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ELÄINTERVEYDEN HALLINTA 
INVESTOINNEISSA 

• Etukäteissuunnittelu ja strategian valinta;  

    uuden eläinaineksen hankintatapa ja siihen  

    sisältyvät riskitekijät: 
 

   1. Uudistus omana kasvatuksena 
     - tautiriskejä ajatellen turvallisin tapa 

     => aikaa, työvoimaa,  

        asialliset tilat ja ruokinta 
 

     - alkionsiirrot, jalostus,  
        eläinaineksen parantaminen 

 

 



ELÄINTERVEYDEN HALLINTA 
INVESTOINNEISSA 

2. Uudistus rahtikasvatuksena 
     - vapauttaa työvoimaa, ei tarvita kasvatustilaa eikä  

        rehuja, toisaalta aiheutuu selkeitä kustannuksia 

     - tautiriski vaihtelee; onko yhden tai muutaman tilan  

        suljettu toimintamalli vaiko ulospäin avoin eläinliikenne 

        (=”hallitsematon” tautisriski) 
     - vastuukysymykset syytä selvittää etukäteen; mitä jos… 

     - kirjallinen kasvatussopimus; millainen ”tuote” halutaan 

     - alkionsiirrot mahdollisia eläinaineksen parantamiseksi 

 

 



ELÄINTERVEYDEN HALLINTA 
INVESTOINNEISSA 

3. Uudistus eläinostoina, kotimaa 
     - nopea ja kustannustehokas (?), tuotanto saadaan  
       tehokkaasti alkuun, voidaan ostaa hyviä tuotantoeläimiä 
     - tautiriski sitä suurempi, mitä useammalta tilalta eläimiä 
       ostetaan   
     - varminta ostaa kokonaisia karjoja, joiden tautihistoria  
       tunnetaan, huonot eläimet voidaan ostovaiheessa laittaa 
       teuraaksi => suunnitelmallisuus !! 
     - voidaan ostaa myös hyviä lehmävasikoita, jotka jatko- 
       kasvatetaan itse 
  - lähtötilan eläinten terveydentilasta hankitaan  
       mahdollisimman paljon dokumentoitua tietoa  
       
 
 



ELÄINTERVEYDEN HALLINTA 
INVESTOINNEISSA 

4. Tuonnit 
     - tapa hankkia korkeatasoisia jalostuselämiä,  
        ei ”massatuotantoeläimiä” 
     - ennen tuontieläinten hankintaa yhteys ETT:hen; 
        selvitys lähtömaan ja lähtötilan tautitilanteesta;    
        tuontien ohjaus tapauskohtaisesti ETT:n toimesta; 
      Eviran ja ETT:n ohjeet 
     - tuonnit mieluummin ns. polttiaisvapaana aikana  
     (sinikielitautiriski), muita tautiriskejä mm. pälvisilsa 
  - vaihtoehtona elävien eläinten tuonnille sperman ja  
     alkioiden tuonti; tautiriskien kannalta turvallisempi  
        vaihtoehto   
       
 
 



Mitä kannattaa pelätä? 

• Tarttuvat sorkkatulehdukset 

• Pälvisilsa 

• S. agalactiae 

• S. aureus 

• Salmonella 



NAUTOJEN TAUTEJA SUOMESSA 
 BVD: Suomi lähes vapaa  

 Salmonella: alle 10 tilaa/v. 

 EHEC: harvinainen (5-15 tilaa/v.) 

 Pälvisilsa: n. 20-30 tilaa/v. 

