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HIEHONKASVATUKSEN TERVEYSRISKIT 
 Eläinsairaudet 

-  Tarttuvat eläintaudit, muut sairaudet,  

    ruokinnalliset/ravitsemukselliset ongelmat 
 

Tapaturmariski 

-  Kuljetuksissa, kasvattamossa, laitumella 
 

Hiehon tiinehtyminen 
-  Hiehon ravitsemustila, sukuelinten kehityshäiriöt 

-  Hedelmällisyyshäiriöitä aiheuttavat tarttuvat taudit 
 

Hiehon valmius poikimiseen ja sen jälkeiseen 

tuotantokauteen 
-  Oikea kuntoluokka poikiessa 

-  Hyvä rehunkäyttökapasiteetti; nauta on märehtijä 



-  Bakteerit 

– Salmonella  

– EHEC 

– Tarttuvat utaretulehdukset: Str. Agalactiae, Staph. Aureus.. 

– Tartunnalliset sorkkasairaudet 

– Hengitystietulehduksia aiheuttavat bakteerit 

– Paratuberkuloosi 

– Pernarutto 

– Q- kuume 

-  Virukset 

– Virusripulit ja hengitystietulehdukset 

– BVD (saneerattu) 

-  Sieni-infektiot   
– Pälvisilsa  

-  Sisä- ja ulkoloiset 

- Kryptosporidit, Neospora, Kokkidit, Ostertagia ym. 

- Täit, Väiveet, Häntäkapi ym. 

         NAUTOJEN TAUTEJA / TARTUNTOJA  

Uusia uhkia...? 
Mycoplasma bovis; todettu, n. 15 tilaa 

Bluetongue 

Schmallenberg-virus; todettu, useita tiloja 



   TAUDINAIHEUTTAJIEN 

KULKEUTUMINEN 

 TUOTANTOYKSIKKÖÖN 

Ostoeläimet; välitys- ja 

jalostuseläimet 
 

Hoitaja, lomittaja 

Vierailijat 

Laidunkontaktit 

Teuras- ja välityseläinautot 
 

Rehut, 

rehuvarastot 

Rotat, linnut, 

kissat ja koirat 

Kuivikkeet 

Vektorit 

Ilmavirtaukset 

Raadonkeräys 



SALMONELLA 
- Ulosteperäinen bakteeri, tarttuu suun kautta 

- Yli 2500 eri serotyyppiä 
- Viranomaisten toimesta vastustettava tauti, ns ”nollatoleranssi” 

 

-  Meillä harvinainen nautatiloilla    
- Noin 10 - 15 tapausta vuodessa 

     - Tilakoon kasvaessa ja tuotannon ketjuun- 
   tuessa voi aiheuttaa isojakin ongelmia 

 

-  Muualla Euroopassa yleisempi 
- Esim. Tanska S. Dublin nautatiloilla 

  v. 2012 n. 9 %, vastustusohjelma  

- Ruotsi ja Norja kuten Suomi 
 

- Saneeraus: 
- Perusperiaate tartuntaketjun katkaisu ulosteesta suuhun, rehujen 
   ja juomaveden puhtaus, kroonikoiden karsinta 

      - Saneerauskustannukset keskimäärin 50 000 – 70 000 € / tila 
 



SALMONELLAN VUOKSI RAJOITTAVIEN 

MÄÄRÄYSTEN ALAISINA OLLEET  TILAT  

                                      V. 2013 
                

AJALLA  

01.01.-31.12.2013 
 

Nautatilat:  

- S. Dublin  1 tila 

- S. Enteritidis         2 tilaa 

- S. Typhimurium U 277    2 tilaa 

- S. Typhimurium FT 1 2 tilaa 

- S. Typhimurium FT 41    1 tila 

- S. Typhimurium FT 135  2 tilaa  
   

Sikatilat:  

- S. Tennessee           2 tilaa 

- S. Mbandaka  1 tila 
 

Siipikarjatilat:   

- S. Typhimurium U 277  2 tilaa 

- S. Typhimurium FT 41  4 tilaa 

- S. Livingstone   1 tila   
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SALMONELLA JA HIEHONKASVATUS 
 

   - Hiehonkasvattamot eivät pääse meijereiden tai 
teurastamoiden kautta otettavien salmonella-
ryhmävakuutusten piiriin (näissä vakuutusmaksun perustana 
maito- tai lihatilitykset, korvauskattona esim. edellisen vuoden 
tilitykset) 

