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Virustartuntojen vastustus nautatiloilla 
 

Toimenpideohjeet kaikille tiloille (ripulit, hengitystietulehdukset)  
 

1. Kun kuulet virustartuntoja olevan liikkeellä, tehosta kaikkia tilasi tautisuojaustoimia 
entisestään. https://www.ett.fi/nauta/tilatason-tasosuojaus/ 

2. Älä osta pitoeläimiä tartunta-alueelta. Pyydä aina Nasevasta saatava 
terveystilanneraportti ja terveystodistuksella lisätietoa ostettavien eläinten ja niiden 
lähtökarjan terveystilanteesta. Suositeltavaa on käyttää tulokaranteenia kaikille tilalle 
tuleville uusille eläimille.  

3. Älä käy muilla nautatiloilla varsinkaan tuotantotiloissa. 

4. Aseta navetan henkilösisäänkäyntiin ETT:n ohjeiden mukainen tautisulku 
(https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2019/07/K%C3%A4yt%C3%A4-tautisulkua-
oikein.pdf).  Varaa navettaasi pakollisille kävijöille asialliset suojavaatteet ja -jalkineet. 
Järjestä kunnollinen käsien, jalkineiden ja työvälineiden pesu- ja 
desinfiointimahdollisuus. Varaa seminologin tai eläinlääkärin ym. laukkua varten puhdas 
pöytätaso. Huolehdi, että myös huoltomiehet, asentajat yms., jotka käyvät muillakin 
tiloilla, noudattavat samoja suojautumistoimia. 

5. Maitoauton kuljettajalle tulisi aina olla oma ovi maitohuoneeseen. Pidä 
maitohuoneeseen johtavat kulkuväylät puhtaana. 

6. Järjestä rehujen purkupaikka siten, ettei rehuauton kuljettajan tarvitse kulkea 
tuotantotiloissa. Esim. irtorehusiilojen täyttyä varten asennetaan purkuliitin ulkoseinään 
tai märkärehusäiliö siirretään pois eläintiloista. 

7. Tilalta lähteviä eläimiä varten tulisi olla lastaustila tai lastausvaunu. Älä päästä kuljettajaa 
eläintiloihin, vaan vie itse eläimet ulko-ovelle.  

8. Mikäli havaitset karjassasi eläimestä toiseen leviäviin virustartuntoihin viittaavia oireita, 
kuten vetistä ripulia ja syömättömyyttä, yskää, sierainvuotoa ja/tai kuumetta, ota heti 
yhteys eläinlääkäriin.  

 
Lisäohjeet tiloille, joilla on virustartuntaan viittaavia oireita 

 

1. Ilmoita oireista! Laita Nasevaan merkintä erityistilanteesta. 
Ilmoita aina tilalle tulossa oleville kävijöille tartuntaepäilystä tai todetusta tartunnasta 
• eläinlääkärille 
• teurastamon hankintaan, jos olet lähettämässä eläimiä teuraaksi tai myymässä 

välitysvasikoita 
• meijerin, teurastamon ja ProAgrian tuotantoneuvojalle 
• seminologille ja päivystykseen reittisuunnittelua varten 
• sorkkahoitajalle 
• rehuntoimittajalle, mikäli olet tilaamassa uusia rehuja 
• huoltomiehelle tai asentajalle, jos välttämättömiä korjauksia tai asennuksia on tehtävä 

tartunnan aikana 
• muille tavarantoimittajille (kuivikkeet jne) 
• lannanlevitys- ym. koneurakoitsijoille, jos heitä on lähiaikoina välttämättä tulossa tilalle  

 
Ilmoituksen perusteella asianosaiset voivat varautua tilanteeseen ja suunnitella reittinsä 
niin, että tartuntatiloilla käydään päivän viimeisenä, siirretään käyntiä tai he osaavat 
muuten varautua riittävin suojatoimenpitein.  
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2. Erottele syntyvät ja välitysvasikat vanhemmista eläimistä. Taudinpurkaustilanteissa 

pidättäydy eläinten myynnistä. 

3. Pidä erillään syntyneet ja erityisesti välitykseen lähtevät terveet vasikat ja muut tilalta 
pois siirrettävät terveet eläimet sairaista tai aiemmin sairastuneista eläimistä ainakin 
kuukauden ajan ennen siirtoa. Ks. erillinen välitysvasikkaohje. 

4. Tartunnan leviämistä eri eläinryhmien välillä voit estää rajoittamalla eläinten välisiä 
suoria ja epäsuoria kontakteja: umpinaiset karsina-aidat, omat ruokinta- ja juottovälineet 
kullekin ryhmälle, ei rehujen siirtelyä eläinryhmien välillä. Huomioi myös 
työjärjestyksessä, ettet levitä tartuntoja sairastuneista terveisiin.   

5. Virustartuntojen osoittamiseksi/tunnistamiseksi voidaan oireilevista naudoista ottaa 
näytteitä eläinlääkärin ohjeen mukaan.   


