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Kalkkuna – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna
Tähän esitteeseen on koottu yhteen kalkkunoiden pitoa ja
hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä.
Lähteinä käytetyt säädöstekstit ovat kokonaisuudessaan
luettavissa maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilla
osoitteessa www.mmm.fi.
Lähteet: eläinsuojelulaki (247/1996 muutoksineen), eläinsuojeluasetus
(396/1996 muut.), valtioneuvosten asetus kalkkunoiden suojelusta
(677/2010), maa- ja metsätalousministeriön (MMM) päätös nisäkäsja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle asetettavista
eläinsuojeluvaatimuksista (18/EEO/1996 muut.), MMM:n päätös eläinten
teurastamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (23/EEO/1997
muut.).

Eläinten suojelua lopetuksen yhteydessä koskevat säädökset muuttuvat, kun lopetusasetuksen soveltaminen alkaa
1.1.2013 (neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten
suojelusta lopetuksen yhteydessä).

Eläinsuojelulain
merkitys tuottajalle
Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta.
Lain avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.
Eläimiä on kohdeltava hyvin, eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Myös tarpeettoman kivun ja tuskan
tuottaminen eläimille on kielletty.
Yleisenä periaatteena eläintenpidossa on edistettävä
eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon
eläinten fysiologiset ja käyttäytymistarpeet.

Eläinsuojeluvalvonta
Kalkkunoiden hyvinvointiin liittyvissä ongelmatilanteissa
tai jos on aihetta epäillä, että lintuja pidetään tai hoidetaan eläinsuojelusäädösten vastaisesti, voi yksityinen
henkilö ottaa yhteyttä paikallisiin eläinsuojeluviranomaisiin. Eläinsuojeluvalvontaa paikallistasolla hoitavat kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavat
viranhaltijat (terveystarkastajat) sekä poliisi. Aluehallintovirasto ja erityisesti siellä työskentelevä läänineläinlääkäri
ohjaa ja valvoo eläinsuojelusäädösten noudattamista
toimialueellaan.
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläinsuojelusäädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Ministeriötasolla eläinsuojelusäädösten valmistelu ja niiden täytäntöönpanon
valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.
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Viranomaisten lisäksi eläinsuojelutarkastuksia tekevät
aluehallintovirastojen valtuuttamat eläinsuojeluvalvojat.
Eläinsuojeluvalvojat voivat tehdä tarkastuksia muualla
paitsi kotirauhan piirissä. Kotirauhan piiriin kohdistuvassa
tarkastuksessa eläinsuojeluvalvoja voi kuitenkin tarkastusoikeutensa rajoissa tarvittaessa avustaa viranomaista.
Eläinsuojeluvalvoja voi tarkastuksen yhteydessä antaa
eläimen omistajalle tai haltijalle neuvoja ja ohjeita, sen
sijaan kieltoja ja määräyksiä voivat antaa vain viranomaiset. Jos eläinsuojeluvalvoja havaitsee tarkastuksessa sellaisia epäkohtia, jotka edellyttävät kieltojen tai määräysten
antamista, hänen on ilmoitettava asiasta eläinsuojeluviranomaiselle.

Maassamme on lisäksi lukuisia eri eläinsuojelujärjestöjen
omia eläinsuojeluvalvojia, joiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Näillä eläinsuojeluvalvojilla ei kuitenkaan
ole eläinsuojelulakiin perustuvaa oikeutta tarkastusten
suorittamiseen.
Eläinsuojeluvalvontaan liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja muutoksista kerrotaan Eviran internetsivulla
www.evira.fi.
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Kalkkunan hoito
Hyvinvoinnista huolehtiminen
Hoidossa olevaa kalkkunaa ei saa jättää hoidotta tai
hylätä. Hoidossa olevan eläimen terveydestä ja yleisestä
hyvinvoinnista sekä eläimen puhtaudesta ja sen tarvitsemasta muusta kehonhoidosta on huolehdittava. Linnun
on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja
muuta sen tarvitsemaa hoitoa.
Kalkkunoiden hyvinvointi ja olosuhteet on tarkastettava
riittävän usein, vähintään kaksi kertaa päivässä. Sairas tai
vahingoittunut lintu on tarkastettava useammin. Lintujen
terveyden ja hyvinvoinnin tarkastukseen on kiinnitettävä
erityistä huomiota uuden kasvatuserän saapuessa tilalle,
lintujen lisääntymisaikana tai kun hoito-olosuhteissa
tapahtuu merkittäviä muutoksia.