 

   - Hiehonkasvattamoilla mahdollisuus saada tilakohtaisia 
salmonellavakuutuksia eri vakuutusyhtiöistä      

 

  - Tilatason tautisuojaus; suojavaatteet ja jalkineet vierailijoille, 
tuhoeläintorjunta, rehuvarastojen suojaus linnuilta ja 
jyrsijöiltä, hyvä ruokinta- ja rehuhygienia, tuontirehut ja –
rehuaineet ETT:n positiivilistan yrityksiltä 

 

   - Viranomaisten toimesta vastustettava tauti, tartuntatilalle 
rajoittavat määräykset, eläinliikenne pysäytetään ja aloitetaan 
saneeraus, joka tapahtuu tuottajan kustannuksella 

 
     

  



SALMONELLA JA HIEHONKASVATUS 
 
 

   - Siirrettäessä eläimiä hiehonkasvattamosta takaisin lypsy-

karjatilalle edellytetään niiltä alle kaksi kuukautta vanha 

kielteinen salmonellatutkimustulos max. 20 eläimen 

yhteisnäyttein (Maitotilojen salmonellavakuutusten 

suojeluehdot, Eläinten hyvinvointikorvauksen ehdot,  

Nasevan kansallinen taso). 
     

   - Siirrettäessä eläimiä lypsykarjatilalta hiehonkasvattamoon 

salmonellatutkimus jos hiehokasvattamon salmonellavakuutus 

tai Eläinten hyvinvointikorvaus sitä edellyttää 

 
  



EHEC 
ENTEROHEMORRAGINEN  E.COLI 

- Ei ole eläintauti 

- Ihmisillä yleisvaarallinen tartuntatauti 

- Tartunta todetaan teurastamokartoituksin 

   tai selviteltäessä ihmisten sairastumisia,  
v. 2O13 yhteensä 36 tilaa  

- Tartuntatilalle riskinhallintasuunnitelma 
– Tilan liityttävä Nasevaan 

– Ei eläinten myyntiä pitoon ennen kuin tila on osoittanut 
toteuttaneensa riskinhallintasuunnitelmaa = >  
pysäyttää hiehonkasvattamossa eläinliikenteen 

– Ei teuraaksi lantaisia eläimiä: teuraskelpoisuustarkastus 
virkaeläinlääkärin toimesta 3-10 vrk ennen teurastusta 

– Riskinhallintasuunnitelman toteutus; työtä, korjauksia,  

   desinfiointiaineita ym; tila vastaa kustannuksista 



NAUTATILOILLA VUONNA 2013 

TODETUT EHEC- TARTUNNAT 

TILANNE 01.01.-31.12.2013 
 

>Teurastamoiden oma- 

   valvonta: 

  - EHEC O 157:H7; 30 tilaa 
 

>Humaanikontaktit:   

  - EHEC O 157:H7; 6 tilaa  
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Lähde: Evira 



                          PÄLVISILSA 
   - Trichophyton verrucosum –sienitartunta 

   - Zoonoosi ! 

   - Itiöt kestäviä > oireettomatkin eläimet levittävät  

- Ostoeläin aina riski !   
- Lähtötilan pälvisilsavapaus varmistettava 

- Tarvittaessa rokotus ennen siirtoa (?) 

- Karanteeni + pesu (Imaverol, Virkon S) (?) 

   - Tuotostappiot 5-10 %, vuotavauriot, ihotulehdukset 

   - Saneeraus rokottamalla; kulut n. 20 €/eläin 

   - Hiehonkasvattamon pälvisilsalla suuri riski levitä 

  lypsykarjatiloille, saneeraus pitkällinen, eläinliikennettä   

  ei voi pysäyttää koko ajaksi (?)  

   - ETT subventoi saneerauksia lypsykarja- ja   

        emolehmätiloilla (Ei välitys- eikä tuontieläimiä tilalla) 

 





VIRUSRIPULIT,HENGITYSTIETULEHDUKSET 

- Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti leviäviä 
 

- Virusperäisiä, sekundääriset bakteeritartunnat,   
 

-  Pelisäännöt: 

– Ilmoita oireista ! 

– Ei pitoeläinten myyntiä ennen kuin vähintään 1 kk kulunut 

viimeisistä oireista 

– Vaikutus hiehonkasvattamon eläinliikenteeseen,  

    leviämisen todennäköisyys asiakastiloille (!?) 
 