 Paratuberkuloosi:  
5 lihanautatilaa vuoden 1993 jälkeen 

 Q-kuume: vasta-aineita löydetty muutamalta tilalta 

 Virusripulit (talvidysenteria) 

 Hengitystietulehdukset 

 Virukset: RS-, korona-, adeno-, PI3, … 

 Bakteerit: Pasteurella multocida, Histophilus somni, … 

Mykoplasmat: M. dispar, M. bovirhinis, Ureaplasma 

 Tarttuvat sorkkasairaudet 

 Tartunnalliset utaretulehdukset (Str. Agalactiae, S. Aureus…) 

 BSE: 1 tapaus v. 2001 



   TAUDINAIHEUTTAJIEN KULKEUTUMINEN 
 TUOTANTOYKSIKKÖÖN 

Ostoeläimet; välitys- ja 
jalostuseläimet 
 

Hoitaja, lomittaja 

Vierailijat 

Laidunkontaktit 

Teuras- ja välityseläinautot 
 

Rehut, 
rehuvarastot 

Rotat, linnut, 
kissat ja 
koirat 

Kuivikkeet 



• Seuranta 
– Lypsykarjatilat vuosittaisin tankkimaitonäyttein 
– Lihakarjatilat otantana teurastamoverinäyttein 

• v. 2009:  

– 11763 lypsykarjaa tutkittu: 7 vasta-ainepositiivista, joista 
yhdessä yksi viruserittäjäeläin, joka poistettu karjasta 

– 592 emolehmätilaa tutkittu (n. 3500 näytettä): kaikki neg.’ 

v. 2010:  

– 5 vasta-ainepositiivista lypsykarjatilaa, ei viruserittäjiä 

– emolehmätilojen kartoitusverinäytteet negatiivisia  
 

→ Suomi on käytännössä BVD-vapaa!  
 

BVD: NAUDAN  TARTTUVA  
VIRUSRIPULI 



Salmonella: 
•Erittyy ulosteessa 
•Tartunta vain suun kautta 

 

Ostoeläimen salmonellatutkimus  
•Vakuutus velvoittaa! 
•Eläinten hyvinvoinnin tuen perusehdossa 
•2 kk sisällä ennen siirtoa 
•Yksilö- tai yhteisnäyte 
•Karjanomistaja voi  
 itse ottaa näytteet 



• Virallisesti vastustettavaksi taudiksi 2004 
 

• Vapaaehtoinen BVD- terveysvalvontaohjelma 
lakkautettu  2009 alusta 
 

• Tuontieläinten ja -alkioiden vastaanottajaeläinten 
tutkimus ETT:n ohjeiden mukaisesti  

 

• Karjakohtainen tilanne voidaan selvittää 
tankkimaidosta tehtävällä vasta-ainetutkimuksella 

 

BVD: NAUDAN  TARTTUVA  
VIRUSRIPULI 



Salmonella: 
•Erittyy ulosteessa 
•Tartunta vain suun kautta 

 

Ostoeläimen salmonellatutkimus  
•Vakuutus velvoittaa! 
•Eläinten hyvinvoinnin tuen perusehdossa 
•2 kk sisällä ennen siirtoa 
•Yksilö- tai yhteisnäyte 
•Karjanomistaja voi  
 itse ottaa näytteet 



VIRUSRIPULIT,HENGITYSTIE-
TULEHDUKSET 

• Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti 
leviäviä 

• Pelisäännöt: 
– Ilmoita oireista ! 

– Ei pitoeläinten myyntiä ennen kuin vähintään 1 kk 
kulunut viimeisistä oireista 

 

Evira: ”hengitystietutkimuspaketti”, ”ripulipaketti” 

 Ohjeita: www.evira.fi 

 

http://www.evira.fi/


BLUETONGUE 

• BT 8 Euroopassa elokuusta 2006 
• Uutena nyt myös BT 6 (Hollanti), BT 1 (Ranska) 
• Leviää polttiaisten välityksellä 
• Suomessa kartoitukset teurastamoilla ja 

tankkimaidoista 
– Emolehmäkarjat 
– Ahvenanmaa, Etelä-Suomi 

• Toimintaohje (Evira) 
– Toimenpiteet 
– Rokottaminen 
– Yms. 

• EU: lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti 
 

 

 



BLUETONGUE; MITÄ JOS ?! 

