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Liite I 
 

                     
NÄYTTEENOTTOMENETELMÄT 

Näytteiden pakkaamisesta ja lähettämisestä on sovittava erikseen tutkimuksen suorit-
tavan laboratorion kanssa. Näytteet on lähetettävä laboratorioon näytteenottopäivänä 
siten, että ne ovat laboratoriossa viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä. 
Näytteiden tutkiminen on aloitettava viivytyksettä, kuitenkin viimeistään 48 tunnin si-
sällä niiden vastaanottamisesta laboratorioon. 
 

1. Näytteenotto emokasvattamon untuvikoista 

Untuvikkoparvesta on otettava näytteitä välittömästi parven saavuttua emo-
kasvattamoon. Näytteeksi on otettava untuvikkojen kuljetuslaatikoista kymme-
nen aluspaperia hautomosta samanaikaisesti saapuvaa parvea kohti. Aluspa-
perit on taiteltava kokoon ja viisi paperia on pantava samaan muovipussiin. 
Jos kuljetuslaatikoissa käytetään muuta alusmateriaalia kuin paperia, on vas-
taavasta määrästä laatikoita otettava näytteeksi alusmateriaalia, jota voidaan 
yhdistää kahdeksi yhteisnäytteeksi. Jos kuljetuslaatikoissa ei käytetä alusma-
teriaalia, laatikoiden pohjista on otettava yhteensä kymmenen sivelynäytettä, 
jotka yhdistetään kahdeksi yhteisnäytteeksi. Sivelynäytteet on otettava yh-
teensä vähintään 1 m2:n pinta-alalta. Sivelynäytteenotossa käytetään steriilejä 
kostutettuja pumpulipuikkoja, näytteenottosieniä, vaahtomuovikuutioita tai si-
deharsotaitoksia. 

 

2. Tossunäytteiden ottaminen 

Näytteenotossa käytettävien tossujen on oltava imukykyisiä. Tossunäytteen ottami-
seen voidaan käyttää myös imukykyistä putkilosukkaa tai putkiloharsoa.  
 
Tossut on kostutettava ennen näytteenottoa. Kostutukseen voidaan käyttää puhdasta 
ihmisten kulutettavaksi kelpaavaa juomavettä, steriiliä vettä tai erityistä kostutusliuos-
ta (0.8% NaCl, 0.1% peptonivesi).  
 
Emoparven sekä broileri- ja kalkkunakasvatusparven näytteenotossa käytetään viittä 
tossuparia. Kasvatus- ja munintavaiheen kanaparven näytteenotossa sekä parven 
näytteenotossa sellaisessa broileri- ja kalkkunakasvattamossa, josta myydään tai 
luovutetaan siipikarjanlihaa suoraan kuluttajalle, käytetään kahta tossuparia. 
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Näytteenottoa varten tutkittavan parven pitotilan ala jaetaan kahteen tai viiteen 
sektoriin. Kullakin sektorilla kävellään yhdellä tossuparilla siten, että koko sek-
torin alue tulee huomioitua.  

Jos käytetään viittä tossuparia, tossut yhdistetään kahdeksi yhteisnäytteeksi, 
jotka pannaan erillisiin muovipusseihin (5 tossua pussia kohden). Jos käyte-
tään kahta tossuparia, kaikki tossut yhdistetään yhdeksi yhteisnäytteeksi. 

 

3. Ulostenäytteenotto häkeissä pidettävistä parvista 

Häkeissä pidettävistä emoparvista ja kanaparvista on otettava kaksi vähintään 
150 g suuruista ulostenäytettä. Kumpaankin näytteeseen kerätään luonnolli-
sesti sekoittunutta ulostetta pitopaikan lannankeräyshihnoista, raapoista tai 
lantakaivosta pitopaikan tyypin mukaan. Näytteet pannaan erillisiin muovipus-
seihin. Emoparvien näytteet tutkitaan laboratoriossa erikseen. Kanaparvien 
näytteet yhdistetään laboratoriossa huolellisesti sekoittamalla.  

 

Jos pitopaikassa on useampia kerroksia häkkejä, on näytteeseen sisällyttävä 
ulostetta kaikista kerroksista.  

