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TAUTIRISKIEN KARTOITUSLOMAKEEN TÄYTTÖOHJEET  
 

Tämän tautiriskien kartoitus-lomakkeen avulla tila voi yhdessä eläinlääkärin kanssa käydä läpi yleisimmät 

kriittiset pisteet, jotka liittyvät tilan suojaamiseen tarttuvilta eläintaideilta. Lomake auttaa kiinnittämään 

huomiota tautien vastustuksen kannalta olennaisiin asioihin. Lomakkeen loppuun voidaan kirjata 

yhteenvetona keskeisimmät tilakohtaiset tautivastustoimenpiteet. Yhteenvedon voi tarvittaessa liittää 

omavalvonnan kuvaus-lomakkeen liitteeksi. 

 Kartoituslomake on jaettu ETT:n ”kymmenen ohjeen” mukaisiin osa-alueisiin. Mikäli osiossa ei ole tilalle 

sopivaa vaihtoehtoa, voidaan tilalla tunnistettu riski kuvata vaihtoehtojen alle.  

 Vaihtoehdoissa käytetty /-merkki tarkoittaa ja/ tai – sanoja. 

Kussakin kysymysryhmässä tähdellä (*) merkityt vaihtoehdot ovat riskiltään suurempia kuin ilman tähtiä 

olevat.  Mikäli riskinkartoituslomakkeelle kertyy tähdellä merkittyjä vaihtoehtoja, on näitä toimintamalleja 

syytä pohtia riskinhallinnan kannalta. Kertyneiden tähtien lukumäärää kysymysalueittain tai 

kokonaisuudessaan ei ole olennaista laskea. Mikäli *-merkintää ei vaihtoehdon kohdalla ole, on 

toimintatapa hyvä.   

Käsitteitä 

Ulkoinen tautisuojaus  =  Toimintatavat, joilla estetään tarttuvien tautien tulo tilalle.  

Sisäinen tautisuojaus  =  Toimintatavat, joilla estetään tarttuvien tautien leviäminen tilan sisällä.  

Puhdas reitti tai alue  =  Eläimen suuhun kulkeutuvan aineen, kuten rehun ja veden, kanssa tekemisissä 

olevat pinnat. Maitohuone katsotaan myös puhtaaksi tilaksi.  

Likainen reitti tai alue  =  Ulosteen, virtsan, mullan ja hiekan tai eläinten eritteiden (synnytysnesteet tms.) 

kanssa tekemisissä olevat pinnat.  

 

1. Eläinliikenne 

 

Tarttuvien tautien leviämisen kannalta tilan tulisi pyrkiä mahdollisimman suljettuun systeemiin, jolloin 

ulkopuolinen liikenne tilalle olisi minimissään. Suljettu systeemi ei kuitenkaan ole realismia nykyaikaisessa 

karjataloudessa. Olennaista on keskittyä siihen, miten riskejä hallitaan. Eläinliikenteeseen kuuluvia, 

eläintautien leviämiseen liittyviä riskitilanteita voi syntyä aina kun tilalle tuodaan ulkopuolelta uusia eläimiä 

tai palautetaan tilalle omia, muissa eläintiloissa vierailleita eläimiä. Muutamia tartuntoja on erityisesti 

vasikkakasvattamoihin saatu myös tilalle tuotujen sairaiden tai oireetonta salmonellatartuntaa kantavien 

eläinten mukana. Tilalta toiselle kiertävät eläinten kuljetusautot saattavat levittää esimerkiksi tarttuvaa 

ripulia tai yskää.   

Eloeläinten kauppaan liittyy aina eläintautiriski. Näennäisesti terve eläin voi toimia taudin kantajana. Aina ei 

ole käytettävissä riittävän nopeaa ja luotettavaa menetelmää taudin kantajuuden poissulkemiseksi.  
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Eläinten myyjän tulisi osaltaan kantaa vastuu eläintautien leviämisen estämisestä ja ottaa tarvittavat 

näytteet ETU- Nautakarjan terveystodistuksen mukaisesti ja kertoa avoimesti karjansa terveyshistoriasta. 