Evira: ”hengitystietutkimuspaketti”, ”ripulipaketti” 

 Ohjeita: www.evira.fi, www.ett.fi 

 

          

 

http://www.evira.fi/
http://www.evira.fi/
http://www.ett.fi/


MYCOPLASMA BOVIS 

• Yleinen nautojen hengitystieinfektioiden ja 

utaretulehdusten aiheuttaja Euroopassa 

– arveltu aiheuttavan 25 - 33% vasikoiden 

keuhkotulehduksista. 

• Todettu Suomessa v. 2012 -2013 n. 15 nautatilalla  

    => uusi tauti; ETT:n vapaaehtoinen vastustusohjelma  

• Ruotsissa yksittäisiä tapauksia 

• Ei ole virallisesti vastustettava eläintauti 

• Leviää erityisesti eläinkaupan mukana !! 

• Riski nautojen tuonnissa muualta Euroopasta !? 



MYCOPLASMA BOVIS OIREET 

Vasikat/nuoret eläimet:  

• Hengitystietulehdus 

• Keskikorvatulehdus, silmätulehdus 

• Moniniveltulehdus 

• Rääpälöityminen 
 

Lehmät 

• Utaretulehdus 

• Moniniveltulehdus 

• Hedelmällisyyshäiriöt 



                 M. BOVIS- SEURANTA / VASTUSTUSOHJELMA 
                       (www.ett.fi / ohjeet ja lomakkeet / eläinkauppa) 

Ell.käynti +  

1. näytteet 

Ell. käynti +  

2. näytteet 

0 7 kk 1 kk 

Liittyminen ohjelmaan: 

-Tilat jotka käyvät pitoeläinkauppaa ja osallistuvat näyttelyihin 

-kirjallinen sitoutuminen lomakkeella  Nasevaan 

-Näytteet tulokset Nasevaan 

”A-luokka” = Tutkitusti  

  vähäriskinen tila 

-voi siirtää eläimiä saman tason  

  tilalta 

-voi osallistua A-tason näyttelyyn 

2 kk 

”Liittymistaso” (yhdet negat. tutkim.) 

-voi siirtää eläimiä saman ja 

ylemmän tason tilalta 

8 kk  …..            13 kk….. 

Seuranta: 
-th-käynti  

  2 x / vuosi 

-tankkimaito 

  2 x / vuosi 

PCR 

-utaretul.tutk. 

  aina PCR 

6 kk 

= ei uusien eläinten 

siirtoa tilalle 1 kk 

aikana ennen 

tutkimuksia 

Seurantataso 

-voi siirtää eläimiä 

saman ja 

ylemmän tason 

tilalta 

Naseva 

http://www.ett.fi/


TARTUNNALLISET SORKKASAIRAUDET 

- Kantasyöpymä 

- Sorkkavälin ihotulehdus 

- Sorkkavälin ajotulehdus 

- Sorkka-alueen ihotulehdus 

ETT:n ohjeet: www.ett.fi; 
  

Terveydenhuolto/ 

Nautaterveydenhuolto/ 

Ohjeet/ 

Tarttuvat sorkkasairaudet,  

toimintaohje. 
 

http://www.ett.fi/


HIEHONKASVATUKSEN TERVEYSRISKIT 

 Tautiriskin kannalta 

- Yhtä tilaa palveleva hiehonkasvattamo, ei eläimiä  

   muilta tiloilta => +++ 
 

- Ulospäin suljetun tilarenkaan kasvattamo, renkaan tilat 

  käyvät eläinkauppaa vain keskenään = > ++ 
 

- Avoin toimintamalli, ostetaan mistä saadaan => ?? 

     - Lähtötilojen tautitilanteen selvitys Nasevasta,  

       terveystodistukset ostettaville eläimille = > +  
 

Tautiriskiin vaikuttaa 

- Karjakontaktien määrä, moneltako tilalta eläimiä tulee 

  tai on tullut, uusi kontakti yleensä lisää tautiriskiä 
 

- Muut kontaktit; yhteiskuljetukset, yhteislaidunnus,  

  työvälineet, koneet, henkilöliikenne 
 

- Tilojen tautitilanne ja tautisuojauskäytännöt    



HIEHONKASVATUKSEN TERVEYSRISKIT 
 Nuorkarja on riski vasikoille 

 

