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Tuloksellinen
tautisuojaus
perustuu tutkittuun tietoon
Kotieläintilan tautisuojauksen 
tarkoitus on estää 
eläintautien leviäminen 
tilalle ja tilan sisällä. 
Toimiva tautisuojaus 
edellyttää taudinaiheuttajien 
tartuntareittien tuntemista 
ja on riskiperusteista. 
Eläintautiriskit kasvavat, 
kun tilakoko kasvaa, joten 
tautisuojaukseen tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota 
tilojen laajentuessa.

 ◼ Teksti: Kati Näsärö
 ◼ Kuvat: Pirjo Mälkiä

T autisuojauksella tarkoitetaan tau-
dinaiheuttajien leviämisen estä-
mistä. Kotieläinten tautisuojauksesta 
puhuttaessa tarkoitetaan yleensä tila-

kohtaista tautisuojausta. 
Tautisuojaus voi olla myös maakohtaista, 

jolloin tautisuojaustoimenpiteiden tavoit-
teena on estää taudin leviäminen maahan. 
Tällöin tautisuojaustoimenpiteet voivat olla 
hyvin erilaisia verrattuna tilakohtaiseen tau-
tisuojaukseen.

Tilakohtainen tautisuojaus jaetaan ulkoi-
seen ja sisäiseen tautisuojaukseen. Ulkoi-
sella tautisuojauksella tarkoitetaan taudin-
aiheuttajien leviämisen estämistä tilalle tilan 
ulkopuolelta. Sisäinen tautisuojaus tarkoit-
taa taudinaiheuttajien leviämisen estämistä 
tilan sisällä eläimestä toiseen. 

Tautisuojauksen periaatteet perustuvat 
tutkittuun tietoon taudinaiheuttajien leviä-
misestä ja säilymisestä ympäristössä. Taudin-

aiheuttajia ovat bakteerit, virukset, sienet ja 
loiset. Bakteerien ja virusten merkittävin ero 
on, että bakteerit pystyvät lisääntymään itse-
näisesti ilman isäntäsolua toisin kuin viruk-
set. Bakteerit voivat siis lisääntyä ympäris-
tössä sopivissa olosuhteissa.

Näiden taudinaiheuttajien lisäksi tunne-
taan tarttuvia sienimäisiä aivorappeumasai-
rauksia, kuten nautojen bse eli hullun leh-
män tauti sekä lampaiden ja vuohien scra-
pie. Näitä aiheuttavat muuntuneet prionit 
eli valkuaisaineet. Prionit eivät ole mikro-
beja, kuten muut taudinaiheuttajat, sillä 
niillä ei ole omaa perimäainesta. Elimistö 
tuottaa normaalistikin prioneja, mutta 
muuntuneen prionin aiheuttaman tartun-
nan seurauksena elimistö alkaa tuottaa vir-
heellisesti lisää sairautta aiheuttavia, muun-
tuneita prioneita. 

Taudinaiheuttajien tartuntareitit
Tarttuvien tautien leviäminen edellyttää 
taudinaiheuttajien siirtymistä sairaasta eläi-
mestä terveeseen. Leviämiseen taudinai-
heuttajat voivat käyttää useita eri reittejä. 
Monissa lähteissä tartuntareitit jaetaan kol-
meen osa-alueeseen, joita ovat kontakti-, 
pisara- ja ilmavälitteiset tartunnat. 

Kontaktitartuntoihin kuuluvat suora kon-
takti terveiden eläinten ja sairaiden eläin-
ten välillä sekä epäsuora kontakti, jolla tar-
koitetaan tartunnan leviämistä esimerkiksi 
ihmisten, välineiden, rehujen tai ympäristön 
välityksellä. Taudinaiheuttajat, jotka säily-
vät huonosti ympäristössä, tarvitsevat levi-
täkseen läheistä kontaktia terveiden ja sai-
rastuneiden eläinten välillä. 

Sen sijaan hyvin ympäristössä säilyvät tau-
dinaiheuttajat voivat levitä helposti esimer-
kiksi ympäristön tai vaatteiden välityksellä. 
Monet ruuansulatuskanavan kautta tarttuvat 
taudinaiheuttajat, kuten salmonella ja rota-
virus, kestävät hyvin matalaa pH:ta, sillä ne 
ovat sopeutuneet selviytymään mahalaukun 
happamasta ympäristöstä.

