muista vuosien takaa.  
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Tämä vähentää myös yrittäjän ja työntekijän kirjanpitoon vievää aikaa, kun ohjelma 

itse huolehtii tietojen keräämisestä, arkistoimisesta ja erikseen määriteltynä myös 

varmuuskopioinnista. Ohjelma myös ilmoittaa valmistajasta riippuen mahdollisista 

muutoksista numeroihin, jos/kun niitä on muokattu niistä, mitkä se on saanut 

keskustietokoneelta. Tässä tapauksessa on hyvä kirjoittaa itselleen viereen 

ilmaantuneeseen huomiokenttään syy muutokselle muistiin. Tarkastajakin arvostaa 

enemmän täytettyä kenttää, kuin tyhjää sellaista. 

5.10 Lantala ja lannanpoisto 

Lantalat ovat paikkoja, johon kanojen tuottama lanta siirretään koneellisesti, joko 

laitteiston omalla lannanpoistolla tai traktorivoimin tyhjennysten ohessa. 

Todennäköistä on, ettei kukaan enää suostu sitä tekemään lapio ja kottikärryvoimin, 

joten tämän mahdollisuuden voi unohtaa täysin. Traktorillakin tyhjennys 

eräsiivouksen yhteydessä on mahdotonta kerroslattiakanaloissa, mutta vielä osassa 

lattiakanaloista sitä näkee. Kerroslattiakanaloissa on aina poikkeuksetta laitteiston 

oma lannanpoisto.  

Lantalan pinta-alan määrää kanojen määrä. Yksi kana tuottaa noin 0,054 m3 lantaa 

vuodessa, eli esimerkiksi 6 000 kanalalla se tarkoittaa 324 m3. Tällöin 400 m3 lantala 

on tarpeeksi iso tarpeeseen nähden.  

Pitää myös muistaa että tämä tarkoittaa, että lantalaan mahtuu juuri vuoden lannat. 

Lantala pitää myös tyhjentää jonnekin ja omista haluista ja luvista riippuen se on joko 

isompi keskuslantala (Kuvio 63), johon mahtuu useamman vuoden lannat tai 

lantapatteri pellolla. Jälkimmäinen toki vain siinä tapauksessa, jos kaikki myös 

pystytään levittämään pellolle määräysten mukaisesti. 
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Kuvio 63. Lantalogistiikka esimerkki. Vaaleanruskea: lantala 1, ruskea: lantala 2. 
(http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta) 

 

Kuvio 64. Lantala sisältä 

 

Kuvio 65. Lantala ulkoa 
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Lantalan laajentamista tulevaisuudessa ei kannata miettiä kanamäärän kasvaessa, 

vaan kyseiselle kanalalle kannattaa suosiolla rakentaa oma lantalansa. Keskuslantalan, 

jos sellaisen tarve ilmenee lantapatteripaikkojen riittämättömyyden tai peltoalan 

vähäisyyden takia, kannattaa ottaa huomioon jo tässä vaiheessa ja miettiä mihin 

sellaisen voi rakennuttaa tarvittaessa. Jos kaikki lanta ei mene omassa käytössä, on 

aina suositeltavaa yrittää kaupata sitä läheisille luomutiloille lannoitteeksi. 

Yhteistyössä on voimaa ja on myös nähty järjestelmiä, jossa luomussa olevan 

eläintilan läheisyydessä olevat muut luomutilat tuottavat rehua ja viljaa tilan 

tarpeisiin rahallista vastinetta vastaan sekä osuutta lantalan sisällöstä. Kannattaa siis 

aina katsoa tilan rajojen ulkopuolelle ja tutkia mahdollisuuksia ympäristöstä. 

Lannanpoistojärjestelmä (Kuvio 67) on häkki- ja kerroslattiakanalalaitteistoissa 

yleensä kiinteä mukana tuleva järjestelmä, kun taasen lattia- ja ulkokanaloissa se on 

lähinnä lisävaruste. Lannanpoistolla säästää runsaasti työtä loppusiivouksen 

yhteydessä, mutta huonosti toimiva lannanpoisto on yleensä suurempi työtaakka. 

