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Käytä oikein kaksinkertaista tautisulkua 

Periaate 
Tautisulku suojaa eläimiäsi tartunnoilta vain, kun 
kaikki – niin tilanväki kuin muutkin kävijät – käyt-
tävät sitä aina asianmukaisesti.  
Pidä tuotantorakennuksen ulko-ovi lukossa. 
Ovessa on hyvä olla kyltti kertomassa siitä, ettei 
tuotantotiloihin saa mennä ilman omistajan lu-
paa, ja näkyvissä omistajan puhelinnumero.  
Mikäli rakennus on osastoitu, kädet on pestävä ja 
desinfioitava (vaihtoehtona desinfioinnille osas-
tokohtaiset käsineet) myös osastojen välillä. Eri 
osastoille on oltava omat jalkineensa ja työväli-
neensä mm. raatojen keräilyyn. 
Muista huolehtia säännöllisesti eri alueiden – 
likainen alue, välitila ja puhdas alue – siisteydestä 
ja puhtaudesta eri työvälinein sekä työjalkinei-
den ja -vaatteiden pesusta. 

Tautisulun käyttö 

1. Riisu sisään tullessasi ulkovaatteet niille varat-
tuun tilaan (naulakko tms.), istu penkille ja riisu 
ulkokengät. Penkin sijaan likaisen sisäänkäynti-
alueen ja välitilan rajana voi toimia myös esim. 
filmivanerilevystä tehty aita/karsina tai muu sel-
keästi eri alueet erottava eritasoinen este. Istu-
mamahdollisuus helpottaa kuitenkin kenkien ja 
vaatteiden vaihtoa. Tautisulun periaate on, ett-
eivät ulko- ja välitilan jalkineet kohtaa toisiaan, 
eivätkä ulkoa jalkineiden ja vaatteiden mukana 
mahdollisesti tulevat taudinaiheuttajat kul-
keudu kanalaan. 

2. Käänny välitilaan ja laita jalkaan välitilan jalki-
neet (esim. crocsit). Älä kulje välitilassa sukkasil-
lasi. 

3. Pese kätesi lämpimällä vedellä ja saippualla 
(nestesaippua annostelijasta, ei palasaippua) ja 
kuivaa ne kertakäyttöisellä käsipyyhkeellä. 
Käytä käsidesiä tai vaihtoehtoisesti käsineitä 
(kts. kohta 6., omat käsineet joka osastoon). 

4. Pue työvaatteet (haalari tms.) ja päähine. Voit 
myös jättää omat vaatteesi (paita, housut tms.) 
välitilaan (esim. kaappi) ja pukea työvaatteet 
suoraan alusvaatteiden päälle. Suihku vähentää 
entisestään tartuntojen siirtymisriskiä eläintilaan.  

 
 

Ensimmäinen tautisulku 
kanalarakennuksen  

sisäänkäynnissä 

 

Pysäytä luvattomat  
kävijät jo ulko-ovella! 

Toinen tautisulku  
eläintilan ovella 

 

ULOS 
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5. Jätä välitilan jalkineet eläintilan ovella olevan tauti-
sulun (filmivanerilevyin erotettu hygieniakarsina 
tms. 1.-kohdan tautisulkuun verrattava selkeä este) 
ulkopuolelle. Astu suoraan hygieniakarsinan sisä-
puolella oleviin puhtaan alueen työjalkineisiin. 

6. Jos käytät kanalassa osastokohtaisia pestäviä työ-
käsineitä tai kertakäyttökäsineitä ja/tai hengitys-
suojainta, pue ne nyt päällesi. 

7. Siirry kanalaosastoon. 

8. Poistuessasi eläintilasta riisu työjalkineet hygienia-
karsinan sisäpuolelle. Astu suoraan välitilan jalki-
neisiin (esim. crocsit).  Töiden päättyessä riisu työ-
vaatteet ja ripusta ne naulakkoon ja pue omat 
vaatteesi (paita, housut tms.). 

9. Pese kätesi lämpimällä vedellä ja nestesaippualla 
ja kuivaa ne kertakäyttöisellä käsipyyhkeellä. Siirty-
essäsi toiseen osastoon käytä käsidesiä tai vaihto-
ehtoisesti osastokohtaisia pestäviä työkäsineitä tai 
kertakäyttökäsineitä. 

10. Poistuessasi kanalasta siirry uloskäynnin tautisu-
lulle ja riisu välitilan jalkineet. 

11. Käänny likaiselle alueelle koskettamatta sukilla lat-
tiaa ja laita ulkokengät jalkaan. Pue ulkovaatteet. 

12. Sulje ulko-ovi huolellisesti ja varmista, että ovi on 
lukittu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lue myös: Kaksinkertaisen tautisulun määritelmä 

Väripalkin sijainti tekstin 

alle ja asetus niin ettei 

liiku tekstin mukana 

50 % 
Tekstiboksi kopioidaan 

mallisivulta, jolloin myös 

muotoilu säilyy 

Nosto voi olla myös joku 

luku ja sen seliteteksti 

 
 

TAUTISULKUALUEIDEN EROTTELU 

- Penkki 
- Filmivanerista tehty ”hygienia-
karsina” 

- Muu selkeä, lattian kanssa erita-
soinen erottelu, kuten kynnys,  
ritilä tms. 

Huom!  

Jos kanalassa ei ole eril-
listä munavarastoa, ja 

munien nouto tapahtuu 
samaa reittiä kuin kulku 
eläintilaan, on munien 

noudon jälkeen aina vä-
littömästi pestävä ja des-
infioitava munien kulje-

tusreitin lattia.  

 

https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2022/03/Kaksinkertainen_tautisulku_maaritelma_2022.pdf