• Rajoitusalue  
(tartunta-alue, suoja-, valvontavyöhyke) 

• Periaate:  
märehtijöiden siirto alueelta kielletty 
– Koskee myös sukusoluja 

– Poikkeukset mahdollisia tietyin ehdoin 
• Esim. rokotetut tai tutkitut eläimet 
• Eviran tai läänineläinlääkärin luvalla 

• Rokotus: nauta kahdesti n. kuukauden välein 
Uusittava vuosittain 

• Paljon kysymysmerkkejä… 
?????????????????????? 



NAUTOJEN JALKASAIRAUDET 

• Yleisimpiä ennenaikaisen poiston syitä : 
Lypsykarjoissa: 

1. Utareterveys 
2. Hedelmällisyys 

3. Jalkaviat ??? 

 

Lihanautatiloilla 

1.> 6 kk ikäisillä tavallisin poiston syy 

2. Yli 30 % teurashylkäyksistä johtuu jalkavioista 

 
 



JALKAVIOILLE ALTISTAVIA 
TEKIJÖITÄ: 

• Navetan olosuhteet: 
 

   - nauta on suunniteltu pehmeälle alustalle 
 

   - sorkalla on puutteellinen ja hidas kyky 

      mukautua muutoksiin 
 

    - siirto pehmeältä kovalle ongelmallista 
       - 4 kk ikäisenä totuttaminen alustaan 

     - siirto toteuttelemalla vaihteluihin  

    
 

 

 



JALKAVIOILLE ALTISTAVIA 
TEKIJÖITÄ: 

• Lattiapinta: 
 

   - liukkaus 
  - kuviointi, ei hiekoitusta 
   

   - karheus 
  - hionta 
 

    - uusi betoni 
       - emäksisyys (happohuuhtelu, polttoturve) 
     - valujätteet, ritiläpalkkien viimeistely 
     - ritilämatto, kumimatto  

    
 

 
 



JALKAVIOILLE ALTISTAVIA 
TEKIJÖITÄ: 

• Ruokintamuutokset: 
 

   - totuttelu uusiin komponentteihin (0,5 kg/vrk) 
   

   - voimakas väkirehuruokinta 
 

  - heikkolaatuinen karkearehu 

 

Rehujen analysointi tärkeää ruokinnan  

onnistumiseksi myös sorkkaterveyden kannalta 

    
 

 

 



ELÄINTEN KÄSITTELY JA 
JALKAVIAT 

• Eläinten ajo/siirtely rauhallista 
 

   - ei betonilla/soralla ajoa 
   - odottelutilassa ei päitä pystyssä 
  - eläinryhmän ajo sivulta, ei takaa 
   - koira (ei käytetä sorkkaongelmatiloilla ?) 
• Laidun 
    - kivikot/soraikot ongelma 
• Kulkureitit; ”koekävely” paljain jaloin 
 
    

 
 

 



YLEISIMMÄT SORKKAVIAT: 

• Vertymiä 
 

• Valkoviivan repeämä 
 

• Sorkkakuume 
 

• Sorkkien liikakasvu 
 

• Tartunnalliset sorkkasairaudet 
 

    
 

 

 



TARTTUVAT SORKKASAIRAUDET 

- Sorkkavälin ihotulehdus 
 

- Sorkkavälin ajotulehdus 
 

- Sorkka-alueen ihotulehdus 
 



SORKKAVÄLIN IHOTULEHDUS 

- Dermatitis interdigitales 



KANTASYÖPYMÄ 

Erosio ungulae 



SORKKAVÄLIN AJOTULEHDUS 

- Yleensä yksi takajalka turvonnut 



SORKKA-ALUEEN IHOTULEHDUS 
(DIGITAL DERMATITIS) 



TARTUNNALLISTEN SORKKASAIRAUKSIEN 
HOITO: 

• Oireileville eläimille aina antibioottihoito 
 

   - kipulääkitys 
 

   - sairastuneiden eläinten eristys 
 

   - mahdollisesti paikallishoito, puhdistus 
 

   - tartunnan leviämisen ennaltaehkäisy 
 

   - jalkakylvyt : 
      - kuparisulfaattiliuos 5 %- 10 %    

  - formaliini 2 % 
 

    
 

 
 



TARTUNNALLISTEN SORKKASAIRAUKSIEN 
ENNALTAEHKÄISY: 

• Sopiva kulkualueiden lattian karkeus 
• lannanpoiston parantaminen 
• ruokinnan tarkastaminen 
• eläinten käsittely 
•  eläintilojen puhdistus ja desinfiointi, kuivaus 
• eläinryhmien yhdistely ja siirtely 
 

•   Jalkakylvyt  
•   Rehulisäaineet, biotiini, sinkki, metioniini 
•   Rokotteet ? 
 

