Ohjeita
kotitarvekanojen
pitoon

KANAT

Eviran muistilista kanojen pitäjälle:
1. Rekisteröidy kanojen pitäjäksi kuntasi maaseututoimeen
2. Lisäksi kaava-alueella ota yhteyttä kuntasi
terveydensuojeluviranomaiseen ja rakennusvalvontaan
3. Seuraa kanojen ulkonapitoon liittyviä määräyksiä
4. Tutustu kanoja koskeviin eläinsuojelusäädöksiin
5. Kanoja ulkomailta? Muista tuontivaatimukset!
6. Huolehdi salmonellan sekä muiden tautien
vastustamisesta
7. Lääkinnällisen hoidon ja kuolleiden eläinten lukumäärän
kirjanpito kuntoon
8. Tutustu kanojen teurastus- ja lopetusohjeisiin
9. Selvitä, miten kuolleen tai lopetetun kanan voi hävittää

ENNEN KANOJEN HANKINTAA:
- tutustu eri kanarotuihin ja niiden hoitoon
- etsi luotettava myyjä. Älä koskaan osta epäilyttävältä
myyjältä epäilyttävistä oloista!
- järjestä kaikki tarvittava: kanala, aitaus, ruuat ja
muut tarvikkeet valmiiksi ENNEN kuin haet kanat.

KUN LÄHDET HAKEMAAN UUSIA HOIDOKKEJASI:
- kuljeta kanat turvallisesti esimerkiksi kuljetushäkissä.
Huolehdi siitä, etteivät kanat joudu olemaan liian
kuumassa.
- toimi rauhallisesti ja varmasti. Kanat eivät
välttämättä muni heti saavuttuaan, vaan voi mennä
viikkoja ennen kuin muutoksen aiheuttama stressi
haihtuu.

KANALARAKENNUS JA ULKOTARHA
Kanalaksi voit korjata joko vanhan, olemassa olevan tilan
tai rakentaa kokonaan uuden. Ensin sinun täytyy tietää
asuvatko kanat luonasi kesän ajan vai ympärivuotisesti.
Kesäkanalan saat tehtyä kohtalaisen helposti esimerkiksi
vanhasta leikkimökistä. Kesäkanoja ottaessasi selvitä jo
ennen hankintaa, mitä kanoille syksyllä tapahtuu. Ilmojen
kylmetessä on jo kiire tietää kuka teurastaa tai ottaa
talvihoitoon. Kana tarvitsee eristetyn, lämmitetyn tilan
talviasumuksekseen!
Vanha nyrkkisääntö on, että kanoja tulisi olla yhtä monta
kuin perheenjäseniä on. Näin munia tulee kutakuilleen
sopiva määrä. Kana on laumaeläin ja tarvitsee
lajitoveriensa seuraa. Suositus on kuitenkin, että kanoja
tulisi olla vähintään kaksi ja kukko. Kukko lisää kanojen
viihtyvyyttä ja turvaa.
Kana on älykäs ja sosiaalinen eläin. Kanoja on kohdeltava
rauhallisesti. Älä koskaan jahtaa kanaa! Stressaantunut
kana lakkaa munimasta ja kärsii. Kukon kohtelussa ota
huomioon sen asema parven suojelijana. Esimerkiksi
kukolle kiekuminen asettaa kiekujan kilpailijaksi ja kukko
saattaa hyökätä puolustaessaan parveaan uhkaajalta.

- kotitarvekasvatuksessa suositus on 2 kanaa/ 1m2
lattiapinta-alaa
- munintakoppien tulee olla suojaisia ja rauhallisessa
paikassa, pehmikkeeksi pohjalle käy oljet tai heinät.
Munintakoppeja pitää olla vähintään 1 pesä / 4 kanaa.

- lattialla käytetään kuivikkeena turvetta, olkia,
kutterinpurua tai olkipellettejä. Kuivike puhdistetaan ja
vaihdetaan riittävän usein. Suunnittele kanala niin, että se
on helppo siivota.