Pisara- ja ilmavälitteiset tartunnat eivät 
vaadi kontaktia, vaikka pisarat voivat levitä 
myös kontaktien kautta. Ilmavälitteiset 

tartunnat leviävät aerosolien välityksellä. 
Ne ovat huomattavasti pisaroita pienem-
piä hiukkasia. Pienen koon takia aerosolit 
pystyvät kulkemaan ilmassa huomattavasti 
pidempiä matkoja kuin pisarat, jotka voivat 
lentää vain noin metrin. Tämän takia ilma-
välitteisten eläintautien ennaltaehkäisy on 
hyvin vaativaa. 

Ilmavälitteisesti leviäviä eläintauteja ovat 
esimerkiksi sikojen PRRS-tauti (porcine 
reproductive and respiratory syndrome) ja 
suu- ja sorkkatauti, joka voi levitä ilmavälit-
teisesti jopa 200 kilometrin päähän. Näitä 
tauteja ei esiinny Suomessa. Manner-Euroo-
passa PRRS on levinnyt laajalle ja sen vastus-
tamiseen on sikatiloilla käytössä ilmanvaih-
dossa erityissuodattimia.

Edellä mainittujen tartuntatapojen sijaan 
käytetään usein kuvaavampia termejä tar-
tuntareiteille, jotka on esitelty oheisessa tau-
lukossa. Sama taudinaiheuttaja voi käyttää 
useaa eri tartuntareittiä. Vaikka taudinaihe-
uttajalla olisi vain yksi päätartuntareitti, voi 

se suotuisissa olosuhteissa levitä myös muita 
reittejä pitkin. Esimerkiksi rabies leviää ensi-
sijaisesti sairastuneen eläimen puremien 
välityksellä, mutta rabieksen on todettu tart-
tuneen ihmisestä toiseen myös elinsiirtojen 
välityksellä. Iso-Britanniassa 1990-luvulla 
ollutta hullun lehmän tauti -epidemiaa ei 
olisi koskaan tapahtunut luonnossa, sillä 
naudat eivät normaalisti syö toisiaan. 

Sairastunut eläin levittää tartuntaa
Tarttuvat taudit leviävät, kun taudinaihe-
uttaja siirtyy sairastuneesta eläimestä ter-
veeseen. Edellä esiteltyjen tartuntareittien 
lisäksi sairauksien leviäminen vaatii uusien 
eläinten sairastumista. Tartunnan johtami-
nen sairauteen edellyttää riittävää määrää 
taudinaiheuttajia, ja isäntäeläimen täytyy 
myös olla herkkä kyseiselle taudinaiheut-
tajalle. 

Tartuntaan tarvittava määrä mikrobeja 
vaihtelee eri taudinaiheuttajien välillä. Esi-
merkiksi salmonellatartuntaan tarvitaan 
tuhansia bakteereja. 

Eläimen herkkyys taudinaiheuttajalle riip-
puu kahdesta asiasta: taudinaiheuttajan tar-
tuttavuudesta ja eläimen vastustuskyvystä.

Taudinaiheuttajat pystyvät tarttumaan 
vain tiettyihin eläinlajeihin. Esimerkiksi jos 
nauta kohtaa ASF-viruksen, se ei voi johtaa 
sairastumiseen, sillä afrikkalainen sikarutto 
ei tartu nautaan. 

Yleensä useiden eläinlajien yhteisiä tar-
tuntoja on vaikeampi vastustaa kuin levi-
ämistä yhdessä lajissa. Erityisen haastavaa 
on, jos tauti leviää sekä luonnonvaraisissa 
eläimissä että kotieläimissä. Tästä hyvä esi-

Tautisuojaustoimenpiteillä pyri-
tään estämään taudinaiheut-
tajien leviäminen. Tavoitteena 
on katkaista tartuntareitit. 
Vaatteiden ja jalkineiden vaih-
tamisella estetään leviäminen 
ihmisen välityksellä. 

Käsihygienia on monia taudinaiheuttajia vastaan hyvin tehokas tautisuojauskeino. Siksi pesumah-
dollisuuksiin kannattaa satsata, ja pestä käsiä usein.