    
 

 
 



SORKKASAIRAUKSIEN AIHEUTTAMAT 
KUSTANNUKSET 

• Sorkka-alueen ihotulehdus (Digitalis Dermatitis) 2 vk 
ennen – 4 vk jälkeen poikimisen; maidonmenetys 250-
660 kg; keskimäärin 360 kg (114 €) 

 

• Sorkkavälin ajotulehdusepidemia 100 lehmän karja;  
    20 lehmää sairastuu ja hoidetaan antibioootilla; 

maitomenetys (11 pv/lehmä) 30 kg/pv tuotoksella 
2100 € 

 

• ”Ontumistapahtuman” aiheuttama kokonaismaito- 
     menetys 270 – 580 kg, kokonaiskulut 224 € – 320 €  
 

• Mahdolliset eläinpoistot ja uudiseläinten hankinta 
     

 
 



     
• Uusia tauteja ei ole tullut 
• Rokotuksia ei tarvita !!! 
• Maassa jo olevia tauteja on 

saneerattu  
• MUTTA: 
  Tuotantorakenteen ja-  
  tapojen muutos tuonut uusia 
  haasteita tautiriskien  
  hallintaan; nykyisellä  
  monimuotoisella tuotanto- 
  rakenteella ja eläinkaupan  
  käytännöillä taudit leviävät !!   
 
 
 

 

KOKONAISTILANNE TOISTAISEKSI HYVÄ 



KEINOT TILANTEEN YLLÄPITÄMISEKSI 
• Tautien vapaaehtoinen* 

seuranta  tiivistä ja  tautien 
saneeraus systemaattista; 

     säännöllinen eläinten  
     terveydenhuolto 
• Tilanteen saavuttaminen/ 

ylläpitäminen on edellyttänyt ja 
edellyttää vastuunottoa ja 
aktiivista  toimintaa etenkin 
tuottajilta:  

• Tautiriskien hallinta kotimaan 
     eläinkaupassa: 

terveystodistukset käyttöön !! 
• Eläinten ja rehujen tuonnit  

riskejä halliten 
• Tautisuojauksen tehostaminen 

tiloilla. 
 

* Elintarviketeollisuus ja tuottajat 



Str. agalactiae 

• Asuu utareessa ja leviää maidon 
(lypsyn) mukana. Tarttuva! 
 

• Tulehdus enimmäkseen 
lieväoireinen ja pitkäkestoinen 
 

• Eliminoituu hyvin penisilliinillä (n. 
90%) 
 

• Saadaan karjaan yleensä 
ostoeläinten mukana (tai 
piileskelee karjassa ennestään) 
 

• Erittyy runsaana maitoon, joten 
löytyy hyvin viljelyssä ja PCR:ssä 

http://www.riihelo.kuvat.fi/kuvat/Elainlaakinta/Leukapateista_toipuva_ay-vasikka_20091129-_I8P7509.jpg
http://www.riihelo.kuvat.fi/kuvat/Elainlaakinta/Utareterveys/Lypsyr%E4tit_lypsykoneesta_20100222-_E7P2203.jpg


Strategia 1 

• Etsi tehokkaasti ja 
toistuvasti 

• Hoida heti 
• Tarkista 

paranemistulos ja 
teurasta 
paranematon 

• Älä levitä tartuntaa 
(lypsyhygienia, 
lypsyjärjestys, 
vedinkasto) 



• Hoida penisilliinillä koko karja, 
myös ummessa olijat 

Strategia 2 



Siis: 
• Etsi tehokkaasti ja toistuvasti 

• Hoida heti 

• arkista paranemistulos ja 
teurasta paranematon 

• Älä levitä tartuntaa 
(lypsyhygienia, lypsyjärjestys, 
vedinkasto)  