 

Lisäohjeita  ETT ry:n ohjeet eläinkauppaa suunnitteleville tiloille    

 ETT ry:n ohjeet eläinnäyttelyyn osallistuville tiloille 

 

2.  Rehut ja vesi 

 

Tarttuvat eläintaudit voivat kulkeutua tilalle myös rehujen ja juomaveden mukana. Nautatiloilla tällaisia 

tartuntoja aiheuttavat lähinnä ulosteperäiset bakteerit, kuten salmonella ja EHEC sekä joissakin tapauksissa 

myös listeriat ja kampylobakteerit. 

Teollisesti valmistettujen rehujen riskinhallinta on Suomessa korkealla tasolla, eikä nautatiloilla ole viime 

vuosina todettu varmuudella teollisista rehuista johtuvia salmonellatartuntoja. Nautatiloilla 

salmonellatartunnan lähde on useimmissa tapauksissa lintujen ja jyrsijöiden salmonellapitoisten ulosteiden 

saastuttama rehuvarasto ja ruokintalaitteisto sekä varsinaiset tuotantotilat. Monessa tapauksessa 

tartunnan lähdettä ei pystytä täysin varmasti selvittämään. 

Tartunnan alkuperästä riippumatta rehuvarastojen ja ruokintalaitteiden suojaus linnuilta ja jyrsijöiltä sekä 

suunnitelmallinen tuhoeläinten torjunta on tärkeää. Näin estetään sekä tartunnan tulo ympäristöstä että 

tilalle mahdollisesti jo tulleen pistetartunnan voimakas leviäminen. Tuhoeläintorjunnasta tulee huolehtia 

erityisesti salmonellasaneerauksen jälkeen, jotta ympäristön lintu- ja jyrsijäkannassa piilevä tartunta ei 

kulkeudu takaisin tuotantotiloihin ja eläimiin. 

Tuontirehut ja – rehuaineet tulee hankkia ETT:n Positiivilistalla olevilta rehualan yrityksiltä, joilla on Eviran 

hyväksymä omavalvontaohjelma sekä laatusopimukset rehujen varastointia ja kuljetuksia hoitavien 

yritysten kanssa.  Yritykset ovat Positiivilistalle liittyessään sitoutuneet hallitsemaan toiminnassaan 

eläintautiriskejä, kuten esimerkiksi salmonellaa. Listalla on oma osionsa myös tiloilla kiertäville 

rahtisekoittajille, joilla niin ikään tulee olla hyväksytty omavalvontaohjelma näytteenottoineen.  

Nautatilojen salmonellavakuutuksen suojeluehdot, eläinten hyvinvoinnin tuen ehdot sekä 

nautaterveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevan kansallinen taso edellyttävät tuontirehujen ja –

rehuaineiden hankintaa Positiivilistan yrityksiltä. Mikäli tuottaja tuo itse maahan rehua, tulee hänen 

tutkituttaa se salmonellan varalta ennen käyttöön ottoa, muussa tapauksessa hän rikkoo sekä 

salmonellavakuutuksen että eläinten hyvinvoinnin tuen ehtoja (mikäli hän on kyseiseen tukeen sitoutunut). 

Pystymallisten väkirehusiilojen tulee olla päältä suljettuja. Väkirehujen varastointiin käytettävät laakasiilot 

tai aumat tulee peittää, ja niiden tulisi mieluummin sijaita katetussa ja ovilla suljettavassa, mahdollisimman 

lintutiiviissä rakennuksessa. Laakasiiloissa murskeviljan tai säilörehun katteena käytettävä suojaamaton 

väkirehu (esimerkiksi ohrarehu) houkuttelee lintuja ja muodostaa tartuntariskin. Kateaineena käytettävä 

perunarehu on hapanta eikä niinkään houkuttele lintuja, mutta sen sijaan homehtuu pinnaltaan.  

http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/elainkauppa
http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/elainnayttelyt
http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/elainnayttelyt
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Ostettaessa rehuviljaa muilta tiloilta, tulee selvittää millaisissa olosuhteissa viljaa on myyjätilalla varastoitu. 

Viljan seassa olevat lintujen ja jyrsijöiden ulosteet muodostavat ilmeisen tartuntariskin.  