Hyvin suunniteltu ja toteutettu lannanpoisto taasen on yhtä juhlaa. 

Lannanpoistosta kanalassa huolehtii yleensä lannanpoistojärjestelmää kontrolloiva 

tietokone (Kuvio 66), joka on joko yhteydessä keskustietokoneeseen tai erillisenä 

boksinaan kanalanpäädyssä.  

 

Kuvio 66. Lannanpoistoa kontrolloiva tietokone 
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Lannanpoiston voi jättää automatisoituna täysin koneen vastuulle tai hoitaa 

manuaalisesti. Varsinkin hyvin ja ongelmitta vuosia toimineen 

lannanpoistojärjestelmän voi aina jättää hyvillä mielin automatiikan huolehdittavaksi 

ja välillä ehkä käydä kuittailemassa keskustietokoneen ilmoittamia häiriöitä. Kun taas 

jatkuvasti hermoja kuumentavan lannanpoistojärjestelmän ajaminen on suositeltavaa 

manuaalisesti jatkuvassa valvonnassa. Kanalan koosta ja laitteistosta riippuen 

tyhjennys tehdään yleensä vähintään kerran viikossa. 

Lisävarusteina on myös saatavilla antureita, jotka ilmoittavat, koska lantala on 

tyhjennettävä keskustietokoneen antaman huomiomerkin muodossa. Tämä on silloin 

suositeltavaa, jos lantala sijaitsee esimerkiksi kanatarhassa jonne ei jatkuvasti jaksa 

mennä tarkastamaan lantalan tilannetta porttien jatkuvan avaamisen ja sulkemisen 

takia. Tämä on myös suositeltavaa, jos kanamäärä on niin runsas, että lantaloiden 

kiertämiseen menisi hyvää työaikaa hukkaan. 

 

Kuvio 67. Lannanpoistohihnat 

Yleisin suunnitteluvirhe lannanpoistossa tapahtuu yleisesti kokoojahihnassa (Kuvio 

68), joka kerää jokaisen lannanpoistohihnan tuoman lannan yhdelle hihnalle, jonka se 

kuljettaa ulos lantalaan. Virhe ei ole suinkaan hihnassa itsessään, vaan siinä, mihin se 

on sijoitettu. Yleisesti kokoojahihna on eristämättömässä ja kylmässä tilassa paitsi 

laitteiston päädyssä, missä laitteiston lannanpoistohihnat pudottavat lastinsa 

kokoojahihnalle. Tämä on erityisen ongelmallista varsinkin talvella, kun lämpötila 

pyörii -10 ja -30 asteen välitiennoilla.  
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Tämä aiheuttaa yleensä kokoojahihnan jäätymisen, mikä ei ole laisinkaan mukavaa. 

Vielä suurempi ärtymys syntyy, kun lanta jäätyy hihnaan kiinni ja vielä pahemmassa 

tapauksessa hihnan rulliin kiinni. Mikään ei ole hauskempaa, kuin vasaroida 

jäätyneitä lantaklimppejä irti hihnasta pienessä, ahtaassa ja yleisesti pimeässä tilassa 

-20 asteen pakkasessa, kun muutakin tekemistä olisi.  

 

Kuvio 68. Yleisin häiriöpaikka 

Kannattaa siis suosiolla jo heti rakennusvaiheessa eristää kokoojahihnan ympäristö 

hyvin ja miettiä lämmitysratkaisuja paukkupakkasia varten. Lantalan puolella olevan 

kokoojahihnan osuutta on vaikea yrittää eristää. Vaikka lanta hohkaakin lämpöä ja 

pitää sen sulana suurimmaksi osaksi, suurin ongelma mitä tämä aiheuttaa on kosteus. 

Kun tämä kostea hihna menee takaisin eristämättömälle alueelle keskellä 

pakkastalvea, syntyy jäätymisilmiö, jota seuraa kiroileva tuottaja vasaran kanssa ilmiö. 