Hyvinvoinnin tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota
kalkkunoiden käyttäytymiseen, liikkumiseen, yleiskuntoon,
mahdollisten vammojen tai loisten esiintymiseen, juomaveden ja rehun kulutukseen sekä kasvuun tai munantuotantokykyyn. Yksilöllinen tarkastus on suoritettava niille
linnuille, joille se yleistarkastuksen perusteella on tarpeen.
Jos tarkastuksessa havaitaan tavanomaisesta poikkeavaa,
on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi ja korjaamiseksi.
Kalkkunaryhmän sisäisen arvojärjestyksen sekoittamista
on vältettävä. Ryhmiä yhdistettäessä tai tuotaessa uusia
lintuja ryhmään on erityistä huomiota kiinnitettävä sosiaalisten suhteiden uudelleenmuodostumisesta aiheutuviin
käyttäytymisongelmiin. Kalkkunat, jotka suhtautuvat toisiinsa vihamielisesti tai saattavat muutoin vahingoittaa
toisiaan, on pidettävä erossa toisistaan.
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Kasvatettava kalkkunakanta pyritään valitsemaan siten,
että niiden hyvinvointi voidaan turvata kasvatuksen
loppuun saakka.
Kalkkunan juotto ja ruokinta
Kalkkunoiden saatavilla on oltava riittävästi ravintoainekoostumukseltaan niille sopivaa hyvälaatuista rehua sekä
jatkuvasti juomavettä. Ruokinnassa on otettava huomioon
kunkin linnun tarpeet ja varmistettava, että jokainen lintu
saa riittävästi ravintoa. Juomaveden ja tarvittaessa myös
rehun kulutusta on pystyttävä seuraamaan. Ruokinnassa
on vältettävä rehun koostumuksen tai määrän äkillisiä
muutoksia.
Ruokinta- ja juottolaitteiden korkeutta on säädettävä
kalkkunoiden kasvun mukaan, jotta kaikki linnut voivat
vaikeuksitta syödä ja juoda. Ruokintaan ja juottamiseen
tarkoitetut laitteet ja välineet on pidettävä puhtaina.
Ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä.
Ruokinta- ja juottopaikoilla on oltava riittävästi tilaa siten,
ettei juomasta tai rehusta synny tarpeetonta kilpailua.

Kalkkunoille ei saa antaa sellaista ruokaa, juomaa tai
muuta ravintoa, joka on niiden terveydelle vaarallista.
Sellaisten ravintoaineiden antamatta jättäminen on
kiellettyä, joiden puuttumisen tiedetään aiheuttavan
linnun sairastumisen. Kalkkunoita ei myöskään saa syöttää pakolla lihottamistarkoituksessa eikä tuotannon
lisäämiseksi.
Kalkkunan kohtelu ja käsittely
Kalkkunaa on kohdeltava rauhallisesti ja sen käsittelyssä
on pyrittävä käyttämään hyväksi lintujen lajinomaista
käyttäytymistä. Lintua ei saa vahingoittaa tai käsitellä
väkivaltaisesti, eikä sitä saa tarpeettomasti pelotella tai
kiihdyttää.
Kalkkunoiden pitopaikassa on vältettävä tarpeetonta
melua. Lintujen kiinniottaminen ja siirtäminen on tehtävä
rauhallisesti ja niitä käsiteltäessä on noudatettava erityistä
varovaisuutta.
Ennen kuin kalkkunoita otetaan kiinni tai siirretään pitopaikasta, poistetaan sellaiset laitteiden ja välineiden
aiheuttamat esteet, jotka voivat vahingoittaa lintuja.
Kalkkunat nostetaan ja kannetaan yksitellen. Kalkkunaa
ei saa nostaa eikä kantaa yhdestä jalasta eikä sitä saa
käsitellä siten, että linnun pää roikkuu alaspäin muutoin
kuin hetkellisesti sitä nostettaessa tai siirrettäessä.
Päivittäisten hoitotoimenpiteiden äkillisiä muutoksia on
vältettävä.
Kalkkunat totutetaan poikasiässä hoitajaansa riittävän
usein ja varovasti tapahtuvalla käsittelyllä. Lisäksi poikaset
on totutettava pitopaikkaan, olosuhteisiin ja hoitotoimenpiteisiin.
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Kalkkunalle suoritettavat toimenpiteet
Leikkaus tai muu siihen verrattava kipua aiheuttava toimenpide saadaan kalkkunalle suorittaa vain, jos se on linnun
sairauden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi tarpeellista.
