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Saneerauksen perusperiaate 
• Tartuntaketjun katkaisu eläinten ulosteesta suuhun, rehujen 

ja juomaveden salmonellavapauden varmistaminen.
• Saneerauksen edistymisen seuranta 2-4 viikon välein 

otettavin ulostenäyttein sekä tuotantoympäristönäyttein; 
erityisesti ruokinta- ja juomalaitteet.

• Jos onnistutaan, suurin osa eläimistä vapautuu tartunnasta 3-
4 kuukauden kuluessa.

• Karjan tartuntatilanteesta ja todetun salmonellan 
serotyypistä ym. riippuen saattaa karjaan jäädä kroonisia 
tartunnankantajia. Nämä on syytä poistaa karjasta, jotta 
saneeraus ei pitkity.
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Kun saneeraus ei etenekään oletetulla 
tavalla 
• Karjassa todetaan saneerauksen 

aikana uusia 
salmonellatartuntoja tai 
ruokinta- ja juomalaitteista 
todetaan edelleen salmonellaa.
➢ Tartuntaketjun katkaisussa ei ole 

onnistuttu, eläimet saavat edelleen 
uusia salmonellatartuntoja suun 
kautta.

➢ Palattava lähtöruutuun ja otettava 
uudet tuotantoympäristö- ja 
rehunäytteet.     
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Kontaminaatiolähteen jäljittäminen 1
• Kontaminaatiolähteen jäljittäminen saattaa

olla haasteellista: 
• Salmonellaa on rehussa satunnaisina ymppeinä, 

mutta se ei löydy rehu-
tai´rehuympäristönäytteistä.

• Ruokintajärjestelmässä on jokin kohta, jossa on 
otolliset olosuhteet salmonellabakteereiden 
säilymiselle ja jopa lisääntymiselle (esim. 
apevaunu, kiinteä apesekoitin tai kiskoruokkija).

→ Tuotantoympäristö- / rehupölynäytteet 
rehuvarastoista sekä rehunkäsittely- ja 
ruokintalaitteiden ”kriittisistä pisteistä”, mahdolliset 
uudet rehunäytteet.  
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Kontaminaatiolähteen jäljittäminen 2

Eläinten terveys ETT ry

Tuotantoympäristönäyte 
väkirehun täyttöputkesta 
apesekoittimelle

Tuotantoympäristönäyte 
väkirehusiilon 
kannen sisäpinnasta ja 
pölysyklonista
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Kontaminaatiolähteen jäljittäminen 3
• Tutkimustulosten perusteella 

laitteiden ja rakenteiden 
puhdistus ja desinfiointi, 
kontaminoituneen rehun 
käsittely tai hävittäminen. 

• Toimenpiteet kirjattava 
päivitettyyn saneeraus-
suunnitelmaan, isoista 
toimenpiteistä (rehujen 
hävitys) sovittava etukäteen 
vakuutusyhtiön kanssa.

Eläinten terveys ETT ry

Kiinteä apesekoitin ja 
kiskoruokkija lypsykarjatilan 
rehustamossa
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Kontaminaatiolähteen jäljittäminen 4
• Ruokintapöydät sekä juomakupit tai -altaat ovat niin 

kuluneita, että niiden puhdistus ja desinfiointi on 
käytännössä mahdotonta.
➢Välttämättömistä korjaustoimenpiteistä kannattaa keskustella 

vakuutusyhtiön kanssa, jos niiden voidaan katsoa merkittävästi 
edistävän saneerauksen toteutumista.

• Kuluneet ruokintasangot ja juoma-altaat ym. 
(erityisesti kylmäpihattojen ns. ”palloaltaat”) 
ovat hankalia puhdistettavia.
➢Vaihdetaan tarvittaessa uusiin.   
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Kontaminaatiolähteen jäljittäminen 5
• Tilan toimintatavoissa saattaa olla seikkoja, jotka altistavat 

salmonellakontaminaation leviämiselle, mutta jotka eivät 
tilakäynnillä tule esille. Tilan omistajakaan ei välttämättä tiedä, 
miten työntekijät toimivat. 
➢Tilalla salmonellan tartuntaketjun edellyttämät toimenpiteet täytyy 

käydä uudelleen rauhassa läpi, itsestäänselvyyksiä ei ole; 
kommunikaatio ja kieliongelmat, tapakulttuuri. 

• Totutuista toimintatavoista on vaikea luopua, jos muutosten 
perusteet eivät ole selvillä. 