• Hoida penisilliinillä koko karja 
umpeenpano-vaiheessa parin 
vuoden ajan 

• Tee nämä järjestelmällisesti ja 
johdonmukaisesti 



Strategiayhdistelmä 

• Hoida penisilliinillä koko karja 
umpeenpanovaiheessa parin 
vuoden ajan 

• Etsi tehokkaasti ja toistuvasti 
• Hoida heti 
• Tarkista paranemistulos ja 

teurasta paranematon 
• Älä levitä tartuntaa (lypsyhygienia, 

lypsyjärjestys, vedinkasto) 



• Lypsykarjapihatto, n. 220 lehmää,  Str. Agalactiae- tartunta 
ollut jo pitkään (> 20 vuotta) 

 

• Tila laajentamassa, uusi robottipihatto n. 500 m etäisyydelle, 
aluksi 2, myöhemmin 4 robottia, vanha pihatto nuorkarjalle ja 
”rupusakille” 
 

• Hiehoja kasvamassa n. 20 km päässä vuokrapihatossa 
 

• Tavoite estää Str. Agalactiaen pääsy robottipihattoon  

 

 

 

Str. Agalactiae- saneeraus 



• Maaliskuussa 2010 lehmäkohtaiset näytteet (PCR) kaikissa 
lypsyssä olevista lehmistä => 17 lehmää Str. Agalactiae- 
tartunta  

 

• Maalis-toukokuussa 2010 tartunnankantajalehmien hoito ja 
karsinta, kaikille umpeen meneville umpituubit 
 

• Karjassa melko paljon sorkkavälin ajotulehduksia, joita 
hoidettu penisilliinillä 
 

• Toukokuussa 2010 tila mukaan Valion ym. SAGA- projektiin  

 

 

 

Str. Agalactiae- saneeraus 



• Toukokuussa 2010 kaikille ummessa oleville 4 pv 
penisilliinikuuri (n. 20 lehmää, laakasiilossa) 

 

• Kesäkuun 2010  lopulla kaikista lehmistä neljännes- tai 
lehmäkohtaiset näytteet (PCR) lypsyryhmittäin (5 
lypsyryhmää, lypsy 2-3 x /pv) => 4 tartunnankantajaeläintä, 
poistettu 
 

• Heinäkuun 2010 lopulla tuotosseurantanäytteistä (Waikato) 
PCR- tutkimus => n. 6 tartunnankantajaeläintä, hoidettu tai 
poistettu 

 

 

 

 

Str. Agalactiae- saneeraus 



• Elokuussa 2010  tuotosseurantanäytteistä PCR- tutkimus, ei 
todettu tartunnankantajaeläimiä  

 

• Kaikki umpeen menevät hoidettu 4 pv penisilliinikuurilla + 
umpituubit 
 

• Kaikki poikineet (myös hiehot) tutkittu PCR:llä ennen siirtoa 
”terveiden” joukkoon, karja jaoteltu lypsyryhmiin 
tartuntatilanteen ja tuotosvaiheen mukaan  

 

• Hoidettujen kontrolli neljännes- tai lehmäkohtaisesti (PCR) 2-3 
vk kuluttua hoidosta    => poisto, jos edelleen tartunta 

 

 

 

 

Str. Agalactiae- saneeraus 



• Str. Agalactiae- tilanteen seuranta lypsyryhmittäin 
tankkimaitonäytteistä 1-2 x /kk koko ajan 

 

• Robotille siirrettävien testaus lehmäkohtaisesti (PCR) vielä 
ainakin kahdesti ennen siirtoa (rakentaminen myöhässä, siirto 
tammikuu 2011 ?)  

 

• Lisäksi otettu sierainlima- ja emätinnäytteitä 
tartunnankantajaeläimistä sekä näytteitä 
tuotantoympäristöstä; todettu Str. Agalactiaeta vaihtelevasti  

 

 

 

 

Str. Agalactiae- saneeraus 



• Lypsäjille kertakäyttökäsineet, näytteitä otettu myös ihmisistä 
(tulokset ?) 