Eläintautien tartuntareittejä

Tartuntareitti Tartuntalähteet Esimerkkejä

Feko-oraalinen eli ulosteesta suuhun Uloste Salmonella, rotavirus

Esineiden (fomiittien) välityksellä Ihmisten vaatteet, hoitotarvikkeet 
jne.

Actinobacillus pleuropneumoniae 
(APP), Mycoplasma bovis

Vektorivälitteinen eli hyönteisten 
välityksellä

Hyttysen tai punkin imiessä verta Schmallenberg, PRRS

Vertikaalinen tartunta eli emästä 
jälkeläisiin

Istukan kautta tai synnytyksen 
aikana

BVD, sikojen cirkovirus PCV2 
(PMWS)

Sukupuoliteitse Astutus tai keinosiemennys Bruselloosi, PRRS
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Suojaa SiKana 
-hanke

 ◼ Suojaa SiKana on sika- ja siipikarjati-
lojen tautisuojauksen kehittämishanke. 
Hanke järjestää tuottajien koulutusta, 
pienryhmätoimintaa ja tilatason tauti-
suojausneuvontaa. Tilakäyntejä teh-
dään Varsinais-Suomen, Satakunnan, 
Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-kes-
kusten alueella. Rahoitus tulee Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisra-
hastosta 2014–2020.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii 
eläinlääkäri Kati Näsärö, joka tekee 
myös tilakäyntejä. Tutustu hankkeen 
koulutuskalenteriin ja ilmoittaudu 
mukaan: 
www.sikayrittajat.fi/hankkeet/
suojaa-sikana---sika-ja-siipikarja 
tilojen-tautiriskienhallinnan-
kehittamishanke

merkki on korkeapatogeeninen lintuin-
fluenssa, jota esiintyy luonnonlinnuissa, ja 
se säilyy ympäristössä pitkään.

Vaikka taudinaiheuttaja pystyisi tarttu-
maan eläimeen ja annos olisi riittävän suuri, 
ei se aina johda eläimen sairastumiseen. 
Yksilön vastustuskyvyllä on suuri merkitys. 
Eläimellä voi olla riittävä vastustuskyky tau-
dinaiheuttajaa kohtaan esimerkiksi sen sai-
rastettua taudin aikaisemmin tai rokotuksen 

Itämisaikana taudinaiheuttajat alkavat 
lisääntyä elimistössä. Ne voivat lisääntyä 
paikallisesti tietyssä elimessä, esimerkiksi 
hengitystietulehdusten aiheuttajat lisään-
tyvät yleensä ainoastaan hengitysteissä, tai 
systeemisesti, jolloin taudinaiheuttaja leviää 
elimistössä useisiin kohde-elimiin. Taudin-
aiheuttajan aikaansaamat oireet johtuvat 
syntyneen tulehdusreaktion aiheuttamista 
kudosvaurioista. 

Kaikki tartunnan saaneet eläimet eivät 
kuitenkaan sairastu havaittavin oirein. 
Nämä vähäoireisesti tai oireettomasti sai-
rastuneet eläimet levittävät kuitenkin tau-
dinaiheuttajia ympäristöönsä. Ne toimivat 
tartunnanlähteenä muille herkille eläimille, 
ja niitä on hyvin haastavaa tunnistaa ilman 
jatkuvaa näytteenottoa. 

Tautisuojauksen näkökulmasta nämä 
oireettomat yksilöt ovat kaikkein haastavin 
ryhmä tautien leviämisen estämisessä. Koska 
ei tiedetä, mitkä ovat oireettomia levittäjiä, 
on kaikki elävien eläinten välinen kontakti 
eläintautiriski.

Kun taudinaiheuttaja on lisääntynyt tar-
peeksi, alkaa eläin erittää sitä ympäristöön. 
Erittäminen voi alkaa jo itämisaikana eli 
ennen oireiden alkamista. Näin taudinai-
heuttajat pystyvät leviämään eteenpäin. 

