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Zoonooseilla laajoja vaikutuksia

K iinasta leviämään lähtenyt korona-
virusepidemia on jälleen kerran 
esimerkki siitä, miten zoonoosit eli 

eläimistä ihmisiin siirtyvät taudit ovat mer-
kittäviä uhkia.

Ne vaikuttavat huomattavasti ihmisten 
vapaaseen liikkumiseen ja niiden erilaiset 
heijastusvaikutukset ovat valtaisia. Maail-
malla pörssikurssit ovat notkahtaneet ja 
matkustamisesta riippuvaisten yhtiöiden, 
kuten lento- ja rahtiliikenneyhtiöiden 
kurssit ovat kärsineet eniten. Suomessa 
esimerkiksi Finnair, joka on panostanut 
merkittävästi Aasian lentoliikenteeseen, 
joutunee tiukoille.

Tälläkin kertaa epidemian alkulähteenä 
pidetään Kiinaa. Tarkasta lähtöpisteestä 
kiistellään, mutta taudin uskotaan siirty-
neet lepakoista muihin eläimiin ja siitä 
ihmisiin. Taannoisesta sars-epidemiasta 
viisastuneena Kiinan viranomaiset rea-
goivat huomattavasti nopeammin tilan-
teeseen ja rajoitustoimenpiteet käynnis-
tyivät, mutta siitä huolimatta tautitapauk-
sia on löytynyt jo yli kymmenestä maasta. 
Turistien mukana tauti on tullut myös Suo-
meen.

Monen mielestä reaktiot ovat ylimitoi-
tettuja, sillä tavallinen kausi-influenssa-

kin aiheuttaa vuosittain merkittävän mää-
rän kuolemia. Toimenpiteiden rajuudesta 
kertoo se, että esimerkiksi britit laittavat 
Wuhanin alueelta evakuoidut kansalai-
sensa kahdeksi viikoksi karanteeniin soti-
laskasarmille ja australialaiset evakuoidut 
joutuvat Joulusaarelle karanteeniin. Epi-
demia oikeuttaa varsin koviin ja ihmisen 
perusoikeuksiin puuttuviin ratkaisuihin, 
mutta rajoittavat toimenpiteet ovat käytän-
nössä ainoa keino estää taudin leviämistä.

Sama ilmiö näkyy myös pelkissä eläin-
tautiepidemioissa. Vaikka villisikoja on 
pidetty isona riskinä afrikkalaisen sikaru-
ton leviämisessä, niin uusimmat tutkimus-
tulokset näyttävät kuitenkin, että ihmiset 
ovat olleet pääsyyllisiä ASF:n leviämisessä.

Matkustamisen jatkuva kasvu ja myös 
maailmankaupan vapauttamisen seurauk-
sena räjähdysmäisesti lisääntynyt rahtilii-
kenne tuovat varjopuolenaan nopeasti 
leviävät epidemiat.

Zoonoosiepidemioiden ennaltaehkäisy 
olisi huomattavasti edullisempaa kuin epi-
demian hoitaminen, mutta ennaltaehkäi-
syn vaatimat toimet koetaan usein liian 
vaikeiksi. Toivottavasti tämä epidemia osal-
taa kääntää ihmisten ajattelua enemmän 
ennaltaehkäisyn suuntaan.

Huomio poikivaan lehmään ja  
vasikkaan

U usin tutkimustieto kertoo selvästi, 
että vasikan hyvä hoito ja terveys 
heijastuu koko naudan loppuikään.

Vastaavasti lehmän tuotoksen ja hyvin-
voinnin kannalta ratkaisevia ovat vii-
kot ennen ja jälkeen poikimisen. Silloin 
lehmä tarvitsee riittävästi tilaa hyvällä alus-
talla ja oikean ruokinnan.

Ternimaidon laadun määritykseen on 
jo hyviä ratkaisuja ja ternimaidon laa-
dun tulisi olla selkeästi aiemmin arvioi-
tua parempaa. Ternimaidon laadun lisäksi 
myös juotava määrä on olennainen eli vasi-
kan pitää juoda hyvääkin ternimaitoa pal-
jon ja heikkolaatuista ternimaitoa on syytä 
täydentää hyvällä pakastetulla maidolla.

Tämänkaltainen hyvä hoito on useim-
miten varsin edullista ja joskus jopa asen-

nekysymys. Se on kuitenkin yksi hel-
poimmista tavoista tuoda lisää 
euroja yrittäjän taskuun.