Kuiviketta tulee olla riittävästi, jotta kanat saavat
toteuttaa luontaista tarvettaan kuopia maata.
- kanat tarvitsevat virikkeitä: esimerkiksi kokonainen
heinäpaali, kaaleja nokittavaksi, havunoksia piilopaikoiksi
yms.
- sijoita orret niin, etteivät kanat ulosta ruoka-astioihin.
Luonnonpuu on paras orsimateriaali, halkaisijan tulee olla
n. 3,5-4 cm. Orret sijoitetaan eri korkeuksille. Kanan rotu
ja lentokyky määrittävät alimman orren korkeuden, joka
on esimerkiksi maatiaisrotuisilla noin metri, mutta
silkkikanoille 20 cm. Orsia pitää olla 25cm/kana.
- valaistus: riittävä määrä ikkunoita. Vältä ikkunoiden
sijoittelua kanalan etelän puoleiselle seinälle, ettei kanala
lämpene kesäisin liikaa. Valaisimina ei saa käyttää
loisteputkia, koska kana näkee ihmistä paremmin
loisteputken värinän ja se aiheuttaa stressiä kanalle.
- ilmanvaihto on tärkeää. Jos itse viihdyt kanalassa,
viihtyvät kanatkin siellä! Ammoniakin haju on terveysriski
itsellesi ja kanoille. Jos kanala haisee pistävälle, on se
nopeasti puhdistettava tai vaihdettava kuivikkeet!
- ulkotarhan kokosuositus on 2m2/kana. Rodun
lentokyvystä riippuu aidan korkeus, noin 2 m on riittävä
useimmille. Kana on alun perin viidakkoeläin, tee
ulkotarhaan paljon piilopaikkoja ja näkösuojia. Jos
lähistöllä on petoriski, esim. kissat, haukat tai muut,
kannattaa tarha kattaa.

RUOKINTA
Kana on kaikkiruokainen. Ruokinta-astiat pitää sijoittaa
niin, etteivät aiheuta vaaraa kanoille ja niiden tulee olla
helposti puhdistettavia.
Vesi on vaihdettava päivittäin ja huolehdittava, ettei se
pääse loppumaan.

Ruokintaesimerkkejä:
1. Täysrehulla ruokkiminen on helpoin tapa. Täysrehun
lisäksi kanoille on tarjottava kanakalkkia, soraa ja
vettä.
2. Yleisin kotitarvekanojen ruokinta: ½ kanojen
puolitiivisterehua ja ½ kauran jyviä, ruuantähteitä,
vihanneksia, hedelmiä, juureksia, ryynejä, hiutaleita,
leipää liotettuna tai tuoreena, keitettyjä
makaroneja, leivonnaisia, hapanmaitotuotteita.
Lisäksi kanakalkkia, soraa ja vettä.

Kana on laktoosi-intolerantti eli vain hapanmaitotuotteet
käyvät!
Avokado ja raparperi eivät käy kanoille!
Ruoka ei saa olla pilaantunutta!
Ruuantähteet annetaan kanoille pieninä määrinä
kerrallaan, ettei tule ruuansulatusongelmia.
Jos haluat, voit ruokkia kanasi myös ilman valmisrehua.
Tuolloin on syytä perehtyä kanojen ravinnontarpeeseen ja
rakentaa ruokinta sellaiseksi, että kanat saavat kaikki
tarvitsemansa ravintoaineet.

Kuivata kananmunankuoret ja murskaa ne hienoksi, kanat
saavat niistä kalkkia uusien munien rakennusaineeksi!

KANOJEN HYVINVOINTI ON TARKISTETTAVA VÄHINTÄÄN
KERRAN PÄIVÄSSÄ!

Kanojen sairauksia:
- kalkkijalkapunkin aiheuttama kalkkijalka. Jalkoihin
muodostuu kalkkimainen kerros, joka nostaa jalan suomut
ylös. Hoito: eläinlääkäriltä lääke.
- kanapunkki. Vaikeasti hoidettava kanan loinen, jonka
hävittäminen vaatii koko kanalan desinfioinnin,
myrkyttämisen ja kanojen lääkityksen.
- Marek. Herpesvirus, erittäin yleinen harrastekanaloissa.
Aiheuttaa sairastuneelle kanalle muutoksia hermoissa
ja/tai aivoissa ja/tai kasvaimia eri elimissä. Osa linnuista
väsyy ja halvaantuu osittain, osa kuolee äkisti.
- sisäloiset, loishäätö tarvittaessa
- ripuli. Hoito: hapanmaitotuotteet, maitohappobakteeri,
ruokinnan tarkistaminen, kanalan riittävä siivous ja
astioiden puhtaudesta huolehtiminen
- IB, tarttuva keuhkoputkentulehdus
- ILT, tarttuva henkitorventulehdus
- Salmonella, esiintyvyys Suomessa alle 1%

- tapaturmat: jalkojen nyrjähdykset, murtumat ja
sijoiltaanmenot, silmätapaturmat
- kloaakin ulostyöntyminen. Kanan yhteissuoli eli kloaakki
voi esimerkiksi ison munan munimisen jälkeen työntyä
osittain ulos.
- munanjohtimen tulehdus
Ota yhteys eläinlääkäriin.

Sairastunut kana on tarvittaessa voitava eristää muista.

Tietoa kanoista ja kanojen hoidosta:
Evira.fi
kanatieto.fi
munanetti.net
siipi.fi
kanayhdistys.com
maatiainen.fi
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