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Sisäisessä tautisuojauksessa vielä 
paljon parannettavaa

S uomi on maailman kärkimaita eläin-
ten terveydenhoidossa ja ulkoinen 
tautisuojaus on ollut koko alan 

ylpeydenaihe. EU-ajan alussa ala pystyi 
yhdessä luomaan käytännöt, joilla ollaan 
pystytty varsin hyvin estämään uusien 
eläintautien tulo Suomeen ja tautien siir-
tyminen tilalta toiselle.

Pienemmälle huomiolle on jäänyt kui-
tenkin maatilojen sisäinen tautisuojaus. 
Tuore, useita eurooppalaisia maita katta-
nut tutkimus osoittaa, että suomalaisilla 
sikatiloilla on paljon kehitettävää sisäi-
sessä tautisuojauksessa. Varsin todennä-
köistä on, että tämän asian voi yleistää 
myös nautatiloille.

Selvää on, että kotieläintilan tautisuo-
jauksessa tärkeintä on estää tautien tulo 
tilalle, mutta yksikkökoon kasvaessa myös 
sisäisen tautisuojauksen merkitys koros-
tuu. 

Mitä isommaksi kotieläinyksikkö kasvaa, 
sitä useammassa osastossa ja/tai rakennuk-
sessa eläimet ovat ja tautisuojauksen pitää 
ulottua myös niiden välille. Jos eläintauti 
jostain syystä tulee tilalle, se pitäisi pystyä 

rajaamaan myös tilan sisällä mahdollisim-
man pieneen osaan tuotannosta.

Keinot ovat samat, tutut toimet eli 
ennen kaikkea eläinten hoitajien hygie-
nia siirryttäessä osastolta tai rakennuksesta 
toiseen. Toinen tärkeä asia on eläinten 
siirto tilan sisällä.

Suomessa kotieläintilat ovat edelleen 
esimerkiksi Tanskaan verrattuna pieniä ja 
siksi sisäinen tautisuojaus on osin vaikeam-
paa toteuttaa kuin isoissa yksiköissä. Olen-
naista on, että kotieläinyrittäjät tuotantoa 
kehittäessään ja erityisesti tuotantoa laa-
jentaessaan ymmärtävät myös sisäisen tau-
tisuojauksen merkityksen.

Sisäisessä tautisuojauksessa vaaditaan 
erityisesti eläinten hoitajien toimintatapo-
jen muutosta ja tiukkoja rutiineja. Nämä 
ovat usein vaikeimmin opittavia asioita, 
mutteivat mahdottomia. 

Sairaalat ovat hyvä esimerkki siitä, että 
koulutuksella ja systemaattisella toimin-
nalla on esimerkiksi käsihygieniaa saatu 
parannettua merkittävästi, ja sillä on 
suora vaikutus tautien leviämiseen yksi-
kön sisällä.

Haastava satokausi

K asvukausi on parisen viikkoa jäl-
jessä normaalista. Säilörehusato 
korjattiin pari viikkoa normaalia 

myöhemmin ja pohjoisempana kolmatta 
satoa tuskin saadaan korjattua. Rehuviljat 
valmistuivat myös myöhässä, mutta aina-
kin eteläisessä Suomessa sadot ovat olleet 
hyviä ja laatutappioilta on pääosin vältytty. 

Varsinkin C-alueella moni nautayrittäjä 
päätti vaihtaa puitavan rehuviljan korjuun 
kokoviljasäilörehuksi. Osalla tiloista kerta 
oli ensimmäinen, joten haasteita ruokin-
nassa riittää, varsinkin kun nurmisäilöre-
hunkin laatu vaihtelee. 

Jos eri rehuerien sekoittaminen on tek-
nisesti mahdollista, niin nyt siihen on var-
masti tarvetta, jotta rehustuksesta saadaan 
mahdollisimman tasalaatuista.

Tulevan sisäruokintakauden aikana 
rehuanylyysien teettäminen on poikke-
uksellisen tärkeää ja analyysitarve koskee 

niin säilörehua kuin rehuviljaa. Analyysi-
kustannus on kuitenkin varsin pieni sii-
hen verrattuna, millaista vahinkoa tuotan-
totuloksille saa aikaan heikkolaatuisella 
ruokinnalla.


