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Pyydettynä lausuntonaan Suomen Eläinlääkäriliitto ry toteaa: 
 
 

Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusehdotuksista ja esittää seuraavat huomiot: 
 

Sekä lypsy- että lihakarjarakennuksia koskevat huomiot 

 

Lypsykarjanavetoihin ja lihanautakasvattamoihin tulisi rakentaa joko eläinten lastaustila tai 

lastauskuja siten, että eläinkuljettajien ei missään olosuhteissa tarvitsisi tulla sisälle 

varsinaisiin eläintiloihin. Tällä pyritään estämään tarttuvien eläintautien leviäminen tilalta 

toiselle.  

Tuotantorakennusten sisäänkäynnissä tulisi olla paikka tautisululle ja mahdollisuus käsien, 

saappaiden ja työvälineiden pesuun sekä desinfiointiin. 

Eläintilan avattavien tai poistettavien ikkunoiden määrän tulisi olla suurempi kuin 10 %. 

Ilmanvaihdon merkitys eläinten hyvinvoinnille on suuri. Hyvän ilmanvaihdon järjestäminen 

onnistuu helpoimmin kennoikkunoilla tai verhoseinällä. Nykyisellään asetuksessa 

korostetaan ilmanvaihdon merkitystä, mutta jää vaikutelma, että se pitäisi järjestää 

koneellisen ilmanvaihdon avulla.      

 

Parren leveys tulee laskea parrenerottajan sisäpinnasta sisäpintaan. Parrenerottajia on 

hyvin erilaisia ja pahimmillaan parrenerottajan putket vähentävät 5 cm 

minimimitoituksesta, jos leveys mitataan parrenerottajan keskeltä. Minimilevyiset parret 



ovat liian ahtaita monille isorotuisille naudoille. 

Lypsykarjarakennusta koskevat huomiot 

Asetuksesta olisi hyvä käydä ilmi, voiko sairasalueena toimia robottinavetan ”takakierto”, 

eli alue jonne esimerkiksi jalkavaivaiset lehmät on laitettu omaan kiertoonsa. 

Jalkojen kunto ja säännöllinen sorkkahoito on tärkeää lypsylehmien hyvinvoinnin kannalta. 

Lypsykarjapihatoissa pitäisikin olla sorkkahoitoparrelle paikkavaraus ja tästä helppo reitti 

ulos.  

Lihakarjarakennusta koskevat huomiot 

Ryhmäpoikimatilan juomapaikkavaatimus alkavaa kolmea poikivaa eläintä kohden voi olla 

epäkäytännöllinen. Jos poikimatilaksi käy kuivikepohjakarsina, jossa eläimet muutoinkin 

ovat, on todennäköistä, että vaadittua määrää juomakuppeja ei saada pysymään sulana. 

Lisäksi poikimiset ovat isoissa yksiköissä sesonkiluontoisia eli noin kahden kuukauden 

mittaisia. Tällöin rakennetaan irtoaidoista karsinat leimautumisen varmistamiseksi, mutta 

emo viettää siellä mahdollisimman vähän aikaa.  

Lopuksi 

Eläinlääkäriliitto esittää hämmästyksensä siitä, että parsinavetat ovat tuetun rakentamisen 

piirissä, vaikka  eläinsuojelulain valmistelun yhteydessä on otettu vahvasti kantaa 

parsinavetoiden kieltämiseksi siirtymäajalla. Parsinavetoiden peruskorjausten tukeminen 

on kuitenkin tarpeellista. 

 
 
Muilta osin Suomen Eläinlääkäriliitto ry:llä ei ole luonnoksiin huomauttamista. 
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