Tätä voi ehkäistä yrittämällä estää hihnan kostuminen tai edelleen eristämällä koko 

muu hihnan alue siten, ettei hihna ole koskaan pakkasessa. Tällöin ongelmia ei pitäisi 

syntyä. 
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5.11 Robotiikka ja sen mahdollisuus kanaloissa 

Vaikka kanalat ovatkin jo nykyisin varsin automatisoituja laitoksia, meillä ei 

kuitenkaan ole varsinaisia itsekulkevia robotteja konelistalla, ainakaan pääoassa 

kanaloita. Kanalan automatiikka perustuukin lähinnä kaikenlaisten arvojen 

säätelemiseen ja asioiden kuljettamisesta paikasta toiseen mahdollisimman 

tehokkaasti, mikä perustuu itsekulkevien robottien sijaan lähinnä hihnoihin ja 

putkistoihin. Eräsiivous on lähes ainoa työnvaihe, jossa voi nähdä nykyaikana robotin 

siivoamassa. Tulevaisuudessa robotteja tullaan varmasti näkemään entistä enemmän, 

entistä vaativimmissa töissä, jotka korvaavat ihmistyövoiman. Tämä johtaa lopulta 

siihen, ettei tuottajan tarvitse kuin istua valvomossa lipittämässä kahvia ja lukemassa 

lehteä, samalla vahtien, että robotit ja automatiikka toimivat kuten pitää. 

Se millaisia robotteja meillä tulevaisuudessa tulee olemaan, on vaikea ennustaa ja on 

lähinnä jokaisen omasta mielikuvituksesta kiinni. Osittain kuitenkin tulevaisuus on jo 

täällä. Esimerkiksi löytyy jo kanalan eräsiivoukseen sopivia robotteja, jotka hoitavat 

työnsä, mutta vaativat ihmisen hankalempiin paikkoihin auttamaan.  

Esimerkkinä ilman sponsorirahoja voisi kuitenkin heittää Envirologic yrityksen Clever 

Cleaner, joka suorittaa työnsä 80 % tarkkuudella, eli vaatii vielä toistaiseksi ihmisen 

lopun 20 % saavuttamiseksi (Envirologic 2016, Clever Cleaner.) 

 

Kuvio 69. Envirologic: Clever Cleaner. (http://www.envirologic.se/wp-
content/uploads/2012/04/Clever-Cleaner-550.jpg) 
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Toinen robotti, mikä tekee tuloaan kohta kanaloihin on lattiamunienkeruurobotti 

(Kuvio 70). Tämä hollantilaisen insinööritaidon luomus on toistaiseksi testattavana 

testikanaloissa. Robotin tarkoitus on jälleen eliminoida yksi puuduttava työvaihe 

kanalasta. Lattiamunienkeruu on työvaihe, josta moni ei nauti, varsinkaan 

joutuessaan ryömimään laitteiston alla tai kiipeilemään siinä kuin paraskin Parkour-

ammattilainen. Robotti ei kuitenkaan vielä ainakaan toistaiseksi kerää kuolleita 

kanoja, eli tämän työvaihe säilyy voimassaolevana vielä toistaiseksi ainakin. Robotti ei 

myöskään toistaiseksi ole maailman paras ammatissaan, mutta todennäköisyydet yhä 

parempien robottien ilmestymisestä markkinoille ei olisi mitenkään hämmentävää 

esimerkiksi 10 vuoden sisällä. Jos tällaisen robotin hankinta tuntuu omasta mielestä 

turhalta, kannattaa miettiä seuraavaa. Ihminen on kanalanpuolella noin 1 - 2 kertaa 

päivässä, jos mikään ei ole mennyt rikki. Aamulla ja ehkä jos huvittaa niin illallakin. 