Säilörehun varastointi on turvallisinta siilossa/tornissa tai kovalle alustalle sijoitetussa aumassa, joka on 

asianmukaisesti peitetty. Viemäröinnin ja pohjan kallistusten tulee olla kunnossa, jotta valumavedet eivät 

pilaa rehua. Pyöröpaalit on niin ikään paras varastoida kovapohjaiselle alustalle, joka on joko vettä 

läpäisevä tai viemäröity niin, että valumavedet eivät pilaa rehua. Pyöröpaalien päälle voi myös kertyä 

lintujen ulosteita, jotka kulkeutuvat paalien mukana eläinten ruokintapöydälle ja sekoittuvat rehuun. 

Villieläimet saattavat rikkoa paaleja, jolloin rehu pilaantuu helposti. 

Eläinten kuivikkeena tai seosrehun raaka-aineena käytettävä olki on niin ikään syytä varastoida siten, että 

linnut ja jyrsijät eivät pääse likaamaan sitä ulosteillaan. Paalatessa jyrsijöitä voi joutua pellolta rehun tai 

kuivikeoljen sekaan. Tätä riskiä voidaan pienentää aloittamalla paalaus pellon keskeltä, jolloin jyrsijät 

pakenevat reunoille päin.  

Rehujen varastointiin ja käsittelyyn käytettävä alue tulee olla kovapohjainen ja kuiva sekä mielellään 

katettu. Näin erityisesti silloin, jos traktorilla ja/tai rehuvaunulla tai muulla sellaisella ajetaan suoraan 

eläinten ruokintapöydälle. Muussa tapauksessa on vaarana, että maa-ainesta kulkeutuu rehun sekaan 

ruokintapöydälle.  Kovapohjainen ja kuiva varastointialue myös ehkäisee maa-aineksen kulkeutumista 

rehun sekaan laakasiilojen täyttövaiheessa. 

Tilalta toiselle siirtyviltä rehu-urakoitsijalta tulee edellyttää, että kalusto on tilalle tultaessa puhdas, eikä 

lantaa ja likaa kuljeteta koneiden mukana tilalta toiselle. Kalusto tulee tarvittaessa pestä ja desinfioida 

tilojen välillä. Vastuuntuntoisella urakoitsijalla on kirjanpito koneiden ja laitteiden pesuista. ETT:n 

Positiivilistalla olevilla rahtisekoittajilla on hyväksytty omavalvontaohjelma näytteenottoineen. 

Nautojen juomaveden tulee täyttää samat vaatimukset kuin ihmistenkin. Kunnallisten ja muiden 

vesilaitosten vettä valvotaan viranomaisten puolesta. Omaa vesilähdettä käytettäessä tulee näytteenotosta 

huolehtia itse kolmen vuoden välein. Oman vesilähteen kunnosta tulee huolehtia ja pintavesien pääsy 

kaivoon estää. Laitumien juoma-astiat tulee puhdistaa riittävän usein sekä tarvittaessa desinfioida. 

Turvallisin vaihtoehto on riittävä määrä helposti puhdistettavia ja tehokkaita automaattikuppeja. Seisovaa 

vettä sisältäviin altaisiin muodostuu helposti levä- ja bakteerikasvua ja linnut käyttävät niitä 

juomapaikkoinaan. 

Riski lannan ja sen mukana mahdollisten taudinaiheuttajien joutumisesta rehun sekaan on syytä ottaa 

huomioon myös, mikäli tilalla joudutaan levittämään lantaa heinä- tai säilörehunurmille. Kuivalannan 

levitystä nurmille ei suositella, lietelannan levitys suositellaan tehtäväksi multaamalla. Asia on syytä ottaa 

huomioon myös silloin, jos tilalle joudutaan ostamaan säilörehua tai heinää. Lannan levityksen 

muodostama hygieniariski on hyvä pitää mielessä myös kokoviljasäilörehua korjattaessa.  

Lisäohjeita   ETT ry:n ohjeita tuottajille ja rehuauton kuljettajille 

 

3. Henkilö- ja ajoneuvoliikenne 

 

Kaikki tilalla vierailevat henkilöt ja varsinkin ammatikseen muilla kotieläintiloilla vierailevat ammattiryhmät 

voivat toimia taudinlevittäjinä. Tilalla tulee tarjota talon oma suojavaatetus (saappaat ja haalarit) tilalla 

http://www.ett.fi/rehut
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käyville ammattilaisille. Saappaiden tulisi olla mieluiten turvakärjellisiä. Saappaiden varret voi suojata 

pölyltä ja vesiroiskeilta esimerkiksi muovipussilla varastoinnin ajaksi. Ruokintapöydällä kävelyä tulisi 

vierailulla välttää. Ammattilaisten varusteiden pesuun tulee tarjota juoksevaa lämmintä vettä. Salkuille ja 

pakeille on hyvä järjestää muusta tavarasta siistitty, ruostumattomasta teräksestä tai muusta helposti 

puhdistettavasta sileäpintaisesta materiaalista valmistettu, pyyhkimällä desinfioitavissa oleva laskutaso.  