• Erityisesti pitkittyneissä saneerauksissa tilanväki alkaa väsyä.
Päivittäisestä ruokinta- ja juomalaitteiden puhdistuksesta ja 
desinfioinnista sekä yleisen siisteyden ylläpidosta aletaan 
lipsua.   
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Tilakoon ja ruokintatekniikan muutokset tuovat 
uusia haasteita
• Haittaeläinten kontaminoimat

rehuvarastot ja ruokintalaitteet yleisin 
tartuntalähde (?)

• Seosrehu- eli aperuokinta on tilakoon 
kasvaessa voimakkaasti yleistynyt, tiloilla 
käsitellään isoja rehumääriä, liikuteltavat 
massat ovat suuria. 

• Seosrehuruokinta ei sinällään ole riski 
mutta riskit kasvat, mikäli 
apejaekomponentteja varastoidaan 
avoimissa varastoissa.  

Eläinten terveys ETT ry

Avoin apejaevarasto, ei näin!

Vaan näin: apejaesiilot 
suojattu esim. pressuovilla
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Puutteellinen rehujen suojaus on aina riski
• Haittalintujen ulosteillaan kontaminoima

murskevilja on osoittautunut 
todennäköisimmäksi salmonellatartunnan 
alkulähteeksi usealla tilalla.

• Tuubissa säilötty murskevilja on alttiina 
jyrsijöille.

• Peittämätön vilja- ja väkirehuvarasto 
houkuttelee talvisin myös kissoja. 

• Säilörehukin voi kontaminoitua, 
jos laakasiilon päälle kertyy vesilammikoita 
ja niihin salmonellaa sisältäviä lintujen 
ulosteita. 

Eläinten terveys ETT ry

Säilörehukin voi kontaminoitua
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Uusi tekniikka voi tuoda yllätyksiä

• Uusi rehujen käsittely- ja varastointitekniikka voi tuoda yllätyksiä. Eräällä 
tilalla kontaminoitui uusi viljan varastokuivuri salmonellalla. 

• Kuivuriin oli joutunut peittämättä olleesta viljan kaatosuppilosta lintujen 
ulosteita. Varastokuivurissa puhalletaan puintikostean viljan sekaan 
lämmintä ilmaa, jolloin muodostui ”salmonellainkubaattori”.

• Tilanne huomattiin, kun ruokintalaitteista todettiin jatkuvasta 
puhdistuksesta ja desinfioinnista huolimatta toistuvasti salmonellaa, 
eivätkä eläimet vapautuneet tartunnasta.

• Perinteisessä lämminilmakuivurissa näin ei pääse tapahtumaan, koska 
kuivauslämpötila on huomattavasti korkeampi, kuivurin tyypistä riippuen 
70 - 100 ◦C.
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Uusi tekniikka voi tuoda yllätyksiä

Eläinten terveys ETT ry

Tilan varastokuivuri kontaminoitui 
salmonellalla viljan mukana 
kulkeutuneista lintujen ulosteista.

Pihaton väkirehukioskeista todettiin 
toistuvasti salmonellaa.
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Jäterehu houkuttelee jyrsijöitä 
• Rehuvarastoihin ja ruokintalaitteiden ympäristöön kertyvä 

jäterehu houkuttelee jyrsijöitä. 

• Pihattonavetoiden visiiriruokintapöytien alle ja kiinteiden 
apesekoittimien ympäristöön kertyy maahan pudonnutta 
rehua.

• Jäterehukasoihin pesiytynyt 
jyrsijäpopulaatio saattaa ylläpitää 
salmonellatartuntaa ja aiheuttaa 
uusia taudinpurkauksia.
➢ Yleinen siisteys ja haittaeläinten torjunta!
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Seosrehun happokäsittely
• Mikäli tilalla käytettävissä rehuissa todetaan salmonellaa, 

määrätään saastunut rehuerä pääsääntöisesti hävitettäväksi.

• Epäily rehun salmonellapitoisuudesta voi syntyä, vaikka 
rehusta tai rehuympäristönäytteistä ei todettaisikaan 
salmonellaa. Näin esimerkiksi silloin jos tiedetään, että 
säilörehunurmille on levitetty salmonellapitoista lietelantaa 
pintalevityksenä.

• Seosrehun happokäsittely 
lisäämällä siihen esim. AIV II -liuosta 
6 - 8 litraa tonnille siten, 
että rehun pH laskee alle 4:n.