- Nuorkarja on vasikoille tautitartuntojen kannalta  

  vaarallisin eläinryhmä (esim. hengitystietulehdukset)   
 

- Lehmät ovat jo kohdanneet karjassa olevat taudin- 

  aiheuttajat ja muodostaneet niille vastustuskyvyn,  

  nuorkarja ei = > levittävät tartuntoja vasikoihin  
 

- Vasikoiden terveydelle voi olla eduksi, että nuorkarja  

  siirretään pois esimerkiksi 3-4 kuukauden iässä 
 

- Jos hiehonkasvatuksen voi ulkoistaa ilman kontakteja 

  ulkopuolisiin karjoihin, karja terveydentila voi jopa  

  parantua 
 



     
    Ulospäin suljettu toimintamalli on turvallisin; tilapari tai 

muutaman lypsykarjatilan ja hiehonkasvattamon rengas 
 

   - Tilat eivät osta eläimiä kuin kasvattamosta ja toisiltaan 
 

   - Kuljetukset puhtaalla kalustolla siten, että niissä ei 
  samanaikaisesti kuljeteta muita eläimiä 

 

   - Kasvattamon ja yhden lypsykarjatilan malli on lähes  
  riskitön, jos lypsykarjatila ei osta eläimiä ulkopuolelta 

       

   - Tilarenkaan tautitilanne on huonompi tai yhtä huono 
  kuin renkaan huonoimman tilan, eläinten osto    
  ulkopuolelta vaikuttaa kaikkien tilojen tautitilanteeseen 

    => eläinten osto ei ole yksityisasia !! 
 

   - Alkuvaiheessa odotettavissa lisää sairastelua,  

      kunnes tilanne tasaantuu   
 
 

 
 
 

 

ELÄINTERVEYDEN HALLINTA 

HIEHONKASVATUKSESSA 



     
    Avoin toimintamalli on tietoinen riski 
 

    - Ostettaessa vasikoita useilta satunnaisesti valituilta  
      tiloilta ”imuroidaan” tauteja kasvattamoon 
 

   - Tautiriskiä voidaan hallita rajoittamalla tilamäärää ja  
      ostamalla vasikoita tiloilta, jotka kuuluvat Nasevaan, 
      jolloin tilojen tautitilanne dokumentoidaan vuosittain 
      terveydenhuoltokäynnillä  
 

   - Ihanteellisinta ostaa vakiotiloilta, joiden tautitilanne on  
      vakiintunut ja tutkittu, ”ETU Nautakarjan terveystodistus” 
      antaa lisävarmuutta (www.ett.fi / ohjeet ja lomakkeet /  

  eläinkauppa 
 

   -  Suurimmat riskit salmonella, pälvisilsa, tartunnalliset  
  sorkkasairaudet, Mycoplasma bovis, virusperäiset 

      hengitystietulehdukset ja –ripulit… 
 
 

 
 
 

 

ELÄINTERVEYDEN HALLINTA 

HIEHONKASVATUKSESSA 

http://www.ett.fi/


     
     Taudit eivät ole ainoa riski 
 

    - Loukkaantuminen liukkauden, kiimakäyttäytymisen,  

      rikkonaisten karsinarakenteiden tms. takia   
 

    - Hiehonkasvattamoissa voidaan järjestää juuri hiehoille  

      sopiva ruokinta; täyttävyys, riittävä energiansaanti,  

      tasapainoinen kivennäisruokinta, hivenaineet (seleeni)  
  vitamiinit 

 

 - Hieho takaisin lypsykarjatilalle noin kaksi kuukautta  

      ennen poikimista tottumaan bakteerikantaan ja  

      olosuhteisiin 
 

     
 

 
 
 

 

ELÄINTERVEYDEN HALLINTA 

HIEHONKASVATUKSESSA 



     
     Taudit eivät ole ainoa riski: 
 

    - Hieho ei saa olla liian lihava => aineenvaihduntahäiriöt  

      poikimisen jälkeen, huono ruokahalu, heikompi  

      vastustuskyky, utaretulehdukset,  

      kohtutulehdukset, juoksutusmahasairaudet….  
 

