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Toimenpideohje norovirus-
epidemian ehkäisemiseksi
Yleistä
Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen lakisääteinen velvollisuus on selvittää ruokamyrky-
tysepäilyt yhteistyössä tartuntatautilaissa säädettyjen viranomaisten kanssa. Elintarvikevalvon-
taviranomaisten tehtävä on selvittää, onko kyseessä elintarvikkeen aiheuttama ruokamyrky-
tysepidemia. Toimenpiteisiin epidemian pysäyttämiseksi on ryhdyttävä ilman, että alussa tiede-
tään epidemian aiheuttajaa.

Norovirukset ovat yleisimpiä vatsatautiepidemioiden aiheuttajia. Norovirus tarttuu saastuneen
elintarvikkeen lisäksi helposti sairastuneesta henkilöstä, viruksella saastuneiden kosketuspinto-
jen kautta tai hengitysilman kautta oksenteluun liittyen. Tartunnan saanut voi erittää virusta
ulosteeseen jo muutamaa tuntia ennen oireiden alkua. Myös tartunnan saanut oireeton henkilö
voi levittää virusta.

Jos vatsatautioireiden aiheuttajaksi epäillään elintarviketta, se poistetaan käytöstä, mutta sitä
säilytetään mahdollista näytteenottoa varten pakastimessa. Asiasta tehdään ilmoitus elintarvike-
valvontaviranomaiselle (www.hel.fi/ruokamyrkytys). Vatsatautia epäiltäessä aloitetaan myös te-
hostettu puhdistus sopivalla desinfiointiaineella. Tehostettua puhdistusta tulisi pitää yllä, kunnes
havaitaan, ettei lisää sairastuneita ilmene.

Virus tuhoutuu 90 °C:ssa 2 minuutissa, 60 °C:ssa 30 minuutissa ja tietyillä desinfiointiaineilla.
Ilman puhdistamista norovirus voi säilyä tartuntakykyseinä pinnoilla kaksi viikkoa.

Norovirusinfektion kliininen kuva
Taudin itämisaika on 12–48 tuntia. Oireet alkavat äkillisesti. Niitä ovat kouristavat vatsakivut ja
pahoinvointi, joita seuraa oksentelu. Valtaosalla sairastuneista on myös ripuli, joka on yleensä
lyhytkestoinen ja lievä. Osalla on myös kuumetta. Oireiden kesto on yleensä 12–72 tuntia.

Norovirusepidemialle tunnusomaista on, että lyhyen itämisajan jälkeen alkavaan lyhytkestoi-
seen vatsatautiin sairastuu jopa yli puolet altistuneista. Nopeasti henkilöstä toiseen siirtyvät se-
kundaaritartunnat ovat tyypillisiä. Osa tartunnan saaneista ei saa lainkaan oireita. Norovirusin-
fektio ei tuota pysyvää immuniteettia. Lyhytaikainen suoja estää uuden sairastumisen seuraa-
van 4–6 kuukauden ajan samaa genotyyppiä vastaan.

Ruoka
Työpäivän aikana sairastuneen keittiötyöntekijän käsittelemä ruoka heitetään pois. Jos työnte-
kijä on oksentanut keittiössä, pisararoiske-etäisyydellä ollut ruoka hävitetään. Lisäksi hävitetään
avonaisissa astioissa olevat ruuat, joita ei enää kuumenneta.
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Ulkomaista alkuperää olevat pakastemarjat tulee aina kuumentaa kauttaaltaan vähintään 5 mi-
nuutin ajan 90 asteessa tai keittää 2 minuutin ajan.

Epidemiatilanteissa noutopöydän kattauksesta voidaan siirtyä ruuan valmiiseen annosteluun,
jolloin voidaan vähentää tarjoiluvälineiden ja ottimien välittämiä tartuntoja. Epidemian pitkitty-
essä on aiheellisista harkita kylmien ja käsin pilkottavien ruokalajien korvaamista kokonaan kyp-
sennetyillä ruokalajeilla.

Talousvesi
Epäiltäessä vesijohtoveden aiheuttamaan epidemiaa, paikalliset viranomaiset antavat tällöin oh-
jeet keitetyn tai pullotetun veden käytöstä. Viranomaiset ottavat verkostovedestä näytteet.

Jääpalojen käyttö lopetetaan.