Käsienpesua varten tulee järjestää puhdas pyyhe tai kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä, puhdasta lämmintä vettä 

ja saippuaa. 

Vierassisäänkäynnin yhteyteen järjestetty tautisulku on yksinkertainen ja edullinen tapa ehkäistä tarttuvien 

tautien kulkeutumista eläintilaan.  

Lisäohjeita   ETT ry:n ohjeita tilatason tautisuojauksesta 

 

Tilalta toiselle liikkuvat rehu- tai lannanlevitysurakoitsijat voivat levittää taudinaiheuttajia ajoneuvojen ja 

työkoneiden mukana. Lannan kulkeutumista levityksen yhteydessä yleisille tai muiden kotieläintilojen 

käyttämille teille ja pihoille tulee välttää.  

Olipa kyse omasta, yhteisestä tai urakoitsijan lannanajokalustosta, tulee pesu ja tarvittaessa desinfiointi 

tehdä ennen toiselle tilalle siirtoa. Pesumahdollisuus tulee varata sillä tilalla, minkä lietettä kalustolla on 

viimeksi ajettu. 

Ajoneuvoliikenteelle voi liikennejärjestelyillä järjestää ”tautisulun”. Rehupiha ja rehuvarastot ovat 

kuvitteellisen tautisulun takana olevaa puhdasta aluetta. Tilan rehupiha ja tuotantorakennusten lähialue 

ovat tilan tautisuojaukseen liittyvää aluetta, jolla ei sallita tarpeetonta liikennettä. Rehupiha ei ole 

eläinkuljetusautojen välilastauspaikka, rehuauton peräkärryn säilytyspaikka eikä tilalla vierailevien 

henkilöiden autojen pysäköintipaikka tai ryhmien kokoontumispaikka.  

Lisäohjeita   ETT ry:n puhdistus- ja saneerausohjeita työkoneille 

 

4. Kontaktit ulkomaille 

 

ETT ry:n nettisivuilla löytyy ohjeita ulkomaan matkailusta, tilavierailuista ja ulkomaisista työntekijöistä. 

ETT ry:n ohjeita tilatason tautisuojaukseen 

Ulkomaan kontakteissa on syytä ottaa huomioon myös ulkomailta tuodut koneet ja laitteet sekä niiden 

puhdistus ja desinfiointi ennen suomalaisille maatiloille tuontia ja käyttöön ottoa.  

ETT ry:n puhdistusohjeet lietekärryille ja työkoneille 

 

5. Muut kotieläimet ja haittaeläimet 
 

Eläintilassa ja rehuvarastotiloissa liikkuvat kissat ja koirat saattavat olla kontaktissa luonnoneläimiin tai 

esimerkiksi naapuritilan lemmikeihin. Nautojen kanssa tekemisissä olevia kissoja ja/tai koiria tulee olla vain 

http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/tilatason_tautisuojaus
http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/puhdistus_ja_saneerausohjeita
http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/tilatason_tautisuojaus
http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/puhdistus_ja_saneerausohjeita
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rajoitettu määrä. Kohtuullinen määrä hyviä navettakissoja on käypä osa tuholaistorjuntaa, mutta näidenkin 

eläinten terveydenhuollosta (madotukset, rokotukset) tulee huolehtia. Sukukypsien navettakissojen 

leikkauttaminen pitää ulkopuolisten kissavieraiden määrän aisoissa. Koirien ja kissojen pääsy 

rehuvarastoihin tulee estää. Jälkeiset ja luodut sikiöt tulee hävittää niin, etteivät koirat pääse niihin käsiksi. 