Eläin voi erittää taudinaiheuttajaa yhtä tai 
useampaa reittiä. Paikallisesti hengitysteihin 
jäänyt taudinaiheuttaja erittyy hengitysteiden 
kautta, esimerkiksi yskän mukana, takaisin 
ympäristöön. Systeemisesti leviävä taudinai-
heuttaja voi levitä useita reittejä pitkin kuten 
afrikkalainen sikarutto, jossa ASF-virusta erit-
tyy sairastuneen eläimen kaikkiin eritteisiin.

Kaikissa sairauksissa sairastunut eläin ei 
kuitenkaan eritä taudinaiheuttajia. Esimer-
kiksi trikiini leviää lihan välityksellä, eikä sai-
rastunut eläin missään vaiheessa eritä loista 
ympäristöön.

Tautisuojaus katkaisee tartuntareitit
Tautisuojaustoimenpiteillä pyritään estä-
mään taudinaiheuttajien leviäminen. Tavoit-
teena on katkaista tartuntareitit. Eristämällä 
sairaat eläimet terveistä estetään leviäminen 
suoraan eläimestä toiseen. Vaatteiden ja jal-
kineiden vaihtamisella estetään leviäminen 
ihmisen välityksellä. Osastojen pesulla ja 
desinfektiolla estetään leviäminen ympäris-
tön välityksellä, kun tilaan tuodaan uudet 
eläimet. 

Oikeiden tautisuojauskeinojen valitse-
minen edellyttää, että taudinaiheuttajan 
tartuntareitit tunnetaan. Käsihygienia on 
monia taudinaiheuttajia vastaan hyvin teho-
kas tautisuojauskeino.

Kuitenkin pelkästään vektorivälitteisesti 
eli hyönteisten välityksellä leviäviin tautei-
hin se ei auta. Näiden tautisuojaus edellyt-

tää hyönteiskannan hallintaa. Bruselloosin 
eli luomistaudin vastustamisessa ei taas riitä 
pelkästään sairastuneiden eristäminen ter-
veistä, sillä se leviää myös keinosiemennyk-
sen välityksellä.

Emme kuitenkaan pysty, eikä olisi edes 
tarkoituksenmukaista kasvattaa eläimiä ste-
riilissä ympäristössä, jossa taudinaiheutta-
jia ei ole ollenkaan. Tautisuojauksen tavoit-
teena onkin pitää tautipaine niin alhaisena, 
että eläinten oma vastustuskyky estää taudin 
kehittymisen. 

Tautipaineeseen vaikuttavat muun muassa 
eläintiheys, eläinryhmien yhtenäisyys ja kas-
vatusympäristön puhtaus. Näistä huolehti-
malla pystytään pitämään tautipaine mah-
dollisimman alhaisena. Joidenkin vakavien 
eläintautien vastustamisessa on kuitenkin 
perusteltua pitää täysin nollatoleranssia näi-
den taudinaiheuttajien esiintymiselle. Täl-
laisia eläintauteja ovat esimerkiksi suu- ja 
sorkkatauti ja afrikkalainen sikarutto.

Tehokas tautisuojaus on riskiperusteista
Riski koostuu tartunnan todennäköisyy-
destä ja mahdollisten tartuntareittien tois-
tuvuudesta. Teoreettisesti voidaan ajatella 
riskin tartunnan leviämiselle rehuauton 
välityksellä olevan 1:1 000 eli 0,1 prosent-
tia. Riski on siis 0,1 prosenttia rehuauton 
käydessä tilalla kerran vuodessa. Sen sijaan 
rehuauton käydessä tilalla useammin, kas-
vaa samalla tartunnan leviämisen riski.

Yllä olevassa graafissa on esitetty tar-
tunnan todennäköisyyden kasvaminen 
rehuauton vieraillessa tilalla useammin. Jos 
rehuauto vierailisi tilalla viikoittain, olisi 
riski jo noin viisi prosenttia eli laskennalli-

Kun vierailijalle on sopivat, kuivat ja kuvasta poiketen myös puhtaat saappaat, ne tulee vaihdettua, 
ja tartuntareitti jalkineiden kautta katkeaa.

sesti tilalle leviäisi todennäköisesti eläintauti 
rehuauton välityksellä kerran 20 vuodessa. 
Sama pätee kaikkiin toimintoihin. Vastaa-
vasti riski tartunnan leviämiseen tilan työn-
tekijöiden jalkineiden mukana voi olla hyvin 
pieni, mutta riskin toistuessa useita kertoja 
päivässä, on tartuntariski merkittävä.