Kanat ehtivät munimaan munansa lattialle aikoina, kun ihminen ei ole siellä 

pyörimässä ja etsimässä lattiamunia. Tällöin kanoilla on runsasta aikaa piilottaa ja/tai 

tuhota lattiamunat. Kun robotti pyörii kanalanpuolella 24/7, tämä kerää munat ennen 

kuin niille käy edellä mainitusti. Se vaikuttaako robotin jatkuva häärääminen kanojen 

seassa tönien ja etsien munia minkäänlaista motivaation laskemista kanoille munia 

lattialle, on vielä kysymysmerkki. Kunhan robotista saadaan enemmän tietoa ja sen 

toimintaa seurataan isommissa kanaloissa pidemmillä aikaväleillä, nähdään 

vaikuttaako tämä asiaan mitenkään. 

 

Kuvio 70. Poultrybot. 
(http://www.worldpoultry.net/Resizes/272x272/PageFiles/44/02/40244/001_874_rb
-image-2754657.jpeg) 
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Tulevaisuus tuo varmasti enemmän ja enemmän robotteja kanaloiden puolelle kuin 

nämä kaksi edellä mainittua. Kaikkien mahdollisten robottien kertominen, mitä 

kanaloihin voisi sijoitella, olisi lähinnä turhakin työ, sillä se on lähinnä 

mielikuvituksesta kiinni, mitä niihin voisi sijoittaa. Nämä kaksi edellä mainittua 

robottia käytiin siksi läpi, että ne ovat jo olemassa. Pesurobotin voi jo ostaa omaan 

kanalaansa, kun taas lattiamunienkeruurobottia saa vielä vähän aikaa odotella 

markkinoille, koska nykyisessä tilassaan se on enemmän haitaksi kuin hyödyksi. 

Todennäköisesti jo 5 vuoden sisällä on saatavilla markkinoilla kustannustehokkaita 

latianmunankeruurobotteja, mutta toistaiseksi niitä ei kannata omaan kanalaansa 

hankkia. 
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6 Lopuksi 

Nyt sinulla on jonkinlainen käsitys siitä miten kanalat toimivat ja mitä kannattaa 

ottaa huomioon sellaista suunnitellessa ja perustaessa. Ammattitaitoiseksi 

munayrittäjäksi ei kuitenkaan tulla pelkällä lukemisella, vaan runsaalla työskentelyllä 

kanojen parissa. Vaikka itsellänikin on noin 15 vuotta työskentelyä kanojen parissa 

takana, en voi väittää olevani mitenkään täysin pätevä tai ammattitaitoinen 

asiantuntija. Kokemus karttuu vuosien saatossa ja niin osaaminenkin. 

Munantuotannon alalla teknologia kehittyy huimaa vauhtia jatkuvasti ja säädökset 

tuntuvat muuttuvan vielä nopeammin. Nämä vaativat yrittäjältä jatkuvia haluja 

paneutua uuteen teknologiaan ja laisäädäntöön. Älä anna tämän kuitenkaan 

masentaa mahdollisia pyrkimyksiäsi alalla, vaan pidä niitä enemmänkin tulevina 

haasteina, jotka toisinaan saavat raivotaudin partaalle. Uusia yrittäjiä elintarvikealalle 

tarvitaan aina. Vaikka alalla tuntuisikin olevan toisinaan ylitarjontaa tuotteista, on 

muistettava, että ylitarjonta johtaa hintojen putoamiseen, joidenkin yrittäjien 

lopettamiseen, kysynnän nousemiseen ja täten uusia paikkoja uusille yrittäjille, 

uusimmilla teknologisilla härveleillä varustettuna! 

  



94 
 

 

Lähteet 

Burgin, R. 2016. Interview: Is robotic egg collection the future? Viitattu 8.3.2016. 
Http://www.worldpoultry.net/Layers/Eggs/2016/2/Interview-Is-robotic-egg-
collection-the-future-2754590W/ 

Envirologic. 2016. Clever Cleaner. Viitattu 1.2.2016 
http://www.envirologic.se/en/our-products/clever-cleaner/ 

Evira. 2012. Luomukirjanpito. Viitattu 4.3.2016 
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta/kirj
anpito+ja+tase/ 