Jos pitopaikassa on mattoja ja raappoja, niiden on oltava käynnissä näyt-
teenottopäivänä ennen näytteenottoa.  

Pitopaikassa, jossa on ohjauslevyt häkkien alapuolella ja raappoja, kerätään 
ulostetta, joka on tarttunut raappaan sen jälkeen, kun se on ollut käynnissä. 

Porrastetuissa pitopaikoissa, joissa ei ole matto- tai raappajärjestelmää, ulos-
tenäyte on kerättävä lantakaivosta. 

Lannankeräyshihnoista ulostetta kerätään hihnojen purkautumispäästä. 

 

4. Ulostenäytteenotto kasvattamoissa tai kanaloissa, joista luovutetaan 
siipikarjanlihaa tai kananmunia suoraan kuluttajalle 

Broileri- tai kalkkunakasvattamossa, josta luovutetaan siipikarjanlihaa suoraan 
kuluttajalle, tai kanalassa, josta luovutetaan kananmunia suoraan kuluttajille, 
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voidaan parvien näytteenotossa käyttää kohdassa 2 kuvatun tossumenetel-
män sijasta ulostenäytteenottoa. Tällöin jokaisesta parvesta kerätään satun-
naisena otantana tuoreista ulosteista 100 kappaletta vähintään 1 gramman 
painoista osanäytettä. Kaikki osanäytteet yhdistetään yhdeksi näytteeksi ja 
pannaan samaan muovipussiin. 

 

5. Pölynäytteenotto kanalassa 

Pölynäytteeseen kerätään pölyä eri puolilta kanalaa. Näytteessä on oltava pö-
lyä vähintään 250 ml ja 100 g. Jos kanalassa ei ole riittävästi pölyä, otetaan 
pölynäytteen sijasta näytteeksi ylimääräinen pari tossunäytteitä kohdan 2 mu-
kaisesti tai 150 g ulostetta kohdan 3 mukaisesti. Pölynäytettä tai sen sijasta 
otettavaa näytettä ei saa yhdistää muihin näytteisiin.  

 

6. Näytteenotto hautomossa kuoriutuneista untuvikoista 

Kunkin emoparven kuoriutuneista untuvikoista otetaan kahden viikon välein 
vähintään yksi yhteisnäyte. Yhteisnäyte koostuu eritteiden peittämistä kuorija-
laatikoiden pohjapapereista, jotka otetaan satunnaisesti viidestä eri kuorijalaa-
tikosta niin, että näytteet kattavat vähintään 1 m2:n pinta-alan. Jos kuorijalaati-
koissa ei käytetä pohjapapereita, otetaan 25:stä eri kuorijalaatikosta kustakin 
10 grammaa rikkoutuneita munankuoria. Munakuorinäytteet sekoitetaan kes-
kenään ja murskataan hienoksi. Jos emoparven siitosmunat täyttävät useam-
man kuin yhden kuorijakoneen, otetaan yksi yhteisnäyte kutakin kuorijakonetta 
kohden.  

 

7. Näyte hautomon tuotantoympäristöstä 

Tuotantoympäristöstä otettavien näytteiden tarkoituksena on seurata sal-
monellan esiintymistä hautomossa tuotannon aikana. Näytteenottoon sisällyte-
tään pölynäytteitä ja sivelynäytteitä. Sivelynäytteet otetaan steriilillä kostutetul-
la pumpulipuikolla, näytteenottosienellä, vaahtomuovikuutiolla tai sideharsotai-
toksella hautomon pintarakenteista.  

Näytteenottosuunnitelman laatimisessa on huomioitava erityisesti siitosmunien 
eri käsittelyvaiheet, sekä salmonellabakteerien leviämisen kannalta oleelliset 
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kohdat. Näytteiden tulee riittävässä määrin edustaa hautomon eri osia (esi-
merkiksi munien vastaanotto- ja säilytystilat, hautomakoneet, untuvikkojen kä-
sittely- ja säilytystilat, kulkukäytävät, ilmastointiputket, viemärit, kuorijakonei-
den rakenteet).  

