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Puhdasrotukasvattamon terveystilanne on nyt hyvä 
 
Sonnit ovat hyväkuntoisia ja mitään sairauden oireita ei ole ollut enää havaittavissa toukokuun 
alun jälkeen. Ensimmäiset sonnit on siirretty vastaanottajatiloille toukokuun puolivälissä ja 
suurin osa myydyistä sonneista kuljetetaan uusiin koteihinsa kesäkuun alussa.  
 
Kasvattamon terveystilannetta seurataan jatkuvasti tarkasti ja pienetkin poikkeamat yritetään 
selvittää, jotta eläintautitilanne pysyisi hyvänä. Tästä tiedotteesta löydät tarkat tiedot tehdyistä 
tutkimuksista ja niiden tuloksista. Tämän hetken terveystilanteeseen voit myös tutustua 
katsomalla 18.5.2020 otettua videokuvaa kasvattamosta. Sonninostajille toimitetaan ennen 
eläinten siirtoa karjan terveystodistukset. 
 

 
Tehdyt tutkimukset ja tulokset 

 
Ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta esiintyi puhdasrotukasvattamon sonneilla 
keväällä tavallista enemmän yskimistä. Yskiminen alkoi helmikuussa ja sitä jatkui vielä 
huhtikuussa 2020. Huhtikuun lopussa oireet olivat jo heikentyneet ja enää oli kuultavissa 
satunnaista yskähtelyä. Toukokuussa yskähtely on vaimentunut ja nyt sitä ei ole enää 
havaittavissa. Sonnit ovat hyväkuntoisia ja kasvutulokset vastaavat aiempia vuosia.  
 
Havaitun yskimisen ja M.bovis -tartunnan poissulkemiseksi puhdasrotukasvattamon eläimistä 
tehtiin kattavasti näytetutkimuksia, joista viimeisimmät tulokset saatiin 27.4.2020 
 
Näytetulokset: 
1) Maaliskuussa (17.3.2020) otetuista sierainlimanäytteistä tutkittiin mahdollinen M.bovis -

tartunta ja verinäytteistä tutkittiin M.bovis -vasta-aineet. Nämä tulokset olivat kielteiset. 
2) Verinäytteistä määritettiin vasta-aineet BVD-virukselle. BVD-virusvasta-aineiden osalta tulos 

oli kielteinen. 
3) Verinäytteistä määritettiin vasta-ainetasot kolmelle meillä yleiselle hengitystietulehdusta 

aiheuttavalle virukselle: Respiratory syncytial virus (RSV), Bovine corona virus (BCV) ja 
parainfluenssa 3 virus (PIV3). Näytteissä todettiin korkeita vasta-ainetasoja kaikille kolmelle 
virukselle. Tulos osoittaa, että eläimet ovat olleet näiden virusten kanssa kosketuksissa ja 
elimistö on muodostanut vasta-aineita kyseiselle taudin aiheuttajalle. 

4) Huhtikuussa (20.4.2020) hengitysteistä otetut syväsivelynäytteet tutkittiin bakteerien ja 
virusten varalta. Näissä näytteissä ei todettu mitään kolmesta viruksesta (RSV, BCV, PI3) 
eli viitteitä akuutista virustartunnasta ei enää ollut. Näytteistä ei todettu myöskään 
Mycoplasma bovista. 

5) Näistä ylemmistä hengitysteistä otetuista näytteistä todettiin hengitystietulehduksia 
aiheuttavia bakteereista: Pasteurella multocida ja Mannheimia haemolytica. 
Karjassa on siis kiertänyt useita hengitystietulehduksia aiheuttavia taudinaiheuttajia. 

 

https://youtu.be/PLs7VMX0sTY
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Tilannearvio 

Todennäköisesti joiltain lähtötiloilta on eläinten mukana kulkeutunut piileviä virus- ja 
bakteeritartuntoja kasvattamoon. Virukset ja bakteerit ovat päässeet kasvattamossa 
lisääntymään ja aiheuttamaan hengitystieoireilua. Osittain tämä on saattanut johtua talven 
epäedullisista sääolosuhteista. Tilanne kuvaa myös koko maan nautakarjojen viimevuosien 
tautitilannetta, kun viruksia (etenkin BCV ja RSV) on liikkunut paljon ja niistä on aiheutunut lieviä 
ja voimakkaita epidemioita. Puhdasrotukasvattamossa oireet olivat lieviä. 
 
Tutkimustulokset kertovat siitä, että eläimet ovat läpikäyneet virustartuntoja, mutta akuutti 
virustartunta on ohitse. Osalla eläimistä löytyi huhtikuussa ylemmistä hengitysteistä bakteereja, 
jotka voivat aiheuttaa hengitystietulehduksia. Vähitellen oireilu on vähentynyt ja tartuntapaine 
laskenut eikä bakteerien aiheuttamaan keuhkotulehdukseen viittaavaa ole havaittu enää 
maaliskuun jälkeen. 
 
Kansallisen ohjeistuksen mukaisesti eläimiä voidaan myydä karjasta 4 viikkoa oireiden 
laantumisen jälkeen. Jotkut eläimet voivat kuitenkin kantaa viruksia ja bakteereita 
hengitysteissään ja toimia tartunnankantajina. Tartunnan puhkeamiseen taudiksi vaikuttaa aina 
myös eläinten yleiskunto, vastustuskyky ja olosuhteet. Taudin siirtyminen eläinten mukana 
toiseen karjaan on epätodennäköistä, kun oireilu on loppunut. 

 
 
Suositeltavat toimenpiteet 

 
Suosittelemme aina emolehmäkarjoille sonniostoissa karanteenin käyttöä yhdistettäessä uusi 
eläin karjaan. Sonni otetaan mieluiten alkuun omaan erilliseen tilaan ja yhdistetään sitten 
pieneen ryhmään muita eläimiä. Suositeltavaa on päästää eläimet laitumelle ja välttää yhteyttä 
erityisen herkkiin vastasyntyneisiin vasikoihin. Useamman sonnin hankinta kerralla samasta 
kasvattamosta ei lisää tautiriskiä vaan on usein varmempi ratkaisu kuin eläinten hankinta 
useasta eri paikasta. 

Jatkotoiminta 

Puhdasrotukasvattamon toimintaa on tarkoitus jatkaa ensi syksynä. Lähtökarjojen terveydentila 
tarkistetaan perusteellisesti, puhdasrotukasvattamon bioturvallisuutta parannetaan entisestään. 
Kasvattamon terveysseuranta pidetään korkealla tasolla ja mahdollisesti esiin tulevien oireiden 
aiheuttajat selvitetään perusteellisesti. Ennaltaehkäisevien rokotusten käyttöönottoa harkitaan 
vielä, mutta tulevaisuudessa sekin voi olla tarpeellista.  

Lisätietoa  

Lisätietoja terveystilanteesta saat puhelimitse HKScanin terveydenhuoltoeläinlääkäri Heidi 
Härteliltä. Lisätietoja nautojen hengitystietulehduksista voit kysyä myös ETT:n 
asiantuntijaeläinlääkäriltä Erja Tuunaiselta (040 709 0021), sekä Ruokaviraston nauta-
asiantuntija Tiina Autiolta (044 720 1492).  
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