Sikojen ja siipikarjan pitäminen samassa eläintilassa nautojen kanssa on kielletty. Eri osastossa olevat 

taudinaiheuttajat voivat levitä työvälineiden tai jalkineiden mukana osastosta toiseen. Kullakin eläinlajilla 

tulisi olla omat rehunjakoon, lannanpoistoon ja ihonhoitoon ja muuhun sellaiseen tarkoitetut välineensä. 

 Luonnoneläimet, jyrsijät ja kärpäset voivat toimia tautienlevittäjänä. Tuholaistorjunnan tulisi olla jatkuvaa 

ja mielellään ennalta suunniteltua. Myrkkyjen käyttö jatkuvana ja ainoana torjuntavälineenä ei ole 

suositeltavaa ympäristölle ja muille kotieläimille aiheutuvan riskin takia. Suunnitelmalliseen 

tuholaistorjuntaohjelmaan kuuluvat ennakkotorjunta, kuten rakenteiden korjaus ja kunnossapito, sekä 

varsinainen torjunta, joka perustuu haittaeläinhavaintoihin. Torjuntakeinot valitaan tarpeen mukaan. 

Ennakkotorjunnalla pyritään estämään eläinten ravinnon- ja vedensaanti, sekä ehkäisemään pesintä- ja 

piilopaikkojen muodostuminen.  

Rotat ja hiiret ovat yleensä arkoja eläimiä ja välttävät näyttäytymästä ihmisille. Jos jyrsijöitä tavataan 

navettatöiden aikaan, on niiden määrä todennäköisesti kasvanut jo suureksi.  Lintujen pääsyä navettaan tai 

rehuvarastoon on vaikeaa täysin estää, mutta niiden määrän rajaaminen on torjuntatoimin mahdollista. 

Rehuvarastojen ja ruokintalaitteiden tai navetan ruokintapöydän ja juoma-astioiden yläpuolella olevat 

katto- ym. rakenteet muodostavat linnuille istumapaikkoja, jolloin ne pääsevät ulostamaan suoraan rehuun 

tai juomaveteen. Tämä kannattaa ottaa huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Olemassa olevat 

istumapaikat on syytä rakenteiden koteloinnilla, lintupiikeillä tai muilla vastaavilla ratkaisuilla poistaa. 

Vanhojen pesäpohjien siivoaminen pesintäkauden jälkeen on osa lintujen torjuntaa.  

Rehuvaraston lattialla oleva irtorehu houkuttelee tuhoeläimiä, joten varasto tulee pitää mahdollisimman 

siistinä ja irtorehu siivota pois. Säkkitavarana olevaa rehua ei varastoida aivan seinän viereen, jotta 

jyrsijöille ei jää sinne pesäpaikkoja. Ehjät rakenteet ehkäisevät rottien ja hiirien kulkeutumista sisälle 

navettaan. Rakennusten ympäristöön ei tule kerätä romukasoja, jotka tarjoavat suojapaikkoja jyrsijöille. 

Suotavaa on pitää tuotantorakennusten ulkoseinien vierustat vähintään metrin leveydeltä sorapintaisina ja 

vapaana kasvillisuudesta.   

Lisäohjeita ETT ry:n ohje tuhoeläintorjunnasta 

 

6. Tartuntaketjun katkaisu, tartuntapaineen lasku 

 

Puhtaan ja likaisen reitin pitäminen erillään ehkäisee lannan ja sairaiden eläinten eritteiden kulkeutumista 

eläinten suuhun. Eläinsuojan pohjapiirrokseen eri väreillä piirretty puhdas ja likainen reitti auttavat 

hahmottamaan risteymäkohdat, jotka ovat tautien leviämisen kannalta kriittisiä pisteitä. 

Rehunkuljetusreitit (=puhdas reitti) tulee mahdollisuuksien mukaan pitää erillään lannankuljetusreiteistä ja 

eläinten kulkureiteistä (likainen reitti). Mahdollisissa risteämäkohdissa pyritään riskiä hallitsemaan joko eri 

tasolla olevilla kulkureiteillä (esimerkiksi ”nostosillat”) tai peittämällä risteämäkohta eläinten siirron ajaksi 

http://www.ett.fi/sites/default/files/user_files/ohjeet_ja_lomakkeet/Tuhoelaintorjunta.pdf
http://www.ett.fi/sites/default/files/user_files/ohjeet_ja_lomakkeet/Tuhoelaintorjunta.pdf
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esimerkiksi suojalevyillä, kuivikkeella, kuivadesinfiointiaineella tai teollisuushienokalkilla. Eläinten juoma-

astiat suojataan mahdollisuuksien mukaan sekä puhdistetaan ja tarvittaessa desinfioidaan riittävän usein.  

