
Vastuullisuusfakta

Hyvinvointia joka askeleella
Teemme jatkuvaa työtä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin eteen tuotantoketjun kaikissa 
vaiheissa, yhdessä viranomaisten, tuottajien, kuljetuskumppaneiden ja teurastamojen 
kanssa. Eläinten hyvä kohtelu on meille tärkeää monesta syystä: se vastaa eettisiä periaat-
teitamme ja tukee liiketoimintamme kestävää kehitystä, mahdollistaen kannattavan kasvun. 

Kaikki HKScanin siipikarjatuotanto on omaa tai sopimustuotantoa tiiviissä yhteistyössä 
tuottajien kanssa. HKScan tarjoaa sopimustiloille neuvontaa, koulutusta sekä osassa 
maita myös eläinten terveydenhuoltoa. Broileritilamme sijaitsevat Suomessa, Tanskassa 
ja Virossa. 

Eläinten terveys ja hyvinvointi: Siipikarja

ALKUTUOTANTO ELÄINKULJETUS TEURASTUS

Valvotut olosuhteet 
(lämpötila, ilmanvaihto 
ja -laatu, melu, valon 
voimakkuus ja määrä)

Riittävä elintila ja tilaa liikkua

Hyvät elinolosuhteet (stressin 
ehkäisy, ravinto, vesi, lannan 
käsittely)

Tarkastuskäynnit vähintään 
kaksi kertaa päivässä 

Hyvät tuotantokäytännöt, 
korkea hygienia ja 
bioturvallisuus 

Antibioottien vähäinen käyttö 

Hormonit kielletty 
kasvatuksessa

Salmonellavapaa

Ammattitaitoinen 
henkilökunta hoitaa lintujen 
kiinnioton ja käsittelyn 
aiheuttaen mahdollisimman 
vähän vahinkoa tai stressiä

Valtuutetut kuljettajat

Kuljetusautot suunniteltu 
erityisesti siipikarjalle

Lyhyet kuljetusmatkat

Kuljetusaika keskimäärin alle 
2 h

Kuljetusautojen pesu ja 
desinfiointi aina kuljetuksen 
jälkeen

Broilerit teurastamossa vain 
muutaman tunnin ennen 
tainnutusta

Jalkapohja-arviointi kertoo 
parven hyvinvoinnista, 
viranomaiseläinlääkärin 
tarkistama

Turvalliset ja tehokkaat 
tainnutusmenetelmät: 
hiilidioksidi tai sähkö 

Pätevöitetty, 
ammattitaitoinen 
henkilökunta. Nimetty 
hyvinvointivastaava paikalla

Eläinlääkärin suorittama 
tarkistus ennen ja jälkeen 
teurastuksen

Teemme jatkuvaa työtä pitääksemme 
ihmiseen tarttuvat taudinaiheuttajat, 

kuten salmonellan, poissa 
siipikarjatiloiltamme. Olemme hyvin 
ylpeitä siitä, että siipikarjanlihamme 
on salmonellavapaata. Tämä ei olisi 

mahdollista ilman läheistä yhteistyötä 
tuottajien kanssa, jotka tekevät päivittäin 

merkittävää työtä asettamiemme 
bioturvallisuus- ja hygieniavaatimusten 

täyttämiseksi.

Leena Pohjola, eläinlääkäri, HKScan Oyj 
Eläinlääkäri, HKScan-konserni

ELÄINTEN HOITO JA 
HYVINVOINTI KOR-
KEALLA TASOLLA

TUOTANTOTILOJEN 
ENSILUOKKAINEN 
BIOTURVALLISUUS

KORKEA
HYGIENIATASO* * *Täysi jäljitettävyys – oman 

alkutuotannon ja sopimus-
tuotannon ansiota

Olemme sitoutuneet vastuulli-
sen liiketoiminnan systemaatti-
seen kehittämiseen strategias-
samme ja toiminnassamme. 
Vastuullinen toiminta kattaa 
koko arvoketjun tuotantoeläin-
ten rehusta ja genetiikasta 
lähtien aina kuluttajalle saakka.
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Nokkiminen, kylpeminen tomussa ja riittävä lepo  
tärkeä osa siipikarjan luontaista käyttäytymistä 
Tuotantoeläintemme hyvinvointi on meille tärkeää. 
Haluamme varmistaa, että niillä on oikeanlainen 
kasvatusympäristö ja olosuhteet. Sen vuoksi seuraamme 
jatkuvasti uusimpia tuotantoeläinten käyttäytymiseen  
liittyviä tutkimuksia. 