Pölynäytteenotossa kerätään untuvapölyä kuorimahuoneesta ja untuvikkojen 
lajitteluhuoneesta. Yhden pölynäytteen koko on n. 20-25 grammaa.  

Kohtien, joista näytteet on otettu, tulee olla selvitettävissä näytteiden lähet-
teestä. Näytteet on säilytettävä tutkimushetkeen saakka hyvin suljettuna, va-
lolta suojattuna ja viileässä sekä toimitettava viivytyksettä tutkimuslaboratori-
oon. 

 

8. Puhtausnäyte 

Puhtausnäytteen tarkoituksena on varmistaa pesu- ja desinfektiotoimenpitei-
den onnistuminen. Puhtausnäyte on otettava sivelynäytteenä steriilillä kostute-
tulla pumpulipuikolla, näytteenottosienellä, vaahtomuovikuutiolla tai sideharso-
taitoksella pitopaikan rakenteista salmonellan toteamisen vuoksi tehtyjen pe-
su- ja desinfektiotoimenpiteiden jälkeen.  

Puhtausnäytteet on otettava pitopaikan pintarakenteista, erityisesti salmonel-
lan pesiytymisen kannalta oleellisista kohdista. Näytteiden tulee riittävässä 
määrin edustaa pitopaikan eri osia (esimerkiksi rakenteiden saumat, erilaiset 
kulmaukset, ilmastointikanavien aukot, viemärit). Näytteet on säilytettävä tut-
kimushetkeen saakka hyvin suljettuna, valolta suojattuna ja viileässä sekä 
toimitettava viivytyksettä tutkimuslaboratorioon. 

 

9. Uusintanäytteenotto epäiltäessä virheellistä tutkimustulosta 

Jos parvi on lattiakasvatuksessa, otetaan viisi paria tossunäytteitä. Näytteet 
otetaan muutoin kohdan 2 mukaisesti, mutta kukin tossupari pannaan erilli-
seen muovipussiin ja tutkitaan erikseen. Jos parvi on häkkikasvatuksessa, 
otetaan viisi 150 gramman painoista ulostenäytettä. Näytteet otetaan muutoin 
kohdan 3 mukaisesti, mutta kukin näyte pannaan erilliseen muovipussiin ja 
tutkitaan erikseen. Molemmissa vaihtoehdoissa otetaan lisäksi kaksi pölynäy-
tettä kohdan 5 mukaisesti. Pölynäytteet pannaan erillisiin muovipusseihin ja 
tutkitaan erikseen.  
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                   Liite II 
 

PÄÄTÖS SALMONELLAEPÄILYN TAI TODETUN SALMONELLATAR-
TUNNAN VUOKSI SIIPIKARJAN PITOPAIKALLE ANNETTAVISTA RA-
JOITTAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ 

 

Diaarinumero 

Annettu  /   20 

 

Asianosaiset: 
 

Pitopaikan omistajat tai haltijat: 
Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero): 
(Tilatunnus:) 

 
 
Asianosaisten kuuleminen: 
 

___________________________________________________________ 
_______ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________ 
 
/ Asia ratkaistaan asianosaisia enemmälti kuulematta, koska kuulemisesta ai-
heutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaisi huomattavaa vaaraa ihmis-
ten tai eläinten terveydelle / Asia ratkaistaan asianosaisia enemmälti kuule-
matta, koska kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutu-
misen. (tarpeeton yliviivataan) 

 

Pitopaikassa noudatettavat rajoitukset: 
 

1. Rajoittavien määräysten alaista parvea koskevat rajoitukset 
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1.1. Rajoitukset kohdistuvat seuraavaan par-
veen:__________________________ 

1.2. Lintuja ei saa luovuttaa parvesta muutoin kuin teurastettavaksi tai 
kohdan 1.5. mukaisesti hävitettäväksi.  

1.3. Parven tuottamia munia ei saa luovuttaa haudottavaksi. Munia saa 
luovuttaa ainoastaan hävitettäväksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoi-
tettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti tai käytettäväksi pastöroitaviin munatuotteisiin. Pastöroita-
vaksi tarkoitetun kananmunaerän toimittamisesta munatuotteita valmis-
tavaan laitokseen on ilmoitettava munatuotteita valmistavalle laitokselle 
ja munapakkaamolle 

1.4. Parvi on pidettävä eristettynä. 

1.5. Kuolleet linnut ja munat on hävitettävä muiden kuin ihmisravinnoksi 
tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1774/2002 mukaisesti. 