Sileät pinnat, lantakouruun tai viemäriin viettävät lattiakaadot ja vesipisteiden läheisyys auttavat 

puhtaanapidossa. HoitajaN kulkureitillä riittävä määrä saappaidenpesupisteitä tai saappaiden 

vaihtomahdollisuus pisteissä, joissa tullaan likaiselta alueelta puhtaalle alueelle, pienentävät tautien 

leviämisriskiä.  

 Piirroksen kanssa kannattaa miettiä myös hoitajan päivittäiseen työjärjestykseen kuuluva liikkumissuunta. 

Suositeltavaa on hoitaa eläimet järjestyksessä nuorimmasta vanhimpaan ja terveimmästä sairaaseen päin. 

Lisätietoja   ETT ry:n luento navettasuunnittelusta  

Osastoinnilla voidaan katkaista tartuntaketjua leviämästä koko karjaan. Lypsykarjassa ja 

lihanautakasvattamossa vasikoiden kasvattaminen erillisessä, omalla ilmanvaihdolla varustetussa osastossa 

on suositeltavaa. Vasikan vastustuskyky on heikoimmillaan 6-10 viikon iässä, kun ternimaidon vasta-aineet 

ovat vähentyneet ja oma tuotanto ei ole täysin kehittynyt. Vanhemmat oireettomat eläimet voivat levittää 

taudinaiheuttajia suoran kosketuksen, ulosteen tai hengitysilman mukana nuorempiin eläimiin. Erillisessä 

osastossa saadaan ilmanvaihto ja lämpötila säädettyä helpommin vasikan tarpeita vastaavaksi.  

Lihanautojen kasvatuksessa kertatäyttöinen tuotantomenetelmä mahdollistaa huomattavasti helpommin 

tartuntaketjun katkaisun, mikäli erässä on sairas tai tartunnankantajana toimiva eläin. Kertatäyttöisyyteen 

kuuluu karsinoiden pesu, tarvittaessa desinfiointi sekä kuivatus erien välillä.  

Eläinvirroilla tarkoitetaan sitä, miten eri ikäiset  ja eri tuotosvaiheessa olevat eläimet siirtyvät eläinsuojassa 

paikasta ja osastosta toiseen tuotantokierron mukana. Yhdensuuntaisessa eläinvirrassa 

vanhempia/huonosti kasvaneita eläimiä ei siirretä missään vaiheessa nuorempien, vastustuskyvyltään 

heikompien eläinten joukkoon.  

Eläimiä kannattaa ryhmitellä myös tuotosvaiheen, kuntoluokan tai terveydentilan mukaan. Ruokintaa 

voidaan ryhmäkohtaisesti tarkistaa eläinten kuntoluokan perusteella. Tartunnallisia utaretulehduksia (Str. 

agalactiae, Staf. aureus) sairastavat lehmät voidaan esimerkiksi ryhmitellä erilleen muista lehmistä.  

Kuta enemmän sairaalla eläimellä on eläinkontakteja, sitä paremmat mahdollisuudet taudinaiheuttajalla on 

levitä eteenpäin. Ryhmäkoon kasvaessa eläinkontaktien määrä kasvaa eksponentiaalisesti.  Ylitäyttö ja 

suuret ryhmäkoot altistavat karjan tehokkaalle taudinaiheuttajien leviämiselle.  

Sairaiden eristäminen antaa sairastavalle yksilölle toipumisrauhan, mahdollistaa sairaan yksilökohtaisen 

hoitamisen ja ehkäisee kontakteja terveisiin eläimiin. Pelkkä sairaskarsina ei yksistään auta tartuntaketjun 

katkaisussa, olennaisen tärkeä on hoitajan karjasilmä. Siirtopäätös sairaskarsinaan tulee tehdä riittävän 

ajoissa ennen kuin epidemia on levinnyt laajalle, jolloin eristämisestä ei enää ole vastaavaa hyötyä. 

