Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset.
Vuonna 2016 uutena tulevat vaatimukset on merkitty (2016).
SIKA
Pitopaikan yleiset vaatimukset
 Pitopaikan rakennukset ja laitteet ovat hyvässä kunnossa ja eläimille turvallisia (2016)
 Materiaalit, joiden kanssa siat pääsevät kosketuksiin, ovat turvallisia, puhdistettavissa
perusteellisesti ja desinfioitavissa (2016)
 Tilojen ja laitteiden puhtaudesta ja desinfioinnista huolehditaan riittävästi (2016)
 Eläinsuojan lattiat ovat sellaiset, että niistä ei aiheudu sioille vahinkoa
 Nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät kuivikkeisiin (2016)
Tilavaatimukset
 Sikojen käytettävissä on riittävän tilava, asianmukainen, puhdas ja kuiva makuupaikka
 Emakoiden taakse jää riittävästi tilaa porsimista varten
 Pikkuporsailla on kiinteä, kuiva ja asianmukainen makuualue, jolle kaikki porsaat mahtuvat yhtä
aikaa
 Pikkuporsailla on tilaa imeä emakkoa vaikeuksitta
 Pikkuporsaat suojataan emakolta porsimiskarsinoissa
 Ryhmissä pidettävillä sioilla on riittävästi esteetöntä lattiapinta-alaa
 Ulkotarha on turvallinen ja pysyy sopivan kuivana (2016)
 Ulkotarhan ja laitumen aidat ovat sioille sopivasta materiaalista, turvallisia sekä hyvässä kunnossa
(2016)
 Sioilla on ulkotarhassa ja laitumella riittävä säänsuoja
 Ulkona pidettävien eläinten eristämistä ja hoitoa varten on asianmukaiset tilat
 Karjun karsinan esteetön pinta-ala on vähintään 6 m²
Eläinsuojan olosuhteet
 Lämpötila on sioille sopiva
 Valaistus on sioille sopiva ja riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen
 Ilmanlaatu ja ilmankosteus ovat sioille sopivat
 Koneellisen ilmanvaihdon toimivuus tarkastetaan päivittäin
o Laitteiston häiriön varalta on käytössä varajärjestelmä
o Käytössä on tarvittaessa hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen laitteiston
häiriötilanteessa
o Hälytysjärjestelmän toimivuus testataan säännöllisesti
 Sikalan melutaso on riittävän alhainen
Hyvinvoinnista huolehtiminen
 Siat tarkastetaan vähintään kerran päivässä (2016)
 Sioilla on näköyhteys toisiin sikoihin
 Sioilla on olkia tai muita sopivia virikkeitä
 Ryhmien sekoittamista vältetään (2016)
 Jos sikaryhmissä merkkejä kovista tappeluista, tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty (2016)
 Sairastuneista ja vahingoittuneista sioista huolehditaan asianmukaisesti
 Lääkinnällisestä hoidosta pidetään kirjaa
 Tilalla kuolleiden sikojen lukumäärästä pidetään kirjaa (2016)
 Emakoille annetaan ennen porsimista sopivaa materiaalia pesän rakentamista varten (2016)
 Pikkuporsailla on tarvittaessa asianmukainen lämmitin
 Porsimishäkkiin laitettaessa emakko tai ensikko on puhdistettu perusteellisesti (2016)
 Tilalla katkaistaan/hiotaan pikkuporsaiden hampaita rutiininomaisesti vain mikäli emakoilla on
havaittavissa nisävaurioita (2016)
 Tilalla kastroidaan karjuporsaita ainoastaan alle 8 päivän ikäisinä
 Tilalla vieroitetaan porsaita ainoastaan yli 4 viikon ikäisinä, poikkeustapauksissa 3-4 viikon
ikäisinä.(2016)
 Sikojen häntiä ei ole katkaistu ja muita kipua aiheuttavia toimenpiteitä on suoritettu vain sallituista
syistä (2016)

Ruokinta ja juotto
 Siat ruokitaan vähintään kerran päivässä
 Siat saavat asianmukaista rehua riittävästi
 Ryhmässä pidettävät siat, joilla ei ole jatkuvasti tarjolla rehua, pystyvät syömään samanaikaisesti
 Yli 2 viikon ikäisten sikojen saatavilla on jatkuvasti raikasta juomavettä
 Ruokinta- ja juottolaitteistojen toimivuus tarkastetaan päivittäin (2016)
 Ruokinta- ja juottolaitteistojen häiriöiden varalta on käytettävissä varajärjestelmä (2016)
 Rehu ja juomavesi pysyvät puhtaina
 Käytettäessä automaattista juotto- tai ruokintalaitetta, siat totutetaan sen käyttämiseen (2016)

