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Eläinkuljetuskaluston puhdistus ja desinfiointi         

 
Eläinten kuljetuksessa on noudatettava eläintautilain (441/2013) 11. luvussa annettuja määräyksiä. 
 
Ruokaviraston ohjeet eläinten ja tavaroiden kuljetusajoneuvojen desinfioinnista: www.ruokavirasto.fi 

• Ohje eläintautien leviämisen estämisestä sekä eläinkuljetusajoneuvojen puhdistamisesta ja desinfioimisesta 
Suomen rajat ylittävissä eläinkuljetuksissa 

• Tyhjien EU:n ulkopuolelta palaavien eläinkuljetusajoneuvojen pesu ja desinfiointi 
 
ETT:n puhdistus- ja desinfiointiohjeet: 

1. Mekaaninen puhdistus 

- Kaikki irtonainen lika (lanta, rehu yms.) poistetaan kolaamalla ja/tai harjaamalla. 

- Rakenteita irrotetaan tarpeen mukaan puhdistuksen mahdollistamiseksi. 
2. Pesu 

- Eläinten kuljetustila kostutetaan emäksisellä, desinfioivalla pesuaineella (esim. Forteva, 
Hypofoam, MS Topfoam, Pintty tai vastaavat valmisteet). 
▪ Pesuaine kannattaa levittää painepesuriin tai vesijohtoon liitettävällä vaahdottimella 

kaikille pestäville pinnoille ylhäältä alas ja edestä perään päin.  
▪ Huolehditaan myös irrotettavien osien taustojen ja alustojen pesusta. 

▪ Pinttynyt lika vaatii pidemmän liotusajan tai useamman kostutuskäsittelyn. 

▪ Desinfioivan pesuaineen ei pidä antaa kuivua pinnoille. 
- Kuljetustilan kaikki pinnat pestään painepesuria ja puhdasta vettä käyttäen vastaavassa 

järjestyksessä. 

3. Kuivattaminen 

- Paras lopputulos saadaan, kun pintojen annetaan kuivua ennen niiden desinfiointia siten, 
ettei kosteutta ole näkyvissä (huokoiset pinnat avautuvat ja desinfiointiliuos pääsee 
kulkeutumaan syvemmälle). 

4. Desinfiointi 
- Desinfiointiaineet tehoavat parhaiten kuivahtaneilla pinnoilla. 

- Desinfiointiaine valitaan käsiteltävien pintamateriaalien, valmisteen vaikuttavuuden sekä 
sen käytettävyyden ja käyttöturvallisuuden perusteella. 

- Desinfiointiaineita on aina käytettävä valmistajan antaman käyttöohjeen mukaisesti ja 
käyttöturvallisuusohjeita noudattaen. Käytettäessä valmisteita, jotka voivat syövyttää 
alumiini-, kupari-, messinki- ja valurautapintoja, on tällaiset pinnat huuhdeltava 
desinfioinnin jälkeen. 

- Desinfiointiin soveltuvat esim. 

▪ Glutaraldehydien ja kvaternääristen ammoniumyhdisteiden seokset 
➢ Force 7, GPC 8, Mida San 309, MS Megades, Parvocide H Plus, Viragri tai vastaavat 

▪ Happopohjaiset valmisteet tai eri happojen seokset 

➢ VENNO VET 1 super, Virex, Virkon S tai vastaavat 
▪ Alkoholipohjaiset valmisteet (alhaisissa lämpötiloissa) 

➢ Divodes FG, Exitol 20 P tai vastaavat 

5. Muuta huomattavaa 

- Ohjaamon jalkatila, polkimet ja astinlaudat sekä suojavaatteiden ja -jalkineiden säilytystila 
puhdistetaan ja desinfioidaan aina samassa yhteydessä. 

- Mikäli autolla on kuljetettu eläimiä, joilla on esiintynyt vaarallisia tai helposti leviäviä 
tauteja, tai auto on käynyt ulkomaisella eläintilalla, sillä ei tule kuljettaa suomalaisia 
eläimiä ennen kuin 48 tuntia on kulunut puhdistuksesta ja desinfioinnista. 

https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/d-rekisteri
http://www.ruokavirasto.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/elaimet-eu-maat/ohje-elainkuljetusajoneuvojen-puhdistamisesta-ja-desinfioimisesta-suomen-rajat-ylittavissa-elainkuljetuksissa--v-2-2019.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/elaimet-eu-maat/ohje-elainkuljetusajoneuvojen-puhdistamisesta-ja-desinfioimisesta-suomen-rajat-ylittavissa-elainkuljetuksissa--v-2-2019.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elaimet/tyhjien-eun-ulkopuolelta-palaavien-elainkuljetusajoneuvojen-pesu-ja-desinfiointi/