Toimenpiteen saa pääsääntöisesti suorittaa vain eläinlääkäri. Jos toimenpiteestä aiheutuva kipu on lievää ja
hetkellistä tai toimenpide ei siedä viivytystä, saa toimenpiteen kuitenkin tehdä myös muu henkilö kuin eläinlääkäri.
Kalkkunoita saa keinosiementää ainoastaan pätevä henkilö ja vain erityistä varovaisuutta noudattaen. Keinosiemennettävien lintujen on oltava terveitä ja hyväkuntoisia.
Toimenpiteisiin käytettävien välineiden ja laitteiden tulee
olla tarkoitukseen sopivia, puhtaita ja toimintakuntoisia.
Sairas tai vahingoittunut kalkkuna
Kalkkunan sairastuessa tai vahingoittuessa sille on viipymättä annettava tai hankittava asianmukaista hoitoa.
Sairas tai vahingoittunut lintu on tarvittaessa sijoitettava
asianmukaiseen tilaan erilleen muista linnuista. Sairauden tai vamman laadun niin edellyttäessä kalkkuna on
lopetettava tai teurastettava.
Tuotantoeläinten omistajan tai pitäjän on pidettävä kirjaa
tuotantoeläimille annetusta lääkinnällisestä hoidosta ja
kuolleiden eläinten lukumääristä. Kirjanpitoa kalkkunoiden
lääkinnällisestä hoidosta on säilytettävä vähintään viiden
vuoden ajan ja kirjanpitoa kuolleiden eläinten lukumääristä vähintään kolmen vuoden ajan sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon viimeksi kirjattiin eläintä
koskeva merkintä.
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Lisätietoa eläinten lääkitsemistä koskevasta lainsäädännöstä saa hoitavalta eläinlääkäriltä sekä internetosoitteesta www.evira.fi > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit
> Lääkitseminen.
Tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisyssä sekä niiden leviämisen estämisessä eläinten omistajat ovat keskeisessä
asemassa. Ajankohtaista tietoa eläintaudeista sekä niiden
vastustamisesta ja valvonnasta löytyy internetosoitteesta
www.evira.fi >Eläimet>Eläinten terveys ja eläintaudit.
Kalkkunan lopetus tilalla
Eläimen lopettaminen on suoritettava mahdollisimman
nopeasti ja kivuttomasti. Eläimen saa lopettaa vain lopettamisen osaava henkilö, jolla on riittävät tiedot kyseisen
eläinlajin lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä
riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi. Kaikkien eläimen lopettamiseen käytettävien välineiden ja laitteiden
tulee olla tarkoitukseensa sopivia ja toimintakuntoisia.

Välineiden ja laitteiden asianmukaisen toimintakunnon
varmistamiseksi ne on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti.
Eläimen lopetus on suoritettava siten, että eläimelle ei
aiheudu tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä ja että
muille eläimille aiheutuva häiriö on mahdollisimman
vähäinen.
Eläimen lopettavan henkilön on varmistettava, että eläin
on kuollut ennen kuin sen hävittämiseen tai muihin toimenpiteisiin ryhdytään.
Tarvittaessa lisää neuvoja ja ohjeita eläinten lopettamisesta saa kunnaneläinlääkäriltä.
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Ajankohtaista tietoa eläinten lopettamista koskevista
vaatimuksista ja lopettamisessa sallituista menetelmistä
löytyy internetosoitteesta www.evira.fi > Eläimet >
Eläinsuojelu ja eläinten pito > Eläinsuojelu teurastuksessa
ja lopetuksessa.
Eläinjalostus
Eläinjalostuksessa on huomioitava eläinsuojelulliset näkökohdat sekä eläinten terveys. Sellainen eläinjalostus tai
jalostusmenetelmien käyttäminen, josta voi aiheutua
eläimelle kärsimystä tai merkittävää haittaa sen terveydelle tai hyvinvoinnille, on kielletty. Myös geenitekniikan
käyttö eläinten tuotannon määrälliseksi tai laadulliseksi
muuttamiseksi on kielletty, jos se voi vaikuttaa haitallisesti eläinten terveyteen tai hyvinvointiin.
Eläintä ei saa pitää tuotantotarkoituksia varten, jollei
sen ilmiasun tai perimän perusteella voida kohtuudella
olettaa, että eläintä voidaan pitää ilman että eläimen
pitäminen aiheuttaa haittaa sen terveydelle tai hyvinvoinnille.
Eläimen tuotantokykyyn vaikuttaminen
Eläimen tuotantokyvyn keinotekoinen kohottaminen
lääkkeillä tai muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on
kielletty, ellei voida osoittaa, ettei niistä aiheudu haittaa
eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille.