     Kunnon käsittelytilat 
 

     - Hiehonkasvattamoon tulee ja sieltä lähtee eläimiä 

      => rakenteet ja kulkureitit sellaisia, että siirrot eläinten   

            ja ihmisten kannalta turvallisia  
 

     - Mahdollisuus kytkeä eläimet hoitotoimia varten;  

       siemennys, tiineystarkastukset 
         

     - Riittävästi kytkentämahdollisuudella  

       varustettua sairaskarsinatilaa  
 
 

 
 
 

 

ELÄINTERVEYDEN HALLINTA 

HIEHONKASVATUKSESSA 



     
      Tautisuoja-asioita: 
 

    - Hiehonkasvattamossa ei muita kotieläimiä 

       (lampaat, vuohet, siipikarja) 
 

    - Kasvattamoon ei tulla muilla tiloilla käytetyissä  

      varusteissa 
 

    - Tuontirehut ja –rehuaineet ETT:n positiivilistalla 

       olevilta rehuntoimittajilta 
 

    - Haittaeläinten torjunta; rehuvarastot, eläintilat 
 

    - Kuivitus ja lannankäsittely; lanta- ja rehureitit  

       erillään, eläinten puhtaus 
 

    - Ulkomailta ei tuoda tauteja sairaiden ihmisten,  

       vaatteiden tai tuliaisten mukana (48 h sääntö) 

 
 

 
 
 

 

ELÄINTERVEYDEN HALLINTA 

HIEHONKASVATUKSESSA 



     
ELÄINTERVEYDEN HALLINTA 

HIEHONKASVATUKSESSA 

http://hiehohotelli.savonia.fi/ 

 

 

Hiehohotelli –hanke v. 2011   

 

  

Hiehohotelli - Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen, Opas 

kasvattajille ja ulkoistajalle 
  

 

 

hakusanaEtsisearchcom_sear61

http://hiehohotelli.savonia.fi/
http://portal.savonia.fi/amk/fi/tki-ja-palvelut/julkaisutoiminta/julkaisut-aloittain/luonnonvara-ja-ymparistoala/hiehohotelli
http://portal.savonia.fi/amk/fi/tki-ja-palvelut/julkaisutoiminta/julkaisut-aloittain/luonnonvara-ja-ymparistoala/hiehohotelli
http://portal.savonia.fi/amk/fi/tki-ja-palvelut/julkaisutoiminta/julkaisut-aloittain/luonnonvara-ja-ymparistoala/hiehohotelli
http://portal.savonia.fi/amk/fi/tki-ja-palvelut/julkaisutoiminta/julkaisut-aloittain/luonnonvara-ja-ymparistoala/hiehohotelli
http://portal.savonia.fi/amk/fi/tki-ja-palvelut/julkaisutoiminta/julkaisut-aloittain/luonnonvara-ja-ymparistoala/hiehohotelli


     
-  Uusia tauteja ei ole juurikaan tullut 

-  Rokotuksia ei tarvita !!! 

-  Maassa jo olevia tauteja on saneerattu  
 

MUTTA: 

- Tuotantorakenteen ja -tapojen muutos on tuonut 
uusia haasteita tautiriskien hallintaan. 

 

- Nykyisellä monimuotoisella tuotantorakenteella 

   ja eläinkaupan käytännöillä taudit leviävät !!  
  

-  Tautiriskien hallinta 300 lehmän karjassa on eri 
asia kuin 30 lehmän karjassa !! 

 

 
 
 

 

TILANNE SUOMESSA TOISTAISEKSI HYVÄ 



     
    - Nuorkarjan terveydenhuollon kehittäminen; Nasevasta  

  tilastotietoa nuorkarjan terveyteen liittyvistä eläin-  
  lääkäreiden havainnoista terveydenhuoltokäynneillä 

 

    - Välitysvasikoiden hyvän laadun turvaaminen 
 

    - Eläinvirtojen hallinta, tartuntaketjun katkaisu  
  vanhemmista nuorempiin  
 

- Vasikoiden kasvatusolojen kehittäminen, hyvinvoivat ja  
  terveet vasikat 

 

    - Vasikoiden ruokinnan ja hyvän alkuhoidon ohjeistus;  
  riittävä ternimaidon saanti 

 

    - Tautiriskien hallinta hankittaessa uutta eläinainesta  
  laajentaville tiloille 

 

 
 

 
 
 

 

ETT / NASEVAN TOIMINNAN PAINOPISTEET 

NUORKARJAN TEEMAVUONNA 



KIITOS MIELENKIINNOSTA,  
KYSYMYKSIÄ ? 

   

KIITOS; KYSYMYKSIÄ ? 


