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ÄLÄ TUO ELÄINTAUTEJA MATKATULIAISINA! 
 
Lyhyisiinkin vierailuihin ulkomaille, ja erityisesti ulkomaisille tuotantoeläintiloille, liittyy aina tietty 
riski tarttuvien eläintautien suhteen.  Erityisesti virusperäiset, helposti leviävät eläintaudit saattavat 
kulkeutua maasta toiseen vaatteiden, jalkineiden ja elintarvikkeiden mukana. Tällaisia virustauteja 

ovat mm. suu- ja sorkkatauti, afrikkalainen ja klassinen sikarutto, lintuinfluenssa, siipikarjan 

Newcastlen tauti, sikojen PED, TGE, PRRS jne. 
 
Mikäli vierailet ulkomailla missä tahansa kotieläintilalla (tai alueella, jossa on todettu virusperäisiä 
ja helposti leviäviä eläintauteja) tai maissa joiden tautitilanne on tuntematon, menettele 
seuraavasti: 

 
 Huolehdi matkalla hyvästä henkilökohtaisesta hygieniasta mm käsienpesusta.  

 Älä vieraille alueella, jossa on todettu tai epäillään vaarallista tai helposti leviävää 
eläintautia. 

 Älä tuo matkoilta mitään eläinperäisiä tuotteita mukanasi. 

 Varaa mukaasi varakengät, jotka voit vaihtaa lentoasemalla/satamassa (tullin jälkeen) 
saavuttuasi kotimaahan. Laita matkalla käyttämäsi jalkineet muovipussiin ja vie kotona 
saunaan. 

 Desinfioi matkavaatteesi, kenkäsi ja matkalaukkusi välittömästi kuumassa saunassa +70 
C muutaman tunnin ajan. Älä mene kotimaassa matkavaatteilla eläintiloihin. 

 Sauno ja peseydy matkan jälkeen mahdollisimman pian ja ennen kuin olet tuotantoeläinten 
kanssa tekemisissä.   

 Älä mene kotimaassa eläintiloihin ennen kuin vähintään 48 tuntia on kulunut siitä, kun olet 
käynyt ulkomailla kotieläintilalla, josta vähintään 24 tuntia Suomessa.  Poikkeuksen 
muodostavat suu- ja sorkkatautivirukset, jotka saattavat säilyä kolmekin vuorokautta 
ihmisen hengitysteissä. Tämän vuoksi suositellaankin pysyttelemistä poissa karjatilalta 

Suomessa jopa 72 tunnin ajan palattaessa alueelta, jolla akuutisti esiintyy suu- ja 
sorkkatautia  

 Mikäli sairastut matkan aikana tai pian sen jälkeen kuumeeseen tai ripuliin, mene lääkäriin 
ja teetä salmonellatutkimus.  

 
Mikäli vierailet matkalla karjasuojissa, menettele edellisen lisäksi seuraavasti: 

  Käytä tilavierailulla asianmukaisia suojavarusteita: tukevat kertakäyttötossut kenkien 
 suojana ja kertakäyttötakki/haalarit, jotka voit lähtiessäsi jättää tilalle siististi muovipussissa. 

  Älä koskettele eläimiä. 
 
Mikäli työskentelet ulkomailla kotieläintiloilla, huomio lisäksi: 

 Älä tuo työvaatteitasi ja kenkiäsi mukanasi Suomeen.  

 Huolehdi myös käsienpesusta ja käytä tarvittaessa (aina, jos käsissä on haavoja) 
suojakäsineitä erityisesti sikatiloilla, joissa on huomioitava erityisesti MRSA-riski. 

 Tiloilla voidaan käyttää tautitilanteen hallintaan rokotteita, jotka sisältävät eläviä 
rokoteviruksia. Nämä voivat levitä kuten tautivirukset. Tällaisia ovat esim. PRRS-rokotteet 
sikatiloilla tai IB-rokotteet siipikarjatiloilla. 
 
Lisää tietoja www.ett.fi  
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