
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUOMUELÄINTEN HOITOSUUNNITELMA 

Tila: 
Toimija: 

Tiltu: 
Luomurekisteritunnus: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laatija: 



 

 

LUOMUELÄINTEN HOITOSUUNNITELMA 
SISÄLTÖ: 
1ELÄINTEN ALKUPERÄ 
2 RUOKINTA 
3 HOITOKÄYTÄNNÖT 
4 ELÄINSUOJAT 
5 ULKOILU 
6 ELÄINSUOJIEN PUHDISTUS 
7 MUUT HUOMIOITAVAT ASIAT TUOTANNOSSA 
8 TUOTTEIDEN MARKKINOINTI JA MYYNTI 

 
 

LIITTEET: 

Pohjapiirros eläinsuojista (sis. lantalat ja ulkotarhat) 



 

 
 
 
TOIMINTAPERIAATE: 

 

Kasvinviljely haettu luomuvalvontaan (pvm): _________ 

Eläimet haettu luomuvalvontaan (pvm): ___________ 

Onko käytössä 24 kk:n poikkeussääntö? ______ 

1ELÄINTEN ALKUPERÄ 
Eläinlaji, rotu ja käyttötarkoitus: 

Lukumäärä: 

 

Lisääntymismenetelmät: 

Jalostuseläinten hankinta, eläinten uudistus: 

 

Eläinkirjanpito: 

Eläintuotteiden siirtymävaiheen kesto ja luomulaatuisuuden varmistaminen: 

 



 

 

2 RUOKINTA 
Pääasialliset omat rehut (omavaraisuusaste): 

Rehut yhteistyötiloilta: 

 
 
Pääasialliset ostorehut, vastaanotettujen rehujen tarkistus: 

Rehunsaannin turvaaminen poikkeustilanteissa: 

 

Siirtymävaihe / tavanomaiset rehut: 

Rehukirjanpito (dokumentointi): 

 

Ruokintasuunnitelma, karkea-/väkirehun osuus eläinryhmittäin: 

 
Poikineiden lypsylehmien ruokinta: 

 
Nuorten eläinten ruokinta, juotto: 

Kivennäis- ja vitamiiniruokinnan periaatteet eläinryhmittäin: 

 



 

 

Laidunnuksen toteutus: 

Viljan säilöntämenetelmä ja varastot: 

 

Säilörehun valmistus ja varastot, käytettävät säilöntäaineet: 

 
Ostorehu- ja muut tuotantopanosvarastot: 

 
 
 
3 HOITOKÄYTÄNNÖT 
Tautien ja sairauksien ennaltaehkäisy: 

Eläinten rokottaminen ja loislääkitys, homeopatia: 

 

Lääkekirjanpidon pitäminen: 

Lääkkeiden säilytyspaikka: 

 

Suoritettavat toimenpiteet, luvat: 



 

 

Kytkeminen: 

Yksittäiskarsinoiden käyttö: 

 

Ryhmäkasvatus: 

Eläinten kuljetus: 

 
 
 
 

4 ELÄINSUOJAT 
Rakennuksen tyyppi, rakennusvuosi: 

Poikimakarsina: 

 

Olosuhteet, ikkunapinta-ala %: 

Lattiat, makuualue: 

 

Tilan riittävyys – maksimi eläinmäärä kussakin osastossa 

Eläinten ruokintapaikka, juomavesi: 

 



Kuivikkeet: 

 

 
Siipikarjarakennusten orret, pesät, kulkuluukut, osastojen eläinmäärät: 

 
Lihasiipikarjarakennusten kokonaiskäyttöaika: 

 
 
 
5 ULKOILU 
Ulkotarhat: 

Eläinten talviulkoilu, kirjanpito: 

 

Poikkeukset ulkoiluun: 

Valumien ehkäisy: 

 

Siipikarjatarhojen tyhjillään pito: 

Vesilintujen uintimahdollisuus: 

 



 

 

6 ELÄINSUOJIEN PUHDISTUS 
 

Lypsylaitteiden pesu- ja puhdistusaineet: 

Eläinsuojien pesu- ja puhdistusaineet: 

 

Kärpästen ja jyrsijöiden torjunta: 

Kirjanpito pesu-, puhdistus- ja torjunta-aineista (määrä, alkuperä, käyttö): 

  
 
7 MUUT HUOMIOITAVAT ASIAT TUOTANNOSSA 
Eläinten pitopaikat (tunnus ja kuvaus): 

Haettavat poikkeusluvat: 

 

Kuvaus lannan varastoinnista ja käytöstä: 

 
Selvitys laitumista, jotka eivät kuulu viljelykiertosuunnitelmaan: 

Tavanomainen eläintuotanto, eläinten ja rehujen erillään pito: 

 



 

 

8 TUOTTEIDEN MARKKINOINTI JA MYYNTI 
Tuotantosopimukset, tuotteiden markkinointi ja myynti: 

Myynnin dokumentointi, asiakirjat: 

 
 
Eläintuotannon alihankinta / päämiestoiminta: 

 
 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 

 
 

Toimija Suunnitelman laatija 

PÄIVITETTY: 

PÄIVITETTY: 

PÄIVITETTY: 
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