
 
 

Naseva-tiloja luokitellaan nyt tautiriskin mukaan 

Nasevan jäsenyritykset haluavat kiinnittää tuottajiensa huomiota tuotantotilojen tautisuojaukseen. 
Lokakuussa otettiin käyttöön tilojen automaattinen luokittelu tarttuvatautiriskin perusteella. Luokkia on 
neljä: P, N, O ja R. Pitopaikan luokkaa kuvataan Nasevassa alla olevin ikonein. 

 
P (Premium) on tarkoitettu tiloille, jotka haluavat profiloitua jalostuseläinkaupassa.  

N (Naseva kansallinen) jakaantuu kolmeen tasoon: N1 luokkaan pääsevät ne maito- ja emotilat, jotka 
täyttävät pitoeläimiä myyvän tilan kriteerit, mutta eivät katso Premium luokkaa tarpeelliseksi.  N2 luokka on 
maito- ja emotiloille, jotka myyvät vain teuraaksi kasvatettavia eläimiä. N3 on vasikkakasvattamoille. 

O (Perustaso) on loppukasvattamoille, joista eläimet menevät vain teurastamolle.  

R (Riskitaso), jolle päätyy, kun terveydenhuoltokäynti on jäänyt teettämättä ajoissa tai tilalla on erityistilanne 
voimassa tarttuvan taudin vuoksi. Myös puutteellinen tautisuojaus pudottaa tilan riskitasolle. Tämä 
näyttääkin olevan yksi suurimmista syistä R-luokan suureen määrään. Tuotantoaan lopettelevat tilat, jotka 
eivät enää teetä vuosittaista terveydenhuoltokäyntiä kasvattavat myös riskiluokkaa.  

        

Tilojen luokitus liittyy Eläinten terveys ETT ry:n hallinnoimassa ”Alkutuotannon laatujärjestelmistä lisäarvoa 
maidon-, lihan- ja kananmunantuotantoketjuille” -hankkeessa tehtyihin kehitystöihin.  



 
 
Hankkeen tarkoitus on edistää turvallisen eläinliikenteen toteutumista tilojen välillä. Luokitus ei yksin riitä, 
eikä anna takuuta eläinten terveydestä, mutta kiinnittää huomiota asioihin, joita voidaan pitää riskitekijöinä 
tarttuvien tautien leviämisen suhteen. Ruokaketjun kannalta on oleellista, että eläinainesta ei siirtyisi 
alemmalta tautisuojaus- ja tartuntatautitasolta ylemmälle, eikä varsinkaan eläinliikenteen riskitiloilta 
kansallisen tason tiloille. Toisin sanoen korkeammalla luokituksessa olevan tilan ei tulisi ostaa eikä siirtää 
alemman luokituksen tilalta eläimiä. Tällä hetkellä tilaluokitus ei ota huomioon eläinten hyvinvointiin liittyviä 
tekijöitä.  
Luokitus on täysin automaattista suuren tila- ja pitopaikkamäärän vuoksi ja tapahtuu alempana kuvattujen 
kriteerien mukaisesti. Kaikki luokituskriteerit tuotantosuunnittain löytyvät Nasevan avoimilta sivuilta ”Ohjeet 
ja lomakkeet”. Kriteerien toteutumista tarkastellaan pitopaikkakohtaisesti joka yö. Kun tietoja päivitetään, 
tilan pitopaikat luokittuvat seuraavana yönä uudestaan. Osa kriteereistä haetaan eläinlääkärin 
terveydenhuoltokäynnillä Nasevaan kirjaamista tiedoista. Luokitus on ohjaava, eikä vaikuta tilityshintaan, 
eikä tässä vaiheessa teurastamon välitys- tai teuraseläinliikenteeseen. Sen onnistumista seurataan Nasevan 
ja jäsenorganisaatioiden toimesta. Mahdolliset ongelmakohdat korjataan ja uusia asioita voidaan ottaa 
tarkasteluun tarpeen mukaan.  

Kirjauduttuaan Nasevaan näkee pitopaikan/pitopaikkojen luokituksen ”Käsittelet tilaa” -ruudun ikoneissa. 
Klikkaamalla ikonia pääsee siirtymään tarkempaan erittelyyn luokituksen perusteista. Ylemmästä luokasta 
näkee mitkä rastit puuttuvat ja ovatko ne sellaisia, että toimintatapoja olisi mahdollista vielä parantaa.  

 

 

 

 

N1 kuvaa lypsykarjan tai emotilan kansallisen tason toteutumista. Kansalliselta N1 tasolta voi tipahtaa 

alemmas N2 tasolle, jos karjassa on Str. agalactiae -tartuntaa, jolloin tulisi myydä vain välityseläimiä. 



 

 

 

 

Lypsykarja- tai emotilan on aina kuuluttava M.bovis -vastustusohjelmaan päästäkseen 

Premium-tasolle. Lisäksi terveydenhuoltokäynnit on tehtävä 3 kk välein. 

Perustaso O on ainoastaan loppukasvattamoja varten. Riskitasolta pääsee takaisin 

kansalliselle tasolle korjaamalla ne kohdat, joista rasti puuttuu seuraavaksi ylemmässä 

luokassa. 

 