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Kalkkunan pitopaikka
Yleiset vaatimukset
Kalkkunoiden pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä mahdollisimman
hyvin kalkkunoiden luontaiset tarpeet huomioon ottava.
Pitopaikka ei saa vahingoittaa eläintä eikä vaarantaa sen
terveyttä. Eläinsuojelullisiin näkökohtiin tulee kiinnittää
huomiota jo rakennusten ja aitausten suunnitteluvaiheessa.
Pitopaikassa olevat linnut on voitava hoitaa ja tarkastaa
vaikeuksitta. Pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä, vetoa
ja kosteutta vastaan.
Kalkkunoiden pitopaikka ja pitopaikan rakenteet ja laitteet
on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että
se on eläimille turvallinen ja että pitopaikan palovaara ja
eläinten karkaamisvaara on mahdollisimman vähäinen.
Kalkkunoiden hoitajan on varauduttava hätätilanteisiin ja
hänellä on oltava käytettävissään tarvittavaa pelastus- ja
palontorjuntavälineistöä.
Kalkkunoiden pitoon tarkoitetut tilat on rakennettava tai
sijoitettava siten, että linnuilla on kuulo- ja näköyhteys
pitopaikassa tai sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan
sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Kalkkunoiden on voitava pitopaikassaan seistä ja levätä
luonnollisessa asennossa sekä liikkua ja nousta makuulta
luonnollisella tavalla. Makuupaikkoja on oltava riittävästi,
jotta kaikki linnut voivat halutessaan asettua yhtä aikaa
makuulle.
Kalkkunoiden pitopaikan on oltava materiaaleiltaan, rakenteiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellainen, että kalkkunoiden vahingoittumisen vaara on mahdollisimman vähäinen.
Kalkkunoiden pitoon tarkoitettujen eläinsuojien sisäpintojen sekä lintujen pitoon tarkoitettujen varusteiden ja lait-

teiden on oltava turvallisia, helposti puhtaana pidettäviä
ja desinfioitavissa. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää puunsuoja-aineita, maaleja tai muita aineita siten, että ne
voivat aiheuttaa linnuille myrkytyksen.
Pitopaikassa on oltava kalkkunoille sopiva sisustus ja
varustus sekä sellaista materiaalia, jonka avulla kalkkunat
voivat toteuttaa lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan, kuten
kylpemistä hiekassa tai pehkussa, sukimista tai muuta
kehon hoitamista.
Kalkkunoita saadaan pitää vain lattiakasvatusjärjestelmässä. Kalkkunoiden pitopaikan lattian on oltava niille sopivasta materiaalista sekä sellainen, että se ei vahingoita
lintuja eikä vaaranna niiden terveyttä tai hyvinvointia.
Pitopaikan lattian on oltava kiinteäpohjainen lukuun ottamatta juomalaitteiden välittömässä läheisyydessä olevaa
lattiaa, joka voi olla roiskeveden poistamiseksi viemäröityä, ja kalkkunaemojen pesien edessä niiden puhtaana
pitämiseksi olevaa ritilää. Pitopaikan lattialla on oltava
riittävästi asianmukaista pehkua, joka on pidettävä sopivan kuivana.
Pitopaikan olosuhteet
Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman
kosteus, ilman virtausnopeus, pölyn määrä tai haitallisten
kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi.
Lämpötilan on oltava eläinsuojassa pidettäville kalkkunoille sopiva.
Jos eläinten terveys ja hyvinvointi on riippuvainen koneellisesta ilmanvaihtojärjestelmästä, eläinsuojassa on oltava
mahdollisuus eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta
riittävän ilmanvaihdon järjestämiseen myös koneellisen
ilmanvaihtojärjestelmän häiriöiden aikana. Koneellisessa
ilmanvaihtojärjestelmässä on oltava hälytysjärjestelmä,
joka antaa hälytyksen toimintahäiriön sattuessa. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti.
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Poikasia lukuun ottamatta kalkkunoiden pitopaikassa on
käytettävä 24 tunnin valaistusrytmiä. Vuorokauteen tulee
sisällyttää riittävän pitkä yhtäjaksoinen pimeä aika.
Käytettäessä pääasiassa luonnonvalaistusta ikkunat on
sijoitettava siten, että valo jakautuu tasaisesti eläinsuojan
eri osiin.
Jatkuvaa tai äkillistä melua on vältettävä, eivätkä kalkkunat saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65
desibeliä (dB(A)).