 

• Poikima- ja sairasosasto sekä vasikoiden tilat tulossa jatkossa 
vanhaan navettaosaan, ”vanhan” ja ”uuden” navetan karjoja 
ei käytännössä voi pitää erillään => saneerattava koko tila  

 

• Lypsyryhmäkohtainen tankkimaitoseuranta, poikineiden 
seuranta, tartunnankantajien poisto ja tehostettu 
umpeenpanohoito jatkuvat toistaiseksi  

   => AIKA NÄYTTÄÄ JA PENISILLIINIÄ KULUU !? 

 

 

 

 

Str. Agalactiae- saneeraus 



 

ETT:n Suositukset eläintautien hallitsemiseksi ja 
riskinarvioimiseksi pitoeläinkaupan yhteydessä  
 
1. Eläimiä ostetaan tiloilta, joiden tautitilanne tunnetaan ja on 

dokumentoitu (Naseva) ja eläimillä on mukana ETU- 
terveystodistus. Eläimiä ei osteta vasikka- ja 
teuraskasvattamoista, teurastamon vasikkavälityksestä eikä 
kiertäviltä eläinkauppiailta.  
 

2. Eläimiä myyvä tila noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia.  
 



3.  Tilan tautistatus täyttää kansalliset suositukset ja tila noudattaa seuraavia 
toimintatapoja tarttuvien tautien ennaltaehkäisemiseksi.  
Tilan eläinten terveysseuranta (sairaudet, hoidot, kuolemat) on dokumentoitu ja 
pidetään ajan tasalla.  
 
• Tilalla on vierailijoita varten vähintään jalkinesuojaus.  

 
• Tuontirehut ja teolliset väkirehut hankitaan ETT:n positiivilistalla mainituilta 

rehuntoimittajilta tai ne tutkitaan muuten salmonellan varalta.  
 

• Ulosteperäisten taudinaiheuttajia leviämistä estetään huolehtimalla ruokinta- ja 
rehuhygieniasta, kuivituksesta ja lannankäsittelystä sekä eläinten puhtaudesta. 
Rehuvarastot suojataan ja haittaeläimiä torjutaan.  
 

• Lypsy- ja emolehmäkarjaan tulevilta eläimiltä vaaditaan Nasevasta löytyvä 
terveystodistus, ja karjaan aiemmin tulleilla eläimillä on ollut ETT:n mallin 
mukainen terveystodistus.  



 

ETT:n ohjeet pitoon myytävän nautaeläimen 
tutkimiseksi  
 

1. Käytä myynnin yhteydessä aina terveystodistuslomaketta (www.naseva.fi 
lomakkeet).  
Avoimuus ja rehellisyys ovat hyvän eläinkaupan perusta!  
 
2. Tutkituta kaikki myytävät naudat salmonellan varalta siten, ettei 
tutkimustulos ole myyntihetkellä kahta kuukautta vanhempi 
(salmonellavakuutuksen suojeluohjeiden vaatimus). Salmonellanäytteet voi 
ottaa karjanomistaja itse. Salmonella voidaan tutkia seuraavasti:  
2.1. myytävien eläinten salmonellatutkimus yksilönäyttein (uloste) tai  
2.2. myytävien eläinten salmonellatutkimus yhteisnäyttein (max. 20 
eläimen ulostenäytteet sekoitetaan yhdeksi yhteisnäytteeksi) tai  
2.3. koko karjan salmonellatutkimus yhteisnäyttein ETT:n ohjeen mukaan, 
jos halutaan tilan omavalvontana tieto koko lähtökarjan 
salmonellavapaudesta. Tällöin on myytävien eläinten oltava mukana 
tutkimuksessa, vaikka näytteenotto olisikin suoritettu otantana (yli 40 
eläimen karjat).  



3. Mikäli tilallasi on virusperäisiin tartuntoihin viittaavia 
hengitystie- tai ripulioireita, älä myy eläimiä ennen kuin 
viimeisten oireiden päättymisestä on kulunut vähintään 
kuukausi.  
 