Sairaskarsinan rehuntähteiden, lannan ja likaantuneiden kuivikkeiden poisto sekä karsinan pesuvesien 

valumareitit tulee suunnitella niin, ettei näistä aiheudu tartuntavaaraa muille eläimille. 

Sairaskarsinasta tulisi olla suora yhteys ulos. Raadon poistoreitti tulisi olla mahdollisimman kaukana 

puhtaasta linjasta. Raadon säilytyspaikan tulisi olla mahdollisimman kaukana rehuvarastosta ja mieluiten 

päällystetty ja helposti puhdistettava. Mahdolliset valumat tulee käsitellä esim. rakennushienokalkilla.  

http://www.ett.fi/sites/default/files/user_files/terveydenhuolto/TT-teemavuosi/Tautiriskien%20huomioiminen%20navettasuunnittelussa%2C%20Oulu%2006.02.2012.pdf
http://www.ett.fi/sites/default/files/user_files/terveydenhuolto/TT-teemavuosi/Tautiriskien%20huomioiminen%20navettasuunnittelussa%2C%20Oulu%2006.02.2012.pdf
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7. Eläinten vastustuskyvyn lisääminen 

Ohjeita tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämiseen löytyy ETT ry:n nettisivuilta. 

8.  Tautiseuranta 

Ohjeita tautiseurantaan ja näytteenottoon löytyy ETT ry:n nettisivuilta 

9. Suunnitelmallinen terveydenhuolto 

 

Suunnitelmallisella terveydenhuollolla voidaan parantaa eläinten terveydentilaa ja hyvinvointia sekä 

kehittää tilan tuotantoa. Tästä syystä kannattaa tehdä tilan oman eläinlääkärin kanssa terveyden-

huoltosopimus ja liittyä nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaan. Tilalle tehdään 

vähintään yksi terveydenhuoltokäynti vuodessa.  

10.   Asenne, motivaatio ja yhteistyö 

Ketjun jokaisen lenkin tulisi kantaa vastuu eläintautien leviämisen ehkäisemisestä. Tautien vastustus on 

yhteispeliä. 

 

Miten toimia akuutissa taudinpurkaustilanteessa? 

 Akuutin taudinpurkauksen ensimmäisiä toimenpiteitä on tilanteesta tiedottaminen kaikille tarpeellisille 

yhteistyötahoille: maidonkeräilyyn, eläinvälitykseen, seminologille, tilan eläinlääkärille, jne. Ulko-ovelle on 

hyvä viedä lappu varottamaan vierailijoita.  

Eläinkuljetukseen lastattavat eläimet on paras vielä itse ovelle. Ulko-oven läheisyyteen varattu lastaustila 

tai navetan sisä- ja ulkopuoliset ajokujanteet nopeuttavat työskentelyä. Jos kuljettajan on tultava 

navettaan, tulee hänelle tarjota talon saappaat (varalla eri kokoja turvakärjellisiä saappaita) ja suojahaalarit 

sekä kenkien pesumahdollisuus.  

Tarttuvan taudin riehuessa tilalla tulisi varautua ajoneuvojen renkaiden pesuun ja desinfiointiin. 

Kestopäällystetty alue maidonkeräily- ja karjankuljetusajoneuvojen reiteillä helpottaa puhtaanapitoa. 

Ennen maidonkeräysauton käyntiä tulee maitohuoneen oven eduslaatta, ulko-oven kynnys ja 

maitohuoneen lattia, käytävien lattiat sekä ovenkahvat puhdistaa ja desinfioida. Uloskäynnin yhteyteen 

tulee varata jäteastia kuljettajan käyttämiä kertakäyttöisiä suojavarusteita varten. Keräilyauton ajoreitin 

päällystäminen tai sorastaminen pitää ajoreitin mahdollisimman kuivana. 

 

Eloeläinten myyntitilanteissa myyjän tulisi omalta osaltaan huolehtia, että myytävistä eläimistä otetaan 

ajoissa salmonellanäytteet ja omalta eläinlääkäriltä tilataan täytetty ETU- Nautakarjan terveystodistus. Jos 

karjassa on esiintynyt tarttuvien tautien oireita, ei eläimiä myydä  tilalta toiselle ennekuin 4 viikkoa on 

kulunut viimeisten oireiden häviämisestä. 

http://www.ett.fi/sisalto/ohjeet-1