•
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Makuuparret ja -alueet puhtaina
• Lypsykarjatilojen salmonellasaneerauksissa pätevät samat tartuntaketjun 

katkaisun periaatteet riippumatta navettatyypistä ja lypsyjärjestelmästä.
• Makuuparret ja -alueet on syytä pitää mahdollisimman puhtaina ja hyvin 

kuiviteltuina. Erityisen tärkeää tämä on lypsyrobottitiloilla, jotta
ulosteperäistä kontaminaatiota ei joudu maitoon. Jotkut meijerit eivät ota 
maitoa vastaan salmonellatiloilta, jos maidosta on todettu salmonellaa. 

• Poikima- ja sairaskarsinoiden hygieniasta tulee huolehtia.

Eläinten terveys ETT ry

Poikimakarsinan hygieniasta 
tulee huolehtia, jotta karsina ei 
muodostu tartuntalähteeksi.
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Lypsyrobotin maidonerottelujärjestelmä voi olla 
kontaminaatiolähde

• Lypsyrobottien maidonerottelujärjestelmät voivat olla 
kontaminaatiolähde. Niiden puhtaanapito on usein hankalaa, 
eikä niitä puhdisteta säännöllisesti, koska ei ole kyse meijeriin 
toimitettavasta, vaan vasikoille juotettavasta maidosta.

• Kontaminaatioriski korostuu, 
jos samaan tilaan pääsee haittaeläimiä. 
Maidon erottelujärjestelmän tulisi 
aina olla suljetussa tilassa.
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Vasikoiden juottoautomaatit ja -
järjestelmät voivat kontaminoitua

• Vasikoiden juottoautomaatit voivat kontaminoitua 
salmonellalla. Lämmin juoma on hyvä elatusaine.

• Lämminjuottoautomaatin jauhesäilö voi kontaminoitua 
esimerkiksi jauhesäkkien päällä olleesta salmonellapölystä.

• Juoman sekoitussäiliö automaatin sisällä on useinkin päältä 
avoin, sinne pääsee kärpäsiä. 

• Vasikkakasvattamossa voi koko juottojärjestelmä 
kontaminoitua. Kasvattamoiden salmonellasaneerauksissa 
on salmonellaa todettu myös juoman sekoituslaitteiden ja 
juomaputkiston sisältä.   
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Vasikoiden juottoautomaatit ja -
järjestelmät voivat kontaminoitua

• Erityisesti lämminjuottoautomaatit ovat usein varsin 
hankalia puhdistaa ja desinfioida → vaihto uuteen (?)    

Eläinten terveys ETT ry 19.4.2022



Tartunta voi levitä tuotantotilojen pesussa

• Salmonellakontaminaatio voi levitä painepesurin 
pesusumun ja -roiskeiden mukana.

• Tautisaneerauspesu on aina eri asia kuin tuotantotilojen 
normaali pesu.

• Tautisaneerauspesuista laaditaan aina erillinen suunnitelma. 
Kunnollinen alkudesinfiointi sekä pintojen kuivatus ennen 
loppudesinfiointia on tärkeää.

• Tuotantotila tulisi aina saada tyhjäksi tautisaneerauspesun ja 
-desinfioinnin ajaksi. Lypsykarjatiloilla tämä ei käytännössä 
aina onnistu, koska pesu ja desinfiointi kestää useita päivä ja 
eläimiä pitää lypsää.   
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Tartunta voi levitä tuotantotilojen pesussa

Eläinten terveys ETT ry

Salmonellaa on löytynyt myös navetan 
poistoilmahormeista ja 
viilennyspuhaltimista sekä 
tuloilmakanavista (viime mainittuihin se 
on todennäköisesti levinnyt painepesurin 
pesusumun mukana). 
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Tilanväen henkinen ja fyysinen jaksaminen 
koetuksella

• Tilan salmonellasaneeraus on omistajille ja työntekijöille pitkä ja raskas 
prosessi. Henkinen ja fyysinen jaksaminen ovat koetuksella. 
Salmonellasaneeraus on ”kestävyyslaji”. 

• Tilan voimavarojen riittävyys tulisi varmistaa jo saneerauksen alussa ja 
pyrkiä ennakoimaan mahdollinen lisätyövoiman tarve.

• Saneerausta hoitavalla eläinlääkärillä on tärkeä rooli saneerauksen 
eteenpäin viejänä ja tilanväen tukena. 

• Yhteistyö meijerin, teurastamon, vakuutusyhtiön ja muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa tilan auttamiseksi.