Sairastuneet

Elintarviketyössä ja terveydenhuollon potilastyössä olevien tulisi olla pois töistä kaksi vuoro-
kautta ripulivaiheen ja oksennusten päättymisen jälkeen. Samoin lasten on suositeltavaa olla
pois päivähoidosta tuohon asti.

Oireilevien lasten tai potilaiden parissa hoitotyötä tekevien osallistuessa ruuan jakeluun tulee
heidän pestä kädet runsaalla saippuavedellä 15–30 sekunnin ajan, kädet huuhdellaan vedellä ja
kuivataan kertapyyhkeellä ja lopuksi käytetään käsihuuhdetta ennen ruuanjakeluun ryhtymistä.

Sairastunut erittää norovirusta ulosteeseen eniten 72 tunnin ajan oireiden alkamisesta, mutta
norovirus pystytään toteamaan ulosteestä jopa useiden viikkojen päästä oireiden loppumisen
jälkeen.

Käsihygienia
Ruuan valmistamiseen ja jakeluun osallistuvien on noudatettava hyvää käsihygieniaa.

Käsien huolellinen pesu runsaalla vedellä ja saippualla 15–30 sekunnin ajan vähentää tehok-
kaasti norovirustartunnan leviämistä. Käsihygieniaa voidaan tehostaa kertakäyttökäsineillä. Li-
säksi käsihygieniaa voidaan tehostaa käsihuuhteilla. Käsidesejä suositellaan käytettävän lisänä
esimerkiksi majoituslaitoksissa ja hoitoyksiköissä, joissa käsien välityksellä tapahtuvia kontak-
teja on paljon. Vahvaa alkoholia sisältäviä etanolipohjaisia käsidesejä käytettäessä on huomioi-
tava niihin liittyvä myrkytysvaara ja paloarkuus ja varmistettava niiden turvallinen käyttö mm. pi-
tämällä käsihuuhteet poissa lasten ulottuvilta. Käsihuuhteita on saatavilla myös ilman etanolia.

Ruokailijoiden kädet tulee pestä erityisesti ennen ruokailua ja wc-käynnin jälkeen. Käsipyyhkeet
tulee vaihtaa kertakäyttökäsipaperiin.

Eritetahrat
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Eritteiden puhdistaminen pitää aina aloittaa näkyvän lian poistamisesta. Erite peitetään/imeyte-
tään paperiin ja siirretään jätesäkkiin. Saastunut alue puhdistetaan eritteestä vedellä ja tavan-
omaisella pesuaineella, jonka jälkeen puhdas pinta desinfioidaan. Käytetään kullekin pintamate-
riaalille parhaiten soveltuvaa desinfiointiainetta. Laimennussuhde tarkistetaan pullon käyttöoh-
jeesta tai valmistajalta. Desinfiointiaineita on esitelty liitteessä 1.

Oksennuksen ja ripulin siivoamiseen käytetään kertakäyttökäsineitä ja -liinoja, -esiliinaa (tai ker-
takäyttösuojavaatteita) -kenkäsuojia ja hengityksensuojainta. Viruksilta suojautuessa tulee käyt-
tää kertakäyttöistä hengityksensuojainta. Suojaimen tulee olla suojausteholtaan vähintään
FFP3-tasoinen suodattava hengityssuojain. Suojavarusteet laitetaan jätesäkkiin heti siivouksen
jälkeen ja kädet pestään vedellä ja saippualla. Suojavarusteita käytetään myös likaantuneen
pyykin käsittelyssä.

Eritetahraisten tarjoiluastioiden ja tarjottimien puhdistus ja desinfiointi tulee tehdä ennen asti-
oidenpesualueelle viemistä, jotta virus ei leviä keittiötiloihin.

Jos oksentaminen on tapahtunut julkisissa tiloissa, alue suljetaan, kunnes se on siivottu.

Ei näkyvää likaa pinnoilla
Elintarviketuotantotilojen pinnat ja prosessilaitteet, joissa ei ole näkyvää likaa, puhdistetaan en-
sin mekaanisesti pesuaineella ja vedellä. Mahdollisesti tartuntaa levittävät esineet ja kosketus-
pinnat desinfioidaan. Kosketuspintoja ovat esimerkiksi pöydät, ottimet, oven kahvat, laatikosto-
jen vetimet, veitset, leikkuulaudat, katkaisimet, hanat ja käsipaperitelineiden alaosat. Vaikutus-
ajan jälkeen suositellaan desinfioitujen pintojen huuhtomista vedellä.