Evira. 2012. Luonnonmukaisen tuotannon vuositarkastukset. Viitattu 3.3.2016 
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta/tuo
tantotarkastukset/ 

Evira. 2013. Luomusuunnitelmaohje – elintarvikkeet. Viitattu 4.3.2016 
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/luomu/18239_2
_luomusuunnitelma_elintarviketoimijoille_2013.pdf 

Evira. 2014. Siipikarjan Salmonellavalvonta. Viitattu 15.4.2016 
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/elainten_terveys_ja_elaintaudit/siip
ikarjan_salmonellavalvonta_15312-2.pdf 

Evira. 2014. Tuotantomuodot. Viitattu 8.12.2015. 
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/elaimista+saatavat+elintarv
ikkeet/munat/tuotantomuodot/ 

Evira. 2015. Luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot. Viitattu 19.4.2016 
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/luomu/netti_luo
mutuotanto_2_5__elaintuotannon_ehdot_fi_30122014.pdf 

Evira. 2015. Luomuvalvonnan asiakirjat. Viitattu 3.3.2016 
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta/asia
kirjat/ 

Evira. 2016. Luomuvalvontaan hakeminen. Viitattu 16.3.2016 
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta/valv
ontaan+hakeminen/ 

Evira. 2016. Munat. Viitattu 23.3.2016 
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/elaimista+saatavat+elintarv
ikkeet/munat/ 

Evira. 2016. Munien myynti. Viitattu 10.4.2016 
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/elaimista+saatavat+elintarv
ikkeet/munat/munien+myynti/ 

Evira. 2016. Omavalvontasuunnitelma. Viitattu 29.2.2016  
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/tietopaketti/omavalv
onta/omavalvontasuunnitelma/ 

http://www.worldpoultry.net/Layers/Eggs/2016/2/Interview-Is-robotic-egg-collection-the-future-2754590W/
http://www.worldpoultry.net/Layers/Eggs/2016/2/Interview-Is-robotic-egg-collection-the-future-2754590W/
http://www.envirologic.se/en/our-products/clever-cleaner/
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta/kirjanpito+ja+tase/
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta/kirjanpito+ja+tase/
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta/tuotantotarkastukset/
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta/tuotantotarkastukset/
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/luomu/18239_2_luomusuunnitelma_elintarviketoimijoille_2013.pdf
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/luomu/18239_2_luomusuunnitelma_elintarviketoimijoille_2013.pdf
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/elainten_terveys_ja_elaintaudit/siipikarjan_salmonellavalvonta_15312-2.pdf
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/elainten_terveys_ja_elaintaudit/siipikarjan_salmonellavalvonta_15312-2.pdf
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/elaimista+saatavat+elintarvikkeet/munat/tuotantomuodot/
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/elaimista+saatavat+elintarvikkeet/munat/tuotantomuodot/
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/luomu/netti_luomutuotanto_2_5__elaintuotannon_ehdot_fi_30122014.pdf
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/luomu/netti_luomutuotanto_2_5__elaintuotannon_ehdot_fi_30122014.pdf
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta/asiakirjat/
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta/asiakirjat/
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta/valvontaan+hakeminen/
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta/valvontaan+hakeminen/
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/elaimista+saatavat+elintarvikkeet/munat/
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/elaimista+saatavat+elintarvikkeet/munat/
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/elaimista+saatavat+elintarvikkeet/munat/munien+myynti/
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/elaimista+saatavat+elintarvikkeet/munat/munien+myynti/
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/tietopaketti/omavalvonta/omavalvontasuunnitelma/
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/tietopaketti/omavalvonta/omavalvontasuunnitelma/


95 
 

 

Hatchery, C. 2016. egg collecting robot gathers eggs from the chicken coop floor. 
Viitattu 30.3.2016. Http://blog.cacklehatchery.com/egg-collecting-robot-gathers-
eggs-from-the-chicken-coop-floor 

Paikkatietoikkuna. 2016. Viitattu 21.4.2016. 
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta 

Rakennuslupa.fi. Rakennuslupa – mitä kaikkea siihen kuuluukaan. Viitattu 29.2.2016 
http://www.rakennuslupa.fi/ 

Shamah, D. 2009. An award-winning henhouse of the future. Viitattu 7.3.2016. 
http://www.israel21c.org/an-award-winning-henhouse-of-the-future/ 

Siipikarjaliitto. 2015. Kananmunatuotannon hyvät toimintatavat. Viitattu 15.4.2016. 
http://www.siipi.net/images/stories/siipikarjaliitto/tuotantotapa30042015.pdf 

Siipikarjaliitto. 2015. Tietoa kananmunan tuotannosta. Viitattu 8.12.2015. 
http://www.siipi.net/index.php/kananmunatiedotus/tietoa-kananmunasta/331-
erilaiset-kanalat 

Siipikarjatuotanto elinkeinona. 2011. Kerroslattiakanalat. Viitattu 8.12.2015. 
http://oph.ade.fi/munivat-kanat/munivien-kanojen-
tuotantomuodot/lattiakanalat/kerroslattiakanalat 

Siipikarjatuotanto elinkeinona. 2011. Perinteinen häkkikanala. Viitattu 8.12.2015. 
http://oph.ade.fi/munivat-kanat/munivien-kanojen-tuotantomuodot/perinteinen-
haekkikanala 

Siipikarjatuotanto elinkeinona. 2011. Varustellut eli virikehäkit. Viitattu 8.12.2015. 
http://oph.ade.fi/munivat-kanat/munivien-kanojen-tuotantomuodot/varustellut-eli-
virikehaekit 

Turun Sanomat. 2013. Suomen ensimmäisen ulkokanalan munat markkinoille 
helmikuussa. Viitattu 27.3.2016 http://ruoka.ts.fi/uutiset/suomen-ensimmaisen-
ulkokanalan-munat-markkinoille-helmikuussa/ 

Ympäristö.fi. 2015. Ympäristölupa. Viitattu 29.2.2016. http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisteroin
ti/Ymparistolupa 

 

http://blog.cacklehatchery.com/egg-collecting-robot-gathers-eggs-from-the-chicken-coop-floor
http://blog.cacklehatchery.com/egg-collecting-robot-gathers-eggs-from-the-chicken-coop-floor
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta
http://www.rakennuslupa.fi/
http://www.israel21c.org/an-award-winning-henhouse-of-the-future/
http://www.siipi.net/images/stories/siipikarjaliitto/tuotantotapa30042015.pdf
http://www.siipi.net/index.php/kananmunatiedotus/tietoa-kananmunasta/331-erilaiset-kanalat
http://www.siipi.net/index.php/kananmunatiedotus/tietoa-kananmunasta/331-erilaiset-kanalat
http://oph.ade.fi/munivat-kanat/munivien-kanojen-tuotantomuodot/lattiakanalat/kerroslattiakanalat
http://oph.ade.fi/munivat-kanat/munivien-kanojen-tuotantomuodot/lattiakanalat/kerroslattiakanalat
http://oph.ade.fi/munivat-kanat/munivien-kanojen-tuotantomuodot/perinteinen-haekkikanala
http://oph.ade.fi/munivat-kanat/munivien-kanojen-tuotantomuodot/perinteinen-haekkikanala
http://oph.ade.fi/munivat-kanat/munivien-kanojen-tuotantomuodot/varustellut-eli-virikehaekit
http://oph.ade.fi/munivat-kanat/munivien-kanojen-tuotantomuodot/varustellut-eli-virikehaekit
http://ruoka.ts.fi/uutiset/suomen-ensimmaisen-ulkokanalan-munat-markkinoille-helmikuussa/
http://ruoka.ts.fi/uutiset/suomen-ensimmaisen-ulkokanalan-munat-markkinoille-helmikuussa/
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa

	Opinnäytetyö_luomukanananmunan_tuotannon_aloittaminen_Suomessa
	Luomukanananmunan_tuotannon_aloittaminen_Suomessa