1.6. Siipikarjan lanta ja käytetyt kuivikkeet on käsiteltävä siten, ettei 
salmonellan leviämisestä ole vaaraa. 

2. Muut rajoitukset 

2.1. Pitopaikkaan on asiattomilta pääsy kielletty. 

2.2. Pitopaikan ulos- ja sisäänkäynnit on varustettava asianmukaisilla 
tautisuluilla. 

2.3. Välineitä, laitteita ja varusteita ei saa siirtää pois pitopaikasta. 

2.4. Jyrsijöiden hävittämiseksi on käynnistettävä tehokkaat toimenpi-
teet. 

2.5. Luonnonvaraisten lintujen pääsy pitopaikkaan/tuotantotilaan sekä 
rehuvarastoon on estettävä. 
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Perustelut: 

Pitopaikassa on todettu/epäillään esiintyvän salmonellatartuntaa (tar-
peeton yliviivataan). 

  

Oikeusohjeet: 

Eläintautilaki (55/80, muut. 809/92) 8 ja 9 § 
Eläintautiasetus (601/80) 17 § 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen, broilereiden ja kalkku-
noiden salmonellavalvontaohjelmasta (1148/2006) 23 § 

Hallintolaki (434/2003) 34 § 2 momentti 4 kohta 
(tarpeeton yliviivataan) 

  

Muutoksenhaku ja päätöksen voimaantulo: 
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeino-
jen valituslautakuntaan. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös tulee kuiten-
kin voimaan heti ja sitä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhaus-
ta huolimatta. 

Päätöksellä asetetut rajoitukset ovat voimassa siihen saakka, kunnes 
se erillisellä kunnaneläinlääkärin päätöksellä peruutetaan. 

 

Kunnaneläinlääkärin allekirjoitus: 

Nimenselvennys ja virka-asema: 

Lisätiedot: Tarvittaessa lisätietoja päätöksestä antaa päätöksen tehnyt kunnaneläin-
lääkäri 
puh:  
fax:   
 
Tiedoksi: Läänineläinlääkäri 
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Liite III 
 
 

PÄÄTÖS SALMONELLAEPÄILYN TAI TODETUN SALMONELLATAR-
TUNNAN VUOKSI SIIPIKARJAN PITOPAIKALLE ANNETTUJEN RAJOIT-
TAVIEN MÄÄRÄYSTEN PERUUTTAMISESTA 

 

Annettu      /     20 

Diaarinumero 

 

Asianosaiset: 
 

Pitopaikan omistajat tai haltijat: 
Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero): 
(Tilatunnus:) 
Rajoitusten alaisen parven yksilöintitiedot: 

 

Päätös: 

Tällä päätöksellä peruutetaan yllä mainituille asianosaisille salmonella-
epäilyn tai todetun salmonellatartunnan vuoksi seuraavalla päätöksellä 
asetetut rajoitukset: 

 
Päätöksen tehnyt kunnaneläinlääkäri: 
Diaarinumero: 
Päätöksen antopäivä: 

 

Perustelut:  

Pitopaikassa/parvessa ei ole todettu salmonellatartuntaa. 
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Oikeusohjeet: 

Eläintautilaki (55/80, muut. 809/92) 8 § 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen, broilereiden ja kalkku-
noiden salmonellavalvontaohjelmasta (1148/2006) 24 § 

 

Kunnaneläinlääkärin allekirjoitus: 

Nimenselvennys ja virka-asema: 

  

Liitteet: Valitusosoitus 

Lisätiedot: Tarvittaessa lisätietoja päätöksestä antaa päätöksen tehnyt kunnaneläin-
lääkäri 
puh:  
fax:   
 
Tiedoksi: Läänineläinlääkäri 
 