Pinnat pestään puhtaasta likaiseen päin ja ylhäältä alaspäin. Kertakäyttösiivousliinoja vaihde-
taan usein, jotta virusta ei levitetä liinan mukana.

Asiakastilat
Huoneessa, jossa on oksennettu:

 eritteiden likaamat huonekalut pestään tarkoitukseen sopivalla pesuaineliuoksella
 tuuletetaan pehmeät huonekalut, matot sekä patjat, jotka eivät ole kuitenkaan selvästi

likaantuneet
 koko huone tuuletetaan kunnolla
 pölynimurin käyttöä saastuneiden mattojen käsittelyyn ei suositella, sillä se voi levittää

virusta tehokkaasti - siivouksessa käytetään kertakäyttöliinoja
 WC- ja pesutilojen siivouksessa käytetään eri liinoja kuin muiden huonetilojen siivouk-

sessa
 sairastuneiden henkilöiden käyttämät wc-tilojen altaat, kaikki pöytätasot sekä tarttumis-

pinnat kuten hanat, ovenkahvat, kaiteet, puhelimet ja kaukosäätimet pyyhitään yleissii-
vouksen jälkeen desinfektioaineella

 vuodevaatteet käsitellään normaalin käytännön mukaisesti

Päiväkodissa lasten leikkikalut puhdistetaan ja desinfioidaan tarpeen vaatiessa päivittäin.
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Epidemian pitkittyessä majoituslaitoksessa saastuneet ja puhdistetut huoneet pyritään pitämään
tyhjänä uusista asiakkaista mahdollisimman pitkään. Näihin huoneisiin tehdään normaalin sii-
vouksen jälkeen vielä erillinen desinfioiva loppusiivous kerros tai rakennuksen siipi kerrallaan.
Järjestelmällinen loppusiivous on parasta tehdä, kun on kulunut 3 vrk viimeisen oireilevan hen-
kilön poistumisesta.

Suljettavissa tiloissa, kuten laivahyteissä ja hoitolaitoshuoneissa voidaan desinfektioon käyttää
myös vetyperoksidikuivahöyryä.

Lähde: KTL Toimenpideohje norovirus-tartuntojen ehkäisemiseksi Kansanterveyslaitoksen jul-
kaisuja 5/2007, EELA Norovirus elintarviketeollisuudessa riskiprofiili 01/2006, Evira Elintarvik-
keiden mikrobiologiset vaarat 1/2010, Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy Keitti-
öiden siivous- ja hygieniaopas 2018, https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/biologiset-teki-
jat/myyrakuume/

Epidemiologinen toiminta                                    Elintarviketurvallisuusyksikkö
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Noroviruksiin tehoavia desinfektioaineita ja niiden ominaisuuksia 2.8.2010
Desinfektioaineryhmä Pitoisuus ja säilytys

käyttölaimennoksissa*
Tunkeutuvuus or-
gaanisen lian läpi

Materiaali-
vaikutukset

Käyttöturvallisuus

Aldehydit
Glutaarialdehydi (mm. Erihyd
Termo®, Erihyd Forte®)

2 %, 14–28 vrk Huono, vain puhdistetuille väli-
neille esim. endoskoopit

Ei syövytä Syövyttävä, hengitystietä ja ihoa herkistävä
Riskienhallinta: iholle ja silmiin joutuminen estettävä; hengitystiealtistuminen estettävä
kohdepoistolla, hengityksensuojaimella ja/tai työtapaa/kestoa muuttamalla esim. suljettu
tila tai poistoputki

Alkoholit
Etanoli (A12t) 70 % Huono Ei syövytä Turvallinen
Isopropanoli (IPA) 60% Huono Ei syövytä
Kvartenaariset ammonium yhdisteet
”kvatit”

valmistajan ohjeen mu-
kaan

Kohtalainen/huono Ei syövytä

Klooriyhdisteet
Klorilli®, Sactiv®, Heti Trio® 500 ppm Vesi ja orgaaninen materiaali

inaktivoi helposti
Pitkäaikai-
sessa käy-
tössä haitta-