Pitopaikan puhtaana- ja kunnossapito
Eläinsuojat, aitaukset, varusteet ja laitteet on pidettävä
puhtaina ja hyvässä kunnossa siten, että ne eivät vahingoita kalkkunoita eivätkä vaaranna niiden terveyttä tai
hyvinvointia. Kuolleet kalkkunat on poistettava pitopaikasta viipymättä. Kaikki tilat, laitteet ja välineet, joiden kanssa
kalkkunat ovat kosketuksissa, on puhdistettava ja desinfioitava ennen kuin uusi kalkkunaerä tuodaan sisään.
Pitopaikka ja sellaiset laitteet, jotka vaikuttavat kalkkunoiden terveyteen ja hyvinvointiin, on tarkastettava vähintään kerran päivässä. Lintujen terveyttä ja hyvinvointia
vaarantavat viat on korjattava välittömästi tai jollei se ole
mahdollista, niiden terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisesta on huolehdittava muilla keinoin.
Eläinsuojassa on huolehdittava jyrsijöiden ja muiden
haittaeläinten torjunnasta.
Laitteet ja välineet
Jos kalkkunoiden hoitoon, käsittelyyn, kiinniottamiseen,
kuljettamiseen, tainnuttamiseen tai lopettamiseen tarkoitettujen välineiden, laitteiden ja aineiden käyttö aiheuttaa
linnulle tarpeetonta kipua tai tuskaa, ei niitä saa valmistaa, maahantuoda, myydä, luovuttaa eikä käyttää.
Kalkkunoiden pitoon, juottoon ja ruokintaan tarkoitetuista
laitteista ja välineistä ei saa aiheutua linnuille vahingoittumisen vaaraa.

Ruokintalaitteita ja juomapaikkoja on oltava riittävä määrä
ja ne on sijoitettava siten, että kaikki pitopaikan kalkkunat
saavat riittävästi rehua ja vettä. Jos pitopaikassa käytetään
automaattisia ruokinta- ja juottolaitteita, kalkkunat on
totutettava niiden käyttämiseen.
Ilmastointi- ja ruokintalaitteiden sekä muiden laitteiden ja
välineiden on oltava sellaisia, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän melua.
Ulkotarha
Jos kalkkunoilla on mahdollisuus päästä ulos, eläinsuojasta
ulos johtavan kulkureitin on oltava linnuille turvallinen.
Ulkotarhassa ei saa olla rakenteita tai esineitä, jotka saattavat vahingoittaa kalkkunoita. Tarhan pohjan on oltava
sellainen, että se voidaan pitää kuivana. Ympäristön on
oltava rauhallinen ja meluton.
Ulkotarhan on oltava riittävän tilava ottaen huomioon
kalkkunoiden ikä, koko ja aktiivisuus sekä niiden lukumäärä. Ulkotarhan aitojen on oltava linnuille sopivasta
materiaalista ja niille turvallisia. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään lintujen karkaaminen ja
vahingoittuminen. Jos aitaamiseen käytetään verkkoaitaa,
silmäkoon on oltava sellainen, että kalkkunat eivät voi
jäädä siihen kiinni.
Jos kalkkunoilla ei ole mahdollisuutta päästä ulkotarhasta
sisätiloihin, niiden käytössä on oltava sopivia säänsuojia.
Kalkkunoiden pitäjän tulee myös ottaa huomioon mahdolliset määräykset, jotka koskevat siipikarjan pitämistä
ulkona keväällä lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi.
Kalkkunoiden pitäjien on rekisteröidyttävä
Kaikkien siipikarjan pitäjien on rekisteröidyttävä.
Myös pitopaikat, joissa eläimiä pidetään, on rekisteröitävä.
Lisää tietoa rekisteröitymisestä löytyy internetosoitteesta
www.evira.fi > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito >
Merkitseminen ja rekisteröinti > Siipikarja.
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Tilavaatimukset
Samassa tilassa pidettävän kalkkunaryhmän on oltava
sopivassa suhteessa lintujen ikään, kokoon, sukupuoleen
ja käytettävissä olevaan tilaan.
Kalkkunoiden on pitopaikassa pystyttävä seisomaan normaalissa asennossa, kääntymään, räpyttelemään ja sukimaan. Niiden on pystyttävä toteuttamaan kalkkunoille
tyypillisiä sosiaalisia käyttäytymismuotoja ja pakenemaan
muita kalkkunoita.
Siitokseen käytettävillä kalkkunaemoilla on oltava asianmukaiset pesätilat munintaa varten. Pesätiloja on oltava
riittävästi ja ne on suunniteltava ja sijoitettava siten, että
emot voivat olla pesätiloissa muiden kalkkunoiden niitä
häiritsemättä.
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