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Saneerauksen perusperiaate
Vaihtoehdot:
A: Saneeraus ”tuotanto päällä”; rehujen ja juomaveden
salmonellavapauden
varmistaminen, tiheä näytteenotto sioista, salmonellapositiivisten
eläinten ja eläinryhmien nopea karsinta.
B: ”Hybridimalli”, lähinnä yhdistelmäsikaloissa; rehujen ja juomaveden
salmonellavapauden varmistaminen, näytteenotto sioista porsitus- ja
ja välikasvatusosastoissa. Salmonellapositiivisia porsaita ei lopeteta vaan
ne siirretään lihasikalaan, jossa osa vapautuu tartunnasta (hapan
liemiruokinta). Tiheä näytteenotto sioista lihasikalassa, salmonellapositiivisten sikojen lopetus vasta loppukasvatusvaiheessa.

C: ”Stamping out”; kaikkien sikojen lopetus mahdollisimman nopeasti,
tuotantotilojen perusteellinen puhdistus ja desinfiointi.
Eläinten terveys ETT ry
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Kun saneeraus ei etenekään oletetulla
tavalla (vaihtoehdot A ja B)
• Sikalassa todetaan saneerauksen aikana uusia
salmonellatartuntoja tai rehun käsittely- ja ruokintalaitteista
tai muualta tuotantoympäristöstä todetaan edelleen
salmonellaa.
➢ Tartuntaketjun katkaisussa ei ole onnistuttu,
eläimet saavat edelleen uusia
salmonellatartuntoja suun kautta.
➢ Eläimistä tyhjentyneiden sikalaosastojen erätaukopesu ja
desinfiointi ei ole onnistunut
toivotulla tavalla.
➢ Palattava lähtöruutuun ja otettava
uudet tuotantoympäristö- ja
rehunäytteitä sekä tarkennettava
saneeraustoimenpiteitä.
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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. rehun alastuloputket
liemiruokintakoneen sekoitussäiliöön, rehusiilojen
kannen sisäpinta ja lasikuitusiilojen seinämien
”taskumuodostumat”)
→ Tuotantoympäristö- / rehupölynäytteet rehuvarastoista
sekä rehunkäsittely- ja ruokintalaitteiden ”kriittisistä
pisteistä”, mahdolliset uudet rehunäytteet.
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Kontaminaatiolähteen jäljittäminen 2

Ison sikalan liemiruokintalaitteisto, tilalle todennäköisesti rotan ulosteita sisältäneen ostoviljan
mukana tullutta salmonellaa löytyi sekoitussäiliöiden päällä olevasta poikittaiskuljettimesta ja
rehun alastuloista (jauhettu rotan uloste; lämpö ja kosteus).
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Kontaminaatiolähteen jäljittäminen 3

Lasikuidusta tehdyn rehusiilon kannen sisäpinnassa ja seinämissä taskumuodostumia,
jotka tulivat näkyviin vasta, kun siilo oli kaadettu maahan ja sitä päästiin tarkastelemaan
sisäpuolelta.
Eläinten terveys ETT ry
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Kontaminaatiolähteen jäljittäminen 4
• Tutkimustulosten perusteella
laitteiden ja rakenteiden
puhdistus ja desinfiointi,
kontaminoituneen rehun
käsittely tai hävittäminen.
• Toimenpiteet kirjattava
päivitettyyn saneeraussuunnitelmaan, isoista
toimenpiteistä (rehujen
hävitys)sovittava etukäteen
vakuutusyhtiön kanssa.
Esim. sikalan kuivaruokintalaitteisto joudutaan
käytännössä purkamaan kokonaan osiin, jotta
sen puhdistus ja desinfiointi on mahdollista.
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Kontaminaatiolähteen jäljittäminen 5
• Sikalan ruokintakourut ja karsinarakenteet saattavat olla
rakenteeltaan sellaisia, että niiden puhdistus ja desinfiointi
ei ole rakenteita purkamatta mahdollista,
➢Välttämättömistä korjaustoimenpiteistä kannattaa keskustella
vakuutusyhtiön kanssa, jos niiden voidaan katsoa merkittävästi
edistävän saneerauksen toteutumista.

