
  
  

 

Eläinvälitys Mycoplasma bovis – tartunnan saaneilta tiloilta  
 
Tilat ja niiden sopimuseläinvälittäjät noudattavat seuraavia ohjeita vasikkavälityksessä, jotta avoin 
toimintatapa tautivastustuksessa voidaan ylläpitää. Ohjeiden tarkoituksena on turvata tartunnan 
saaneiden tilojen vasikoiden jatkokasvatus ja minimoida tartunnan leviäminen nautaketjussa. 
Tämä edellyttää tilan, eläinvälittäjän ja tilan riskinhallinnasta vastaavan eläinlääkärin yhteistyötä. 
 

1) Tila ilmoittaa epäillystä tai todetusta tartunnasta sopimuseläinvälittäjälleen ja mahdollisille 
muille eläintensä vastaanottajille. 

2) Tila varmistaa kuuluvansa NASEVAAN ja yhteistyökumppaneilleen antamansa 
valtuutukset, jotta tartunnan leviämistä ketjussa voidaan mahdollisimman tehokkaasti 
estää. 

3) Tila selvittää omat ja yhteistyökumppaniensa mahdollisuudet kasvattaa mahdollisen 
tartunnan saaneet vasikat. 

4) Välitykseen myytävät vasikat erotetaan heti syntymästään tilan lehmistä ja vanhemmista 
mahdollisesti tartunnan saaneista vasikoista. Tämä toteutetaan mieluiten siirtämällä vasikat 
erilliseen puhtaaseen osastoon. Vaihtoehtoisesti vasikat voidaan erotella toisistaan 
pisaratartunnat estävillä väliaitalevyillä, igluilla tai toisistaan riittävän erillään olevilla muilla 
karsinajärjestelyillä. Mitä tarkemmin erottelu toteutetaan, sitä suuremmalla 
todennäköisyydellä vasikoille löydetään sopiva vastaanottaja. 

5) Tilan eläinlääkäri laatii tilalle riskienhallintasuunnitelman. Se tallennetaan NASEVAN 
”Tautitorjunta”-valikkoon. Tila noudattaa riskienhallintasuunnitelmaa. Tilan eläinlääkäri 
seuraa sen toteutumista. 

6) Tutkimukset joko a tai b kohdan mukaisesti  
a) Koko karja tutkitaan EVIRAN ohjeiden mukaisesti tartunnan toteamisen ja edellä 
esitettyjen välittömien ennaltaehkäisytoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen (2-4 vko 
tartunnan toteamisesta ja toimenpiteiden aloittamisesta). Tutkimus uusitaan kahteen 
kertaan noin puolen vuoden välein. Tutkimuskustannuksista sovitaan yhteistyökumppanien 
kanssa.    
b) Tartunnan jälkeen riskienhallintasuunnitelman ohjeiden mukaisesti eristetyt vasikat 
tutkitaan 2-4 vk ikäsinä sierainlimanäyttein.  

7) Eviran ohjeiden mukaisesti tutkitut muista eläimistä erotetut vasikat voidaan välittää 
lihanautatiloille vähäriskisinä välitysvasikoina, jos niillä ei ole todettu M. bovis - tartuntaa. 

8) Eläinvälittäjä arvioi tilan eläinten aiheuttaman riskin tapauskohtaisesti yhteistyössä tilan 
riskienhallinnasta vastaavan eläinlääkärin kanssa ja ohjaa tutkimattomat tai mahdollisesti 
tartunnan saaneet vasikat harkintansa mukaan tiloille, joille tartunta on jo todennäköisesti 
levinnyt aiemmin myytyjen vasikoiden mukana. Jos tällaisia tiloja ei ole käytettävissä, 
vasikoita ei myydä ennen kuin vasikoiden aiheuttama riski voidaan tehtävien tutkimusten 
perusteella arvioida olevan vähäinen. 

9) Eläinvälittäjä ei ole velvollinen välittämään M. bovis - tartunnan saaneita tai 
hengitystietulehduksia sairastaneita vasikoita, jos niille ei löydetä sopivaa vastaanottajaa. 

10) Tila varautuu lopettamaan tai teurastuttamaan vasikat, joille ei löydetä sopivaa kasvattajaa.  
11) Jos tilalta välitettyjen vasikoiden huomataan aiheuttavan ongelmia jatkokasvatuksessa, ei 

tilalta voida välittää uusia vasikoita, ennen kuin riskienhallintatoimenpiteillä on varmistuttu 
vasikoiden vähäriskisyydessä. 

12) Tilan eläimiä ei viedä lypsy- tai emolehmäkarjoihin.  
   