4. Eläinkaupan mukana voivat levitä myös muut, osittain 
piilevätkin tartunnat (tarttuvat sorkkasairaudet, 
pälvisilsa jne.). Huolehdi siitä, etteivät eläimesi levitä 
tällaisia tartuntoja!  
 
4.1. Tarttuvat sorkkasairaudet: katso erillinen ohje.  
4.2. Pälvisilsasaneeraus: ensimmäisestä rokotuskerrasta 
on kulunut vähintään 6 kk ja viimeisten kliinisten 
oireiden päättymisestä vähintään 3 kuukautta  



 

 TARTTUVIEN SORKKASAIRAUKSIEN HALLINTA ELÄINKAUPASSA  
”PELISÄÄNNÖT”  
Tilojen välisessä ja eri yhteisöjen harjoittamassa jalostuseläinkaupassa sekä 
välityseläinkaupassa suositellaan käyttämään seuraavia periaatteita. Tarttuvilla 
sorkkasairauksilla tarkoitetaan tässä sorkkavälin ihotulehdusta, sorkkavälin 
ajotulehdusta sekä sorkka-alueen ihotulehdusta.  
 
LÄHTÖTILA  
Tilalla, jolla on taudinpurkaus:  
- oireilevia eläimiä ei saa myydä  
- oireettomia, erillisessä tilassa olevia vasikoita tai muita nautoja voidaan myydä 
seuraavasti:  
o ennen siirtoa sorkat on puhdistettava, tarkastettava sekä desinfioitava (ks. alla).  
- eläinryhmästä tai navetasta, jossa on esiintynyt sairastumisia voidaan eläimiä myydä 
seuraavasti:  
o oireettomia eläimiä 4 viikkoa oireiden häviämisen jälkeen  
o ennen siirtoa sorkat on puhdistettava, tarkastettava sekä desinfioitava (ks. alla).  
- taudinpurkauksesta on ilmoitettava teurastamon eläinvälitykseen, jotta tauti 
huomioidaan eläinten hakujärjestelyissä  
- lypsykarjatilalla vasikat on hyvä vieroittaa heti ja kasvattaa oireilevista eläimistä 
erillisessä tilassa  
 



 
 OSTAJATILA  
Etenkin jalostuseläimiä ostettaessa on syytä selvittää lähtötilan tautitilanne. 
Ostettaessa eläimiä tilalta, jolla on todettu taudinpurkaus, suositellaan ostoeläimille 
vähintään kahden viikon karanteenia ostajatilalla. Eläinten tullessa karanteeniin sorkat 
on puhdistettava, tarkastettava ja desinfioitava (ks. alla). Karanteenin päättyessä 
tarkastetaan ja puhdistetaan sorkat uudelleen ja toistetaan desinfiointi. Toimenpiteillä 
ei kuitenkaan voida taata täydellistä tautisuojaa edellä mainittujen tarttuvien sorkka-
sairauksien varalta. 
  
Sorkkien puhdistus ja desinfiointi  
Sorkat sekä jalan alaosa vuohisniveltä myöten pestään esim. painepesurilla pientä 
painetta käyttäen; likaisten sorkkien desinfioinnista ei ole hyötyä. Puhtaat sorkat 
desinfioidaan tarkoitukseen sopivalla desinfiointiaineella käyttäen esim. reppu- tai 
paineruiskua tai sorkkakylpyallasta. Desinfiointiin voidaan käyttää yleisesti käytössä 
olevia desinfiointiaineita, kuten peroksideja, glutaraldehydiä, orgaanisia happoja tai 
kvaternaalisia ammoniumyhdisteitä.. Sopivia valmisteita ovat esimerkiksi Hygisept, 
Kickstart, Parvocide, Virkon-S, Virocid sekä eräät sorkkakylpyaineet. Valmistajan 
antamia laimennussuosituksia ja käyttö-turvallisuusohjeita tulee noudattaa.  



Onnea eläinkauppaan! 