Kanat liikkuvat aktiivisesti ja nokkivat pehkua etsiessään 
ruokaa. Vaikka ne saavat ruokaa ruokintalaitteesta, ne silti 
nauttivat saadessaan kulkea ympäriinsä nokkien.  
Päiväsaikaan kanat lepäävät kuivalla pehkulla. Levon 

vähimmäisaika on kuusi tuntia. Kasvattamoissa ei  
ole ikkunoita, jotta voidaan varmistaa riittävä pimeän aika 
läpi vuoden. 

Kanat nauttivat pehkussa kylpemisestä pitääkseen 
höyhenet hyvässä kunnossa ja ylläpitääkseen 
lämmönsäätelyä. Kanat ovat tarkkaavaisia eläimiä: ne 
seuraavat tarkasti parven muiden jäsenien reaktioita ja 
käyttäytymistä. Ne iloitsevat, kun saavat räpytellä ja  
venytellä siipiään sekä ottaa juoksusprinttejä. 

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN 
PERUSPILARIT HKSCANISSA

ELÄINTAUTI TANSKA VIRO SUOMI

Salmonella gallinarum 
Salmonella pullorum

Ei esiinny Ei esiinny Ei esiinny

Tarttuva keuhkoputkentulehdus (IB) Rokotettu* Rokotettu Ei esiinny

Tarttuva kurkunpään ja henkitorven 
tulehdus (ILT)

Ei esiinny Ei esiinny Ei esiinny

Ylempien hengitysteiden tulehdus 
(APV/ART)

Ei esiinny Ei esiinny Ei esiinny

Newcastlen tauti (ND) Ei esiinny** Rokotettu Ei esiinny

Lintuinfluenssa (AI) Ei esiinny Ei esiinny Ei esiinny

Mycoplasma gallisepticum Ei esiinny Ei esiinny Ei esiinny

* Broilerit rokotetaan talvisaikaan 
** Luomubroilerit rokotetaan

Keskeisten siipikarjatautien tilanne HKScanin broilertiloilla

Eläinten hyvinvointi on yksi 
vastuullisuusohjelmamme 
neljästä painopistealueesta, ja 

nostettu yhdeksi tärkeimmistä osa-alueista 
sidosryhmiemme keskuudessa.

HKScan osallistui Welfare Quality 
-tutkimushankkeeseen, jossa 
määriteltiin Welfare Quality®*-
periaatteet. Nämä periaatteet 

muodostavat eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin perustan HKScanissa:
• Ruokinta: Ei pitkittynyttä nälkää  

tai janoa 
• Kasvatusympäristö: Mukava lämpötila 

ja lepopaikka, liikkumisen helppous
• Terveys: Ei vammoja tai sairauksia, ei 

toimenpiteistä aiheutuvaa kipua 
• Käyttäytyminen: Sosiaalinen 

käyttäytyminen ja muut 
käyttäytymismuodot, hyvä ihmisen ja 
eläimen välinen suhde, positiivinen 
tunnetila

Seuraamme viimeisimpiä eläinten 
hyvinvointiin liittyviä eettisiä 
selvityksiä ja lainsäädäntöä 

sekä parannamme jatkuvasti eläinten 
hyvinvoinnin tasoa tuotannossamme. 

Mikrobilääkeresistenttien bakteerien 
lisääntyminen on maailmanlaajuinen 
huolenaihe, ja tekee työstämme 

antibioottien käytön minimoiseksi erityisen 
tärkeää. Sairaat eläimet tulee aina hoitaa, mutta 
antibioottien vähäinen käyttö voidaan ylläpitää 
emojen hyvällä rokotuskattavuudella, tiukoilla 
bioturvallisuustoimenpiteillä sekä kasvattamalla 
terveitä ja stressittömiä kanoja. 

Tutkimus ja yhteisö eläinten hyvinvoinnin 
kehittämiseen ruoan tuotantoketjussa, 
http://www.welfarequalitynetwork.net/network

Herkästi tarttuvat ja vakavat eläintaudit ovat uhka eläintuotannolle, koska ne voivat aiheuttaa epidemioita ja levitä maailmanlaajuisiksi sekä aiheuttaa valtavia 
taloudellisia tappioita. Tästä syystä eläinten terveyden edistäminen ja broilertilojen bioturvallisuuden korkea taso ovat HKScanissa tärkeässä roolissa. Korkean 
bioturvallisuuden tavoitteena on varmistaa, että taudit eivät pääse leviämään tuotantotiloihin sekä terveet eläimet ja turvalliset tuotteet.