• Tarvittaessa tulee tilalle hankkia ammattiapua.   
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Tartuntojen taustatekijöitä, mitä pitää varoa
• Avoimet tai huonosti suojatut vilja- ja väkirehuvarastot.
• Tuotantotiloissa on oleskelupaikkoja linnuille ruokinta- ja juomalaitteiden yläpuolella.
• Tuotantotilojen ympäristössä on runsaasti suojapaikkoja jyrsijöille.
• Vanhaa rehua säilytetään suojaamattomana tuotantotiloissa ja rehuvarastossa.
• Eläimiä siirretään tilalle ilman kielteistä salmonellatutkimustodistusta.
• Lypsykarjatilalle ostetaan välitysvasikoita teurastamon eläinvälityksestä.
• Tuotantotiloissa käytetään muita kuin vain kyseisissä tiloissa käytettäviä suojavaatteita 

ja -jalkineita.
• Tuotantotiloissa käytetään muualla käytettyjä työvälineitä, joita ei ole ensin 

puhdistettu ja desinfioitu.
• Koneyhteistyötä tehdään ilman pelisääntöjä, koneita ei puhdisteta tilojen välillä.
• Yhteisiä lantavarastoja käytetään ilman, että lannan alkuperätiloja on tutkittu 

salmonellan varalta. 
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Miten saneeraus voi pitkittyä tai 
epäonnistua

• Tartunnan levinneisyys arvioidaan väärin saneerauksen alkuvaiheessa, 
kartoitusnäytteitä otetaan liian vähän. Saneerauksen alkutoimenpiteitä ei 
tehdä riittävän tehokkaasti.

• Tilan työvoimareservit ovat jo ennen tartuntaa 100 % käytössä, mutta 
tilannetta ei tunnisteta. Lisätyövoimaa ei hankita, jolloin tilan väki uupuu. 

• Rehussa on piilevä salmonellakontaminaatio, mutta sitä ei löydetä 
rehunäytteenotossa.

• Ruokintapöydät, juomakupit ja -altaat sekä navetan kulkukäytävät ym. ovat 
pinnoiltaan niin huonokuntoisia, että niiden puhdistus ja desinfiointi ei onnistu 
ilman korjauksia. Korjausten tekemiseen ei ole resursseja tai niitä ei voida 
tehdä, koska eläimiä ei voida siirtää muihin tiloihin. 

• Tartunnankantajaeläimiä ei poisteta karjasta ajoissa, jolloin eläintiheys kasvaa 
ja tartunta leviää. 
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Miten saneeraus voi pitkittyä tai 
epäonnistua

• Teurastamon eläinvälitykseen myytäviksi tarkoitettuja välitysvasikoita ei 
lopeteta saneeraussuunnitelman mukaisesti, vaan ne jätetään tilalle 
kasvatettaviksi. Eläintiheys kasvaa ja tuotantotilojen puhdistus sekä 
desinfiointi hankaloituu. 

• Eläimiä siirretään tuotantotiloissa vastoin saneerausta hoitavan eläinlääkärin 
ohjeita, jolloin tartunta leviää. 

• Tartunta leviää ilman alkudesinfiointia tehdyn painepesun tai muiden 
saneeraustoimenpiteiden yhteydessä. Ristikontaminaation estämisestä ei 
huolehdita ja kontaminoidaan jo puhdistettuja ja desinfioituja tiloja sekä 
laitteita. 

• Suunnitelmallisesta haittaeläintorjunnasta saneerauksen aikana ja erityisesti 
sen jälkeen ei huolehdita riittävästi. Haittaeläimet toimivat 
tartuntareservoaarina ja tartunta uusiutuu. 
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Saneerauksissa tarvitaan eläinlääkärin 
ammattitaitoa

• Jokaiselle salmonellasaneerauksia tehneelle eläinlääkärille on 
joskus tullut vastaan ensimmäinen saneeraus. 

• Eläinlääkärin perusammattitaidolla ja sopivan ”epäluuloisella” 
asenteella selviää pitkälle. Kaikki ei aina ole sitä, mitä tilanväki 
sanoo sen olevan tai miltä se näyttää.

• Tekemällä oppii ja kahta täysin samanlaista saneerausta ei ole.
• ETT:ltä ja muilta asiaan perehtyneiltä kollegoilta saa 

konsultaatioapua. 

Ei siis muuta kuin tulta päin -☺!!
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Kiitos! Kysymyksiä?

Elämässä pitää olla haasteita. Tämä tuotantoympäristönäyte haettiin 26 metristä ja 
löytyihän se S. Enteritidis -tartunnan alkuperä! 


