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Lausuntopyyntö broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvonta-asetusluonnoksista  
(Dnro 2231/13/2009) 
 

Elintarviketeollisuusliitto ry esittää asetusluonnoksiin seuraavat kommentit. 
 
9 § Perusnäytteenotto emokanalassa 
 

Elintarviketeollisuusliitto ry kannattaa kalkkuna- ja broileriemoparvien salmonellanäytteenoton 
siirtämistä hautomoista emokanaloihin ja näytteenoton suorittamista kahden viikon välein. 
Molemmat seikat edesauttavat mahdollisen salmonellatartunnan toteamista mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. Tilanäytteenottoon siirtyminen tukee myös Suomen salmonellavalvon-
taohjelmaa, joka kattaa kaikki salmonellaserotyypit. Näytteenottovaatimusten kirjaaminen 
salmonellavalvontaohjelmaan on tärkeää salmonellalisävakuuksien säilymisen kannalta. 
 
Emoparvien tilanäytteenottovaatimus olisi tärkeä kirjata myös EU-asetukseen siitosmunien 
viennin edellytykseksi. 
 
Kunnaneläinlääkärin tulisi tehdä valvontakäynti broileriemokanalaan kaksi kertaa jokaisen 
emoparven tuotantokauden aikana ja valvontakäynnit tulisi tehdä vähintään 3−4 kuukauden 
välein. 

 
10 § Perusnäytteenotto hautomossa  
Liite I, kohta 5 / Näyte hautomon tuotantoympäristöstä 
 

Hautomon tuotantoympäristönäytteenotolle tulisi säätää minimifrekvenssit, esimerkiksi yksi 
kerta kuukaudessa. 
 
Nykyinen käytäntö 16 viikon välein tehtävästä virallisesta näytteenotosta tulisi jatkua tai viral-
linen näytteenotto tulisi säätää tehtäväksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kunnaneläinlää-
kärin antama palaute hautomon tuotantohygienian tarkastuksesta on tärkeää tietoa elinkei-
nolle. 

 
14 § Lisänäytteenotto todettaessa salmonella pitopaikan parvesta 

Laajoja salmonellaepidemioita voi aiheutua rehujen lisäksi hautomon ja emoparvien välityk-
sellä. Epidemiologinen selvitys on aina tapauskohtainen, mutta asetukseen tulisi kirjata joita-
kin minimivaatimuksia, jotta selvitys tehtäisiin ainakin näiltä osin yhdenmukaisesti kaikissa ta-
pauksissa: 

- Jos hautomossa tuotantoympäristönäytteen tutkimuksessa on todettu salmonellaa, ote-
taan lisänäytteet kaikista niistä emokasvattamoista ja broilerikasvattamoista, joihin untu-
vikkoja on toimitettu hautomosta, esim. kahden edeltävän viikon aikana. Lisänäyte on vi-
rallinen näyte.  
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- Jos emokanalassa on todettu salmonellaa, otetaan lisänäytteet (viralliset) kasvattamoista, 
joihin emoparven jälkeläisiä on toimitettu esimerkiksi edeltävien kahden viikon aikana (15 
§:ssä mainitun hautomonäytteenoton lisäksi). Näytteenotto tulee tehdä mahdollisimman 
nopeasti eikä tuotantopolven kasvattamoissa lisänäytteenotossa ei tarvitse/kannata odot-
taa teurasnäytteenottoikää. 

- Jos untuvikkojen pohjapaperinäytteissä todetaan salmonellaa, otetaan lisänäytteitä hau-
tomolta, tuotantoympäristönäytteitä ja untuvikkojen alkuperäemoparvista esim. kuorijalaa-
tikoiden pohjapapereita.  

- Jos untuvikkojen pohjapaperinäytteissä todetaan salmonellaa, voitaisiin parven alkuperä-
emoparvista ottaa lisänäytteet (15 §:ssä mainitun hautomonäytteenoton lisäksi).  

16 § Lisänäytteenotto epäiltäessä rehun salmonellasaastumista 
 

Elintarviketeollisuusliitto ry pitää hyvänä, että asetukseen on sisällytetty rehuympäristönäyt-
teenottovaatimuksia tilanteissa, joissa mahdollinen salmonellapositiivinen rehu saattaa toimia 
salmonellatartunnan levittäjänä. 

 
26 § Läänineläinlääkärin keräämät tiedot 
 

Kooste epidemiologisen selvityksen tuloksista tulisi toimittaa myös eläinten pitopaikan ja  
ko. broileri- tai kalkkunaketjun käyttöön. 

 
Liite I, kohta 6 / Pintapuhtausnäyte 
 

Hautomoilla ja tiloilla tapahtuva pintapuhtausnäytteenotto on määritelty huomattavasti ylei-
semmällä tasolla kuin kohdassa 7 määritelty rehuympäristönäytteenotto. Pintapuhtausnäyt-
teenottoa tulisi täsmentää esimerkiksi säätämällä miniminäytemäärä hautomoa/hautomon 
osastoa/kasvattamoa tai munittamoa kohden sekä laatimalla luettelo kohteista, joita pitää  
vähintään näytteenottoon sisällyttää. 

 
Liite I, kohta 7 / Rehuympäristönäyte 
 

Rehuympäristönäytteenottoa koskevaan kohtaan tulisi määritellä tarkemmin, mitä tuotantoyk-
siköllä tarkoitetaan.  

 
Kunnioittavasti 
 
ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry 
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