Vaikka kaikkiin tilan toimintoihin liittyy 
mahdollinen eläintautiriski, on tartunnan 
todennäkyisyys eri suuruinen. Kun tarkas-
tellaan eläintautien merkittävimpiä tartun-
tareittejä ja mahdollisuutta tautien esiinty-
miselle, voidaan eri toiminnot laittaa tar-
tunnan todennäköisyyden perusteella ris-
kijärjestykseen. 

Koska merkittävä osa eläintaudeista leviää 
eläinten välisessä suorassa kontaktissa, ovat 
elävät eläimet korkeinta riskiluokkaa eläin-
tautien leviämisessä. Eläintautien leviämis-
riski tilalle tulevien eri ajoneuvojen mukana 
riippuu siitä, voiko ajoneuvoon olla päätynyt 
taudinaiheuttajia. Jos ajoneuvo on vieraillut 
useilla kotieläintiloilla, eikä sitä ole välissä 
pesty ja desinfioitu, on riski selkeästi kohon-
nut. Suomen nykyisessä eläintautitilanteessa 
riski eläintautien leviämiseen tilan ilman-
vaihdon mukana on hyvin pieni.

Riskiperusteisen arvion perusteella tulisi 
tautisuojauksessa kiinnittää ensisijaisesti 
huomiota kaikkein suuririskisimpiin teki-
jöihin. Ei ole järkevää laittaa suurta panos-
tusta tarvikkeiden desinfiointia varten han-
kittuihin uv-kaappeihin, jos tilalle ostetaan 
eläviä eläimiä ilman karanteenikäytäntöjä. 

Jo huomioimalla perusasiat tautisuojauk-
sessa saadaan tilan eläintautiriskejä vähen-
nettyä merkittävästi. Kun suurimman tau-
tiriskin tekijät on huomioitu kattavasti ris-

ansiosta. Tällöin tartunta ei johda sairastu-
miseen, eikä eläin eritä taudinaiheuttajaa 
eteenpäin.

Kun riittävä määrä taudinaiheuttajaa 
kohtaa herkän eläimen, alkaa itämisaika 
eli aika tartunnasta oireiden alkuun. Tämä 
aika vaihtelee taudinaiheuttajien välillä ja 
voi olla tunneista vuosiin. Itämisajan tunte-
minen on olennaista päätettäessä karantee-
niaikaa, kun hankitaan uusia eläimiä. 
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Toistuvuus kasvattaa riskiä kinhallinnassa, voidaan erityistason tauti-
suojaustoimenpiteillä saada lisäarvoa tilan 
tautisuojaukseen.

Tautisuojausta suunnitellessa tulisi huo-
mioida eri toimintoihin liittyvä eläintauti-
riski. Toimivassa tautisuojauksessa hallitaan 
tehokkaasti merkittävimmät riskit.

Huomioitavaa on, että tilakoon kasvaessa 
myös riskit kasvavat. Mitä suurempi tila on, 
sitä enemmän siellä on kaikenlaista liiken-
nettä, kuten rehuautot, työntekijät, eläinlää-
kärin käynnit ja niin edelleen. Tämä kasvat-
taa riskiä, vaikka tapahtuman todennäköi-
syys itsessään pysyykin samana. Laajentavan 
tilan tulisikin kiinnittää erityistä huomiota 
myös tautisuojauksen kehittämiseen. ◻

Lähteenä on käytetty Dewulf, Jeroen, ja Filip Van 
Immerseel (toim.). Biosecurity in Animal Produc-
tion and Veterinary Medicine: from Principles to 
Practice. Leuven: ACCO, 2018. Print.
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Graafi kuvaa tartunnan todennäköisyyden kasvua, kun tilavierailut lisääntyvät. Riski tartunnan leviä-
miselle on 0,1 prosenttia, kun tilalla käydään kerran vuodessa. Jos riskitekijä käy tilalla viikoittain, 
on riski jo noin 5 prosenttia eli laskennallisesti tilalle leviäisi todennäköisesti eläintauti tämän riski-
tekijän välityksellä kerran 20 vuodessa. Riskin kasvu pätee kaikkiin toimintoihin.


