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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ottaa selvää, onko Lehtolan luomuti-
lalla sijaitseva 10 vuotta tyhjillään ollut luomukanala taloudellisesti järke-
vää ottaa uudelleen tuotantokäyttöön. Opinnäytetyö auttaa suunnittele-
maan tilan tulevaisuutta ja sen tuotantosuuntaa. Yhtenä lähtökohtana 
opinnäytetyössä oli selvittää tarkemmin kanalan nykyinen kuntotaso huo-
mioiden rakennuksen ikä ja sen tyhjillään olemisen kesto. Opinnäytetyössä 
pohditaan myös laajentamisen mahdollisuutta kanalan kannattavaksi saa-
miseksi ja sitä, millainen laajennusratkaisu olisi Lehtolan luomukanalan 
kannalta paras ja toteutuksen kannalta helpoin ja kannattavin toteuttaa. 
Näin ollen opinnäytetyö pyrkii tuomaan esille taloudellisen näkökulman 
ohella myös kanalan rakenteelliset asiat. Opinnäytetyö esittelee myös 
muita erilaisia kanalamalleja ja niiden rakennetta, sekä erilaisia vaatimuk-
sia muun muassa kanojen tarvitseman tilan suhteen. 
 
Opinnäytetyössä perehdytään myös Lehtolan nykyiseen luomukanalaan, 
sen rakennuspiirustuksiin, sekä kanalan kalustoon ja koneistoon. Lisäksi 
käydään läpi toimenpiteet, joita kanalassa olisi tehtävä, ennen kuin ka-
nalaa olisi mahdollista ottaa uudestaan tuotantokäyttöön. Lisäksi käydään 
läpi millaisia investointeja laajennusta varten kanalaan olisi tarpeen tehdä. 
 
Opinnäytetyössä tuodaan esille muitakin luomukanalan pyörittämiseen 
liittyviä käytännön asioita, kuten Lehtolan viljantuotantoa, sekä Lehtolan 
luomukanalan ruokintasuunnitelma. Viljantuotanto-osiossa esille nousee 
erityisesti Lehtolan tilalla viljelyksessä olevat viljat ja valkuaiskasvit, sillä 
niiden merkitys on oleellinen kanojen ruokinnan suunnittelun kannalta. 
 
Yksi ratkaisevan tärkeä osa opinnäytetyötä on katsaus luomukananmunien 
markkinatilanteeseen. Kyseisessä osiossa pyritään avaamaan luomuka-
nanmunien tämän hetkistä tilannetta Suomen markkinoilla ja viennissä. 
Kananmunien kysyntä ja tarjonta saattavat vaihdella rajustikin ja niistä 
kumpikin osaltaan vaikuttaa tuottajille luomukananmunista maksettavaan 
tuottajahintaan. 
 
Opinnäytetyön lopussa käydään läpi opinnäytetyötä tehdessä esille nous-
seet eri asiat ja seikat, jotka vaikuttivat päätökseen Lehtolan luomukanalan 
kohtalosta. Investointien suuruutta ja kannattavuutta arvioidaan koko pro-
jektin näkökulmasta pitkällä aikavälillä. Markkinatilanne osoittautui ratkai-
sevimmaksi koko projektin kannalta. 
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2 LUOMUKANALAN VAATIMUKSET 

Luonnonmukaista tuotantoa koskevat yleiset säädökset ja direktiivit, jotka 
koskevat koko EU:n aluetta ja niihin on jokaisen luomutuottajan sitoudut-
tava. Näillä säädöksillä pyritään turvaamaan muun muassa siipikarjan hy-
vät elinolosuhteet koko eliniän ajan. Säädöksien noudattamista seurataan 
luomuvalvonnalla ja tarkastuksilla tiloille. Näin varmistetaan se, että kulut-
taja saa pöytäänsä aitoja ja oikeasti luonnonmukaisesti tuotettuja tuot-
teita. 

2.1 Ulkoiluvaatimukset 

Vähimmäisulkoilukausi on toukokuusta lokakuuhun ja tänä aikana luomu-
kanalassa kanoilla on oltava mahdollisuus ulkoiluun aina sääolojen sal-
liessa. Ulkotilavaatimuksena on 4 neliömetriä yhtä kanaa kohti, ja tästä 50 
% on oltava kasvustoa. Mikäli vain mahdollista, ulkoiluajan on oltava vä-
hintään 1/3 kanan elämästä. Epäsuotuisissa sääolosuhteissa kanoja ei tar-
vitse ulkoiluttaa, kuten esimerkiksi rankkasateen, pakkasen ja erityisen ko-
van tuulen aikana. 
(Harrinkari & Raukola, 2009, 29.) 
 
Maa- ja metsätalousministeriö on lintuinfluenssariskin lisäännyttyä otta-
nut käyttöön ulkonapitokiellon, jolla on rajoitettu kaiken siipikarjan ulos-
pääsyä keväisin muuttolintujen paluumuuton aikaan. Kielto on voimassa 
helmi-toukokuun ja sen tarkoituksena on pyrkiä vähentämään siipikarjan 
kosketusta muuttolintujen kanssa ja näin vähentää tartuntatautien riskiä. 

2.2 Tilavaatimukset 

Yhdessä siipikarjaosastossa saa olla korkeintaan 3000 kanaa. Sisätiloissa 
saa olla 6 eläintä neliömetriä kohti ja orsitilaa pitää olla 18 senttimetriä 
yhtä kanaa kohti. Siipikarjarakennuksen lattiapinta-alasta on oltava vähin-
tään 1/3 kiinteää lattiaa, jonka päällä tulee olla kuiviketta, esim. turvetta, 
kutterinpurua, tms. Kanalassa vaaditaan myös ulkoluukut, joiden leveys on 
oltava vähintään 4 metriä jokaista sataa kanojen käytössä olevaa lattia-
neliömetriä kohti. Yksittäiset aukot on mitattava eläinsuojelumääräysten 
mukaan.  
(Ruokavirasto, 2019) 
 
Myös valonsaantia koskevat omat määräyksensä, sillä kanalaan pitää tulla 
myös riittävästi valoa. Seinissä tai katossa olevien ikkunoiden tai muun va-
loa läpäisevän materiaalin pinta-alan tulee olla vähintään 5 % kanalan koko 
lattiapinta-alasta. 
(Lehtonen, 2016.) 
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2.3 Ruokintaan liittyvät vaatimukset 

Luomukanoja saa ruokkia luonnollisesti pelkästään luomurehulla. Kanan-
rehuun käytettävät viljakasvit ovat vehnä, kaura ja ohra. Vuoden 2014 lop-
puun asti sai ruokinnassa käyttää tavanomaisesti tuotettuja valkuaisrehuja 
enintään 5 %, mutta tämän säännön voimassaoloaikaa on jatkettu. Ruo-
kinnan suhteen vaaditaan vähintään 20 % omavaraisuutta. Jokapäiväiseen 
rehuun pitää sisältyä lisäksi karkearehua, kuten nurmirehua, laidun-
ruohoa, naatteja, viljakasvien olkia, viherjauhoa tai rehuksi viljeltäviä rehu-
kasveja. Myös synteettisiä vitamiineja saa käyttää. 
(Holma, 2013.) 
 
Luomukanoille syötettävässä rehussa viljan osuus on noin 60 – 70 %. Vil-
jasta kanat saavat noin 70 – 80 % tarvitsemastaan energiasta ja 30 – 50 % 
tarvitsemastaan valkuaisesta. Rehussa käytettäviä valkuaislähteitä voivat 
olla muun muassa herne, härkäpapu, soija, rypsi, auringonkukkapuriste, lu-
piini ja kalajauho. Kanojen ruokinnassa on myös otettava huomioon valku-
aisensaannin täydentäminen, sillä pelkästään kasviperäisestä rehusta 
saatu valkuaisen laatu ei riitä. 
(Holma, 2013.) 

2.4 Kanalatyypit ja niiden soveltuvuus luomuun 

Suomessa käytössä olevat munintakanalatyypit ovat virikehäkkikanala, lat-
tiakanala, kerroslattiakanala, ulkokanala sekä luomukanala. Ainoa luo-
muun sallittu kanalamalli on lattia- ja kerroslattiakanala, jossa kanat pää-
sevät kulkemaan vapaasti. Näin ollen siis esimerkiksi virikehäkkikanala ei 
kelpaa luomutuotantoon. 
 
Virikehäkkikanala on yleisin kanalatyyppi Suomessa. Virikehäkkikanaloissa 
kanat on jaettu useamman kymmenen linnun ryhmiin häkkeihin. Häkeissä 
on kanoja varten munimispesä, nukkumisorsia, kynsiviila ja paikka, jossa 
kanat pääsevät kuopimaan ja kuopsuttamaan. Virikehäkkikanaloissa tek-
niikka on pitkälle automatisoitua, sillä munien keruu pesistä, ruokinta, juo-
mavesi, sekä lannanpoisto ovat kaikki automatisoitu. Virikehäkkikanalassa 
tilavaatimuksena on vähintään 750 neliösenttiä yhtä kanaa kohden. 
(Kanatieto.fi 2019) 
 
Lattiakanaloissa kanat pääsevät kulkemaan vapaina lattialla kuivikkeen 
päällä, missä niillä on myös mahdollisuus myös kuopia ja kylpeä. Lattiaka-
naloissa on oltava myös orsia, joiden päällä kanat yöpyvät. Osaritiläkana-
loissa vähintään 1/3 koko kanalan lattian pinta-alasta on peitetty kuivik-
keella ja korkeintaan 2/3 on muovi-, puu-, tai metalliritilällä vuorattua. Ri-
tilän yhteydessä sijaitsevat ruokinta- ja juottolaitteet, kuten myös munin-
tapesät. Tilavaatimuksena lattiakanalassa on enintään yhdeksän neliömet-
riä kohden. 
(Kanatieto.fi 2019) 
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3 LUOMUKANANMUNIEN TUOTANTO JA MARKKINATILANNE 

Luomukananmunien tuotanto on ollut muutoksessa jo pitemmän aikaa. 
Vuonna 2017 uutisoitiin, että suomalaisista tuotantokanoista puolet elävät 
häkeissä, mutta lattiakanaloiden osuus lisääntyy koko ajan (Yle 2017). 
Vuonna 2018 Suomessa luomukananmunien tuotanto kasvoi 15 % tammi-
syyskuun aikana (Proluomu 2018). Tuona vuonna Suomessa aloitti kaksi 
uutta luomukanalaa, tuotantoaan laajensi kolmesta viiteen tilaa ja tavan-
omaisesta lattiakananmunantuotannosta luomuun siirtyi ainakin kaksi. 
Kaiken kaikkiaan Suomeen tuli vuonna kyseisenä vuonna noin 50 000 uutta 
luomukanaa. Lisäksi samana vuonna kananmunien kulutus väheni. Nämä 
seikat taas johtivat suoraan siihen, että luomukananmunien ylitarjonnan 
myötä niiden hinta on koko ajan ollut laskussa ja todennäköisesti tulee ole-
maan jatkossakin. 
 
Munaxin osakas-johtaja Juha Vennon (haastattelu 12.3.2019) mukaan yksi 
suurimmista syistä tähän on Tanskan ja Ruotsin omavaraisuuden ylittymi-
nen. Vuonna 2018 kotimaan markkinoilta ylijääviä luomumunia vietiin 
muihin pohjoismaihin ja sieltä oli odotettavissa enemmän kuin kotimaan 
tuottajahinta oli. Nyt kun munien vienti ulkomaille on tyrehtynyt, kotimai-
sia ylimääräisiä munia myydään pilkkahintaan kaupoille. Tätä samaa il-
miötä on esiintynyt jossain määrin koko EU:ssa olemisen ajan, mutta nyt 
tilanne on pahenemaan päin. Tällä hetkellä vientiin menevien luomumu-
nien hinta on noin 1,70 € ja siitä vähennetään vielä rahtikulut. 
 
Yksi syy luomumunien huonoon tilanteeseen on myös kananmunatuotan-
non markkinointi helppona tuotantomuotona, sekä luomukananmunista 
maksettu parempi hinta tavanomaisesti tuotettuihin kananmuniin näh-
den. Nämä seikat aiheuttivat sen, että uusia luomukanaloita perustettiin 
useampi lisää ja jo olemassa olevia laajennettiin entisestään. 

 
Yksi helpotus luomukananmunien markkinatilanteeseen voisi olla, mikäli 
suuret kauppaketjut lakkaisivat suosimasta virikehäkkimunien ostoa ja 
suosisivat niiden sijaan enemmän luomukananmunia. Häkkikanalat kiellet-
tiin jo vuosien 2011–2012 vaihteessa ja ainoa häkkikanalamuoto onkin 
enää virikehäkkikanala. Tosin kuluttajat ovat suosineet yhä enemmän va-
paasti kasvatettujen kanojen munia ja lattiakanalat ovatkin syrjäyttämässä 
virikehäkkikanalat kokonaan. 
 
Koska luomukananmunia tuotetaan niin paljon liikaa kulutukseen nähden 
ja markkinatilanne on sen takia heikko, kananmunien pakkaajat eivät ole 
kiinnostuneita tekemään uusia tuotantosopimuksia tuottajien kanssa. Ti-
lanteeseen ei ainakaan näillä näkymin ole odotettavissa parannusta ja tu-
levaisuutta on nyt äärimmäisen vaikea yrittää ennustaa. (Jokinen, haastat-
telu 5.3.2019) 
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4 LUOMUKANALA LEHTOLAN TILALLA 

4.1 Historia 

Maatilayrittäjä Kalevi Tammisen (haastattelu 25.3.2019) mukaan ensim-
mäinen kanala Lehtolan tilalla oli vuonna 1990 valmistunut häkkikanala, 
jossa oli noin 1400 tavanomaisessa tuotannossa olevaa kanaa. Luomuun 
Lehtolan tila siirtyi peltojen osalta vuonna 1995. Häkkikanala oli käytössä 
vuoteen 2002 asti, jolloin sitä alettiin laajentaa luomulattiakanalaksi. Luo-
mukanala valmistui vuonna 2003 ja samana vuonna sinne otettiin ensim-
mäiset kanat. Kanala oli aktiivisesti toiminnassa aina vuoteen 2009, jolloin 
kanojen poistamisen jälkeen kanala on ollut tyhjillään ja täysin siinä kun-
nossa, johon se kanojen lähdettyä jäi. 

4.2 Lehtolan luomukanala 

 

Kuva 1. Lehtolan luomukanala nykyisessä muodossaan. 

Tilan luomukanala on lattiakanala, jonka pituus on 24,1 metriä ja leveys 
14,8 metriä. Kanalan pohjapinta-ala on 357 neliömetriä ja se on mitoitettu 
1450 kanalle (Kuva 1). Kanalaan kuuluu myös ulkotarha, johon kanat pää-
sevät kesäaikaan ulkoilemaan. Ulkotarhan pinta-ala on 5800 neliömetriä ja 
se on mitoitettu niin, että yhtä kanaa kohden on 4 neliömetriä. Ulkotarhan 
vaatimuksiin kuuluu, että 1/3 tarhasta pitäisi olla metsäistä maastoa, jotta 
kanat pystyisivät helpommin suojautumaan esimerkiksi petolintujen va-
ralta. Lehtolassa koko ulkoilutarha on metsikköä, joten ehto täyttyy hel-
posti. 
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Lehtolan kanalan yhteydessä on rehusiilo, jonka tilavuus on noin 15 kuu-
tiometriä. Rehun suhteen tila oli lähes kokonaan omavarainen. Kananre-
huun käytettiin tilan omaa luomuviljaa, jonka urakoitsija kävi jauhamassa 
ja valmis rehu lastattiin rehusiiloon. Ainoastaan rehuun lisättävä kalkki ja 
rehutiiviste ostettiin muualta. Rehusiiloon jauhettiin kerralla noin 10000 
kiloa rehua ja se riitti keskimäärin kahdeksi tai kolmeksi kuukaudeksi. Ruo-
kinta vaihteli kanojen iän myötä, sillä nuorten kanojen rehuun lisättiin 
enemmän rehutiivistettä ja kanojen ikääntyessä tiivisteen määrää vähen-
nettiin ja kalkin osuutta lisättiin. 
 
Kanalan keskiosassa on ritiläosasto, jonka päällä sijaitsevat munintapesät, 
ruokinta- ja juottolaitteistot, sekä myös nukkumisorret (Kuva2). Ritiläosas-
ton alla on kaksi lantaraappaa, jotka vetävät ritilän läpi pudonneen lannan 
lantaruuville, joka pyöriessään työntää lannan ulos lantalaan. 
 

 

 

Kuva 2. Kuvassa näkyy ritiläosaston päällä olevat munintapesät, sekä 
ruokinta- ja juottolinjastot. Kuvasta puuttuu nukkumisorret, sillä 
aina kanojen lähdettyä ne vietiin ulos puhdistettavaksi. Tämä 
helpotti olennaisesti myös ritiläosaston päällä kulkemista ja sisä-
tilojen siivousta. 

Munintapesien pohjat on ajastettu nousemaan iltapäivän ja yön ajaksi 
ylös, jotta kanat eivät pääse pesiin muulloin kuin munimisaikaan. Näin pe-
sät pysyvät paremmin puhtaina. Varhain aamusta pesien pohjat laskeutu-
vat alas normaaliin asentoonsa, jotta kanat pääsevät munimaan. Pesien 
kaltevaa pohjaa pitkin munat vierivät liukuhihnalle. Liukuhihnaa pitkin ka-
nanmunat kulkeutuvat pakkaushuoneeseen, missä ne pakataan kennoihin. 
Sen jälkeen munakennot pakataan kuljetushyllyköihin, jotka siirretään va-
rastotiloihin odottamaan kunnes pakkaamon auto hakee ne pois.  

 
Yksi kanaerä oli Lehtolan kanalassa yleensä keskimäärin noin 9 kuukautta. 
Kanat saapuivat tilalle noin 16 viikon ikäisinä ja munintansa ne aloittivat 
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noin 20-viikkoisina. Kanojen ikääntyessä niiden muninta väheni, munien 
kuori muuttui hauraammaksi ja rikkinäisten munien osuus kasvoi. Kun ka-
nat lopetettiin, tuli kanala pitää tyhjillään vähintään 3 kuukautta. Tuona 
aikana kanalasta poistettiin vanhat kuivikkeet, sisätilat pestiin huolellisesti 
kuumavesipesurilla ja lopuksi sisään tuotiin uudet kuivikkeet ennen uuden 
kanaerän saapumista. 

5 RUOKINTA JA REHUNTUOTANTO LEHTOLAN TILALLA 

5.1 Ruokintasuunnitelma 

Perusajatuksena on, että kanojen rehuun käytetään Lehtolan tilan omaa 
luomuviljaa, eikä muualta tarvitsisi ostaa viljaa. Tilanpito on näin vakaam-
malla pohjalla, kun ruokinta on kalkkia ja rehutiivistettä lukuun ottamatta 
omavaraista, eikä tarvitse turvautua ostoviljaan. Tällöin myös luomumu-
nien hinnanvaihtelut eivät tunnu niin raskaasti tuottajan kukkarossa. 
 
Lehtolan tilalla oli käytössä rehuresepti, josta käy ilmi viljojen ja tiivisteen 
osuus 1000 kg:ssa rehua. Tämä rehuresepti oli tarkoitettu yli 40-viikkoisille 
kanoille. 
 
Ohraa  21 % 210 kg 
Kauraa  20 % 200 kg 
Vehnää  20 % 200 kg 
Hernettä  13 % 130 kg 
Rehux-Kanatiivistettä 17 % 170 kg 
Kalkkia  8 % 80 kg 
Kasviöljyä  1 % 10 kg 
 
YHTEENSÄ:   1000 kg 

5.2 Viljantuotanto Lehtolan tilalla ja omat resurssit 

Lehtolan viljelykierrossa on kevät- ja syysvehnää, kauraa ja härkäpapua, 
sillä kokemuksen mukaan ne sopivat parhaiten luomun viljelykiertoon. 
Aiemmin kananrehussa on käytetty hernettä valkuaiskasvina, mutta se on 
korvattu härkäpavulla. Luomussa härkäpavun viljely osoittautui hernettä 
helpommaksi, sillä härkäpapuun tuli vähemmän tuholaisia herneeseen 
verrattuna. Tästä syystä Lehtolassa siirryttiin herneen viljelystä härkäpa-
puun 2000-luvun alussa. Viljelykierrossa oli aiemmin myös ohraa, mutta 
myös sen viljelemisestä on luovuttu, koska se menestyi huonosti savimailla 
ja luomuna viljeltynä. 
 
Nykyisen kanalan ollessa vielä tuotantokäytössä, Lehtolan tilan peltoja lan-
noitettiin omalla kananlannalla. Kanalan jäätyä tyhjilleen, ainoana lannoi-
tus- ja typensidontaratkaisuna pelloilla on käytetty viherkesannointia. 
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Puna-apilanurmi sitoo maaperään typpeä ja parantaa näin maan ravinne-
tasoa. Viherkesannointiratkaisuun päädyttiin, koska luonnonmukaisessa 
tuotannossa olevia peltoja on sallittua lannoittaa ainoastaan luomussa ole-
vien kotieläinten lannalla. Tämä vaatimus vaikeuttaa asioita, sillä Lehtolan 
lähistöllä ei ole kotieläintiloja ja niistä vielä harvempi on luomussa. 

6 LEHTOLAN LUOMUKANALAN KÄYTTÖÖNOTTO JA MUUTOSTARPEET 

6.1 Käyttöönotto 

Kanala on käytännössä siinä kunnossa kuin mihin se jäi vuonna 2009, kun 
viimeiset kanat poistettiin. Kanalan jaloittelutilassa on vanhat kuivikkeet 
yhä paikallaan, joten ne on siivottava pois. Kanalan sisätilat on lisäksi pes-
tävä kauttaaltaan kuumavesipesurilla. 
 
Ritiläosaston päällä olevat orret olivat kanalan lopettamisen aikoihin jo sen 
verran huonossa kunnossa, että ne päätettiin poistaa käytöstä, joten kana-
laan tarvitaan uudet orret. Ritilöiden alla olevat lantaraapat ja lantaruuvi 
ovat kaikki todella ruostuneet. Lisäksi osa lantaruuvista on ollut käytössä 
jo Lehtolan häkkikanalassa, joten se on todella kulunut. 

 
Kanalan vesi- ja lämmitysjärjestelmä on käytännössä entisessä kunnossa. 
Varsinainen lämmitysvesiputkisto tulee uusia, sillä se on päässyt ruostu-
maan. Lämminvesivaraajaan laitettiin jäätymisenestoainetta sen jäädessä 
käyttämättömäksi. Vesivaraaja on sisältä jonkin verran ruosteessa, mutta 
muuten se vaikuttaa käyttökelpoiselta, joten sitä ei välttämättä ole tar-
peen korvata uudella. Kanalan vanha lämmityskattila on vuodelta 1965 ja 
sen peruskunto on huono, joten se vaatii ehdottomasti uusimista. 

6.2 Laajentamisen mahdollisuus 

Luomukanalan kannattavuuden kannalta sen laajentaminen olisi hyvin tar-
peellista. Nykyisin rakennettavat luomukanalayksiköt ovat pienimmillään-
kin yleensä 3000 kanalle mitoitettuja, joten siihen verrattuna Lehtolan ti-
lan 1450 kanan kanala on todella pieni. 

 
Lehtolan tilalle pohdittiin useita eri ratkaisuvaihtoehtoja. Yhtenä ratkai-
suna mietittiin ns. kerroslattiakanalaa, jossa olisi kaksi pesäkerrosta pääl-
lekkäin. Tässä ratkaisussa uutta perustustyötä olisi vähemmän kuin yksi-
kerroksisessa kanalassa, koska rakennusta ei tarvitsisi jatkaa pituussuun-
nassa niin paljoa. Ongelmaksi olisi tosin muodostunut katto, joka on nykyi-
sessä kanalassa melko matalalla. Katon mataluus johtuu siitä, että kun Leh-
tolan alkuperäistä häkkikanalaa laajennettiin, kanalan kurkihirttä ei koro-
tettu ja vain katon lappeet pitenivät kun rakennusta levennettiin. Mikäli 
kanalaan olisi ajateltu kerroslattiakalustoa, olisi kattoa ollut tarve korottaa. 
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Tämäkin remontti olisi ollut suuri, sillä kanala olisi joka tapauksessa jou-
duttu purkamaan kivijalkaan asti. Seiniä ei olisi kannattanut yrittää jatkaa, 
vaan katto ja seinät olisi pitänyt rakentaa kokonaan uudestaan. Remontin 
myötä katon lappeita suunniteltiin jyrkemmiksi, sillä nykyisin ne ovat 
melko loivat ja sen vuoksi etenkin runsaslumisina talvina katolta on erik-
seen täytynyt mennä pudottamaan lunta. 
 
Kanalan laajennuksen suhteen pohdittiin sitäkin vaihtoehtoa, että kanalaa 
levennettäisiin. Jos kanalan leveyttä lisättäisiin kaksi metriä, olisi sinne 
mahdollista asentaa 2 kerrososastoriviä rinnakkain. Tällöin kanamäärä 
voisi olla noin 2600. Tämä vaihtoehto ei tuntunut mielekkäältä, koska ka-
namäärän kasvu olisi suhteellisen pieni verrattuna vaadittavaan remont-
tiin. Lisäksi lisäkustannuksia syntyisi munankuljetuslaitteiston rakentami-
sesta, sillä se olisi vaikeampi toteuttaa kahdesta erillisestä osastorivistä, 
joista kumpikaan ei olisi suorassa linjassa munanpakkaushuoneeseen näh-
den. Yhden osastorivin etu verrattuna kahteen erilliseen riviin on se, että 
yhdestä rivistä munankuljetushihnan saa johdetuksi suoraan pakkaushuo-
neeseen. 
 
DAVA Foods Finland OY:n myyntipäällikön Timo Keppolan (haastattelu 
25.10.2018) kanssa lopulta päädyttiin siihen lopputulokseen, että kaikista 
edullisin ja järkevin ratkaisu on jatkaa kanalarakennusta samanlaisena kuin 
mitä entinenkin on (Kuva 3). Koska nykyisen kanalan kalusto on kuitenkin 
suhteellisen hyvässä kunnossa ja tekniikka toimii, ei sitä kannata purkaa ja 
korvata uudella. Mikäli nykyisen kanalan jatkoksi olisi harkinnut kerroslat-
tiakanalaa, olisi siitä seurannut useita käytännön yhteensopimattomuus-
ongelmia. Munankuljetushihna kulki eri korkeudella vanhassa laitteistossa, 
lantaraapat olivat eri levyisiä ja ruokintaketjuja olisi ollut vaikea yhdistää. 
 

 

Kuva 3. Kanalan laajennuksen pohjapiirustus. 
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Laajennusta mietittäessä todettiin, että koska yhdessä kanalaosastossa saa 
olla korkeintaan 3000 kanaa, helpointa on jatkaa samalla tekniikalla ka-
nalaa sen verran että se vastaa tuota määrää. Käytännössä tämä tarkoittaa 
kanalan pituuden kaksinkertaistamista 24 metristä 48 metriin. Kanalan le-
veys ei muuttuisi, eikä kattoa tarvitsisi välttämättä nostaa. Mikäli kana-
määrää vielä joskus lisättäisiin, tulisi tehdä kokonaan uusi kanalarakennus 
jonnekin toisaalle. 
 
Nykyisen kanalan yhteydessä on lantala, jonka tilavuus on 200 kuutiomet-
riä. Kanalaa rakennettaessa tarvittavan lantalan tilavuus laskettiin seuraa-
vasta kaavasta: 
kanoja 1450 kpl x 0,05 m3 = 72,5 m3 + sadevesivara 24 m3 = 96,5 m3 
Tämän kaavan mukaan lantalaa ei välttämättä tarvitse laajentaa, vaikka ka-
namäärä lisääntyisi 3000:een, sillä lopputulokseksi tulee 174 kuutiometriä. 
 
Kanamäärän kasvaessa myös ulkoilutarhaa tulisi laajentaa 5800 neliömet-
ristä 12 000 neliömetriin. Tarhan laajentaminen tulisi olemaan kuitenkin 
helppoa, sillä tarhan ympärillä on peltoa. Varsinkin nykyisen tarhan poh-
joispuolelle jäävä peltoalue on huonoa viljelysmaata, johtuen tarhassa kas-
vavien puiden aiheuttamasta jatkuvasta varjostuksesta ja siitä taas johtu-
vasta savimaan märkyydestä. Sen vuoksi kyseinen alue joutaisi hyvin ka-
natarhan pohjaksi. 

6.3 Uudistamisen hinta-arvio 

Kanalaan tarvittava kalusto hankittaisiin DAVA Foods Finland Oy:ltä, joka 
muun muassa myy ja maahantuo kanaloiden kalusteita ja koneita. DAVA 
Foods Finland OY:n myyntipäällikön kanssa katsastettiin kanalan tilanne ja 
hän laati laskelman, mitä kanalan laajentamiseen tarvittava kalusto tulisi 
maksamaan (Liite 1). Kalustolaskelmaan sisältyvät munintapesät, juoma-
laitteisto, ruokintaketjut ja -kourut, lantaritilät ja valaistus. Näiden yhteen-
lasketuksi loppusummaksi muodostuu noin 30 000 €. 
 
Varsinaisen rakennusprojektin hinnaksi rakennusmestari arvioi noin 80 
000–100 000 euroa. Suurimmat kustannukset rakentaessa syntyisivät ra-
kennuksen perustuksen kaivuutöistä, sekä perustukseen tarvittavasta se-
mentistä. Kanalaa rakennettaisiin pitkälti omalla työpanoksella ja omasta 
puutavarasta, joten siitä tulisi jonkin verran säästöä kustannuksissa. 
 
Kanalassa tarvittava vesi tulee kunnan vesiputkesta. Tilalla on myös oma 
vesikaivo, mutta sen vesi on liian ruosteista kanojen juomalaitteissa käy-
tettäväksi. Vesiliittymä suljettiin kanalan jäädessä tyhjilleen, mutta siihen 
uudelleen liittymisestä tulee myös lisäkustannuksia. Vesilaitoksen liitty-
mismaksu muodostuu kanalan laajennuksen neliömetrimääristä ja vesilai-
toksen omasta kertoimesta. Pöytyän kunnan teknisten palveluiden keskuk-
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sen toimistosihteeri Hellevi Kulmalan (haastattelu 22.2.2019) mukaan Leh-
tolan tilan tapauksessa liittymismaksu on kokonaisuudessaan noin 950 eu-
roa. 

 
Rakennuspiirustusten laatimisesta ja rakennusluvan hakemisesta koituu 
myös kustannuksia. Piirustusten laatimisesta maksettava korvaus on noin 
450 euroa ja Pöytyän kunnan rakennustarkastajan Jussi Lehdon (haastat-
telu 21.2.2019) mukaan rakennusluvasta maksettava maksu on noin 1300 
euroa. 
 
ELY-keskuksen rahoitus- ja rakentamisasiantuntijan Antti Jaatisen (haas-
tattelu 5.3.2019) mukaan rakennusprojektiin ei olisi saatavana juuri ta-
loudellista tukea. Ainoan mahdollisen tuen voisi saada, mikäli vanha läm-
mityskattila korvattaisiin uudella hakekäyttöisellä lämmityskattilalla. 
Muita laajentamistukia ei projektille olisi ollut mahdollista myöntää. 

7 TUOTANNON KANNATTAVUUS JA KATETUOTTOLASKELMA 

Kananmunantuottaja Antti Ketolan (haastattelu 23.2.2018) suuntaa anta-
vien tietojen mukaan laskettuna voitaneen olettaa, että 3000 kanan kana-
lasta kertyisi päivässä noin 2800 munaa. Yhden munan painon ollessa noin 
62 grammaa, päivittäinen munamäärä olisi siis noin 173,60 kiloa. Tällöin 
viikossa munia tulisi keskimäärin noin 1215,20 kiloa. Luomukananmunien 
kilohintaa kyseltiin useilta eri pakkaamoilta ja kanalan suunnittelun aikoi-
hin kilohinta liikkui noin 2,60 euron tienoilla. 3000 kanan luomukanalassa 
keskimääräinen viikoittainen munatili olisi näin laskettuna noin 3159,52 
euroa. Odotettavissa on, että luomumunien kilohinta tulisi tuosta vielä las-
kemaan lähitulevaisuudessa luomumunien rajusta liikatuotannosta joh-
tuen. 
 
Koska Lehtolan tila tulisi olemaan kananrehuun tarvittavan viljan osalta 
täysin omavarainen, ei tilalla tarvitsisi tehdä ostoviljainvestointeja kanan-
rehua varten. Lehtolan tilalla merkittävimmät kanalanpidosta aiheutuvat 
säännölliset kustannukset syntyisivätkin rehutiivisteen ostamisesta ja 
myös itse rehun jauhattamisesta siiloon urakoitsijan avustuksella. Näin ol-
len ruokinnasta aiheutuvat kustannukset jäisivät Lehtolan tilalla suhteelli-
sen pieniksi. 
 
Suurimmat yksittäiset kustannuserät kanalassa koituisivat uusien ka-
nanuorikoiden hankinnasta ja vanhan kanaerän lopetuksesta syntyvistä 
kuluista. Kananuorikot ovat hankintahinnaltaan noin 5,35 euroa kappa-
leelta ja 3000 kanan kokoisessa kanalassa uuden kanaerän hinnaksi muo-
dostuu noin 16 050 euroa. Kanojen lopettaminen vuorostaan maksaa arvi-
olta noin 750–900 euroa. Katetuottolaskelmassa on pyritty ottamaan huo-
mioon mahdolliset koneiden ja laitteiden varaosat ja niiden korjaamisesta 
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syntyvät kustannukset. Joitain yllättäen eteen tulevia menoja on mahdo-
tonta ennalta käsin ennustaa, kuten juuri varoittamatta iskevää konerik-
koa. 
 
Lehtolan luomukanalan kannattavuuden arvioimiseksi tehtiin katetuotto-
laskelma (Liite 2). Katetuottolaskelma on laadittu 3000 kanan erää ajatel-
len ja siten, että yhden kanan munatuotos on 18 kg. Katetuottolaskelman 
muuttuvissa kustannuksissa on otettu huomioon muun muassa lämmityk-
sestä, sähkön- ja vedenkulutuksesta koituvat kustannukset. Rehuille on ka-
tetuottolaskelmassa annettu hinnat keskimääräisten markkinahintojen 
mukaan. Katetuottolaskelmassa päädyttiin siihen lopputulokseen, että yh-
den kananerän keskimääräinen tuotos olisi arviolta noin 145 800 euroa. 
Muuttuvien kustannuksien määrä yhtä kanaerää kohden olisi noin 106 809 
euroa ja kone-, rakennus- ja yleiskustannusten suuruus olisi noin 24 268 
euroa. 

8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyötä tehdessä kävi hyvin nopeasti selväksi, että nykyisen kokoi-
sena 1450 kanalle mitoitettu kanala on aivan liian pieni. Pakkaamoille koi-
tuisi kuluja munien noutamisesta tilalta ja munista saatava voitto jäisi vaa-
timattomaksi. Tämä oli yksi syy, miksi tuotantosopimusta ei saataisi synty-
mään noin pienen kananmunatuottajan kanssa. Laajentaminen olisi siis 
välttämätöntä, mikäli kanalan aikoisi saada taas tuottamaan. 
 