• ”Muovilankusta” tehtyjen
karsina-aitojen tai sikalaosastojen väliseinien sisällä
saattaa olla runsaasti likaa.
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Kontaminaatiolähteen jäljittäminen 6
• 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.
Päivittäisistä hygieniatoimenpiteistä ja esim. sikalaosastojen
huolellisesta pesusta ja desinfioinnista, tautisulkujen käytöstä
(erilliset epidemiologiset yksiköt) sekä yleisen siisteyden
ylläpidosta aletaan lipsua.
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Yksikkökoon kasvu tuo uusia haasteita
• Porsastuotanto- ja yhdistelmäsikaloiden tuotantokierto on
nopea. Käytännössä on lähtevä eläinliikenne ollut
epäilyvaiheessa pysähdyksissä jo 1-2 viikkoa siinä vaiheessa,
kun tartunta varmistuu.
→ Kasvatustila loppuu lähes välittömästi, tarvitaan nopeita
ratkaisuja ja toimenpiteitä.
• Tiloilla on usein yhteistyökumppaneita; koneurakoitsijoita,
lannan vastaanottajia yms.
→ Miten näihin liittyvät riskit hallitaan ja kuka ohjeistaa ?
• Tilalla käy saneerauksen aikana useita ulkopuolisia toimijoita;
pesu- ym. urakoitsijat, huolto- ja sähkömiehet, imuautot,
lietteen kalkitus ym.
→ Kuka tiedottaa, ohjeistaa ja hallitsee aikataulutuksen ja koko
”paletin” ?
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Ostovilja saattaa olla riski
• Viljan ja ostorehujen säilytys suljetuissa siiloissa suojassa
linnuilta jyrsijöiltä, ei rehua ja viljaa näkyvillä siilojen alla.
• Ostovilja saattaa olla riski, jos se on säilytetty esim.
avoimessa tasovarastossa.

Siisti viljan ja ostorehujen vastaanotto.
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Avoin viljan tasovarasto, viljan seassa
jyrsijöiden ulosteita.
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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

Tilan varastokuivuri kontaminoitui
salmonellalla viljan mukana
kulkeutuneista lintujen ulosteista.

Eläinten terveys ETT ry

Sikalan myllystä / rehusekoittimesta
todettiin toistuvasti salmonellaa
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Jäterehu houkuttelee jyrsijöitä
• Rehuvarastoihin ja ruokintalaitteiden
ympäristöön kertyvä jäterehu
houkuttelee jyrsijöitä ja lintuja.
• Haittaeläimet toimivat
tartuntareservoaarina
ja saattavat aiheuttaa tartunnan
uusiutumisen.
➢ Yleinen siisteys ja haittaeläinten torjunta!
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Liemirehun pH:n alentaminen
• Liemiruokintaa käyttävissä sikaloissa
rehun pH:n alentaminen tasolle, jossa
salmonella tuhoutuu / ei ainakaan
lisäänny (pH 4,0 -> 3,8 -> 3,5).

• samalla ”desinfioidaan” ruokintakouruja,
joka voi muutoin olla hankalaa
• mahahaavariski (?)
• saattaa olla hankala toteuttaa,
• jos ruokinnassa käytetään esim. heraa tai
OVR:ää (ohravalkuaisrehua), joiden laatu ja
pH vaihtelee

• Joissakin tapauksissa käytössä myös
juomaveden pH:n alentaminen.
Eläinten terveys ETT ry

Happosäiliö sikalan
liemikonehuoneessa
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Porsaiden liemiruokintajärjestelmät voivat
kontaminoitua
• Porsaiden maitopohjainen liemirehu on lämpimänä hyvä
kasvualusta salmonellalle.

Nutrix- porsaiden liemiruokintajärjestelmän sekoitussäiliö
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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. Pesussa osastoon tulee niin paljon kosteutta, että
riski tartunnan leviämisestä on ilmeinen.
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Tartunta voi levitä tuotantotilojen
pesussa

Salmonellaa on löytynyt myös sikalan poistoilmahormeista ja 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 teurastamon, vakuutusyhtiön ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa tilan auttamiseksi, säännölliset
viikkopalaverit ainakin isommissa saneerauksissa.
• Tarvittaessa tulee tilalle hankkia ammattiapua.
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Tartuntojen taustatekijöitä, mitä pitää varoa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoimet tai huonosti suojatut vilja- ja väkirehuvarastot.
Tuotantotilojen ympäristössä on runsaasti suojapaikkoja jyrsijöille.
Lintuja ja jyrsijöitä pääsee sisälle tuotantotiloihin.
Vanhaa rehua säilytetään suojaamattomana tuotantotiloissa ja rehuvarastossa.
Tilalle tuodaan eläimiä usealta eri tilalta, joiden salmonellastatus on käytännössä
tuntematon.
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 tai valitaan väärä saneerausstrategia.
• 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.
• Tuotantotilat ovat niin huonokuntoiset, 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
• Eläimiä siirretään tuotantotiloissa vastoin saneerausta hoitavan
eläinlääkärin ohjeita, jolloin tartunta leviää.
• Saneeraukseen liittyvää omavalvonta näytteenottoa ei tehdä riittävän
huolellisesti, jolloin tartunnan kantajia ei löydetä ja tartunta leviää
eläinsiirtojen mukana.
• 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?