Kanalan laajennus itsessään vaatisi kuitenkin isoja investointeja laitteiston 
ja itse rakennustyön takia. Kanalan laajennusta ajatellessa vanha ka-
nalalaitteisto muodostui ongelmaksi, koska kyseinen yksinkertainen pesä-
linjasto vaatii enemmän lattiapinta-alaa kuin esimerkiksi kerroslaitteisto. 
Laajennuksen myötä rakennettava uusi katto jäisi myös yhtä matalalle kuin 
nykyisen kanalan katto. Tämä osaltaan vaikeuttaisi kanalan tyhjennystä ja 
siivousta, mutta toisaalta matalalla oleva katto olisi lämmityksen kannalta 
edullisempi kuin korkeammalla oleva katto. Koska olemassa olevaa kana-
lan kalustoa ei olisi käytännön syistä johtuen järkevää jatkaa kerroskalus-
tolla, täytyisi kanalan laajennuksessa tehdä paljon enemmän perustustöitä 
yksinkertaista pesälinjastoa varten. Toisaalta koko vanhan kaluston kor-
vaaminen uudella kerroslaitteistolla olisi ollut vielä kalliimpaa ja se olisi 
vaatinut vielä suuremmat rakennustyöt.  
 
Kanalan laajennusta varten tilattiin ja maksettiin jo tarvittava kalusto Dava 
Foods Finland Oyj:ltä. Laajennusta varten teetettiin myös rakennuspiirus-
tukset ja hankittiin rakennuslupa kunnan rakennustarkastajalta. Kanala 
tyhjennettiin vanhasta kuivikkeesta ja sisätilat siivottiin perinpohjaisesti. 
Pankin kanssa neuvoteltiin rakentamista varten tarvittavasta lainasta ja 
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kunnan rakennustarkastajan kanssa oltiin sopimassa virallisesta rakennus-
töiden aloittamiskokouksesta, joka on määrätty pidettäväksi ennen kuin 
mitään rakennustöitä olisi päästy aloittamaan. 
 
Tieto kananmunamarkkinoiden muuttuneesta tilanteesta kuitenkin py-
säytti kaikki rakennussuunnitelmat. Kieku Oy, Dava Foods Finland ja Mu-
nax-pakkaamot kieltäytyivät kaikki ottamasta uusia tuottajia tässä epävar-
massa taloustilanteessa. Tämän myötä koko hanke oli pakko hylätä. Tilatut 
kanalakalusteet olivat osaksi jo saapuneet Suomeen Saksasta ja loput oli-
vat parhaillaan matkalla laivarahtina, kun tieto saapui. Tilaus onnistuttiin 
perumaan ja suurin osa maksetuista rahoista saatiin vielä takaisin. 
 
Opinnäytetyötä tehdessä eniten yllätti se, miten nopeasti ja räjähdysmäi-
sesti ja varoittamatta koko luomukananmunien tuotanto on Suomessa li-
sääntynyt. Eikä vain Suomessa, vaan myös Ruotsissa ja Tanskassakin. Olta-
essa asian tiimoilta yhteydessä myös ELY-keskukseen, oli munantuotannon 
nykytilanne täydellinen yllätys sielläkin. Vuonna 2018 luomumunantuotta-
jien kanssa vielä solmittiin uusia tuotantosopimuksia, mutta vuodenvaih-
teen jälkeen ei uusia sopimuksia enää tehty, koska kanamäärä oli kasvanut 
niin paljon ja niin nopeasti. 
 
Koska uusia luomukanaloita on perustettu lisää ja vanhoja laajennettu 
siinä määrin, että koko alaa riivaa runsas ylituotanto, antoi se sellaisen ku-
van itselle, ettei kotitilan luomukanalaa ole kannattavaa yrittää ottaa jäl-
leen tuotantokäyttöön. Nykyisistä kananmunantuottajista jotkut saattavat 
laittaa osan omasta kanamäärästään pois heikon taloustilanteen takia ja 
he voivat myös helposti ottaa taas lisää uusia kanoja, mikäli luomukanan-
munien kysyntä taas paranee. Lehtolan tilalla kanalaa pitäisi laajentaa, en-
nen kuin se olisi valmis tuotantoon. Lisäksi laajennettunakin Lehtolan luo-
mukanala on niin pieni, ettei se ole kilpailukykyinen muihin isompiin luo-
mukanaloihin verrattuna. Jotta Lehtolan luomukanala saataisiin kannatta-
vaksi, pitäisi laajennuksen lisäksi rakentaa vielä toinen, kokonaan uusi ka-
nalarakennus, jotta kanamäärä nousisi kerralla suuremmaksi. Tämä taas 
vaatisi paljon suuremman investoinnin. Lisäksi riskit kasvaisivat, mikäli tuo-
tanto ei kannattaisikaan kananmunan hinnan vaihteluiden vuoksi. Kana-
määrän kasvaessa jouduttaisiin Lehtolassa turvautumaan oman viljan li-
säksi mahdollisesti myös ostoviljaan, mikä sekin luo yhden taloudellisen 
riskin. 
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Liite 1 

Kanalan kaluston erittely 
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Liite 2 
Luomukanalan katetuottolaskelma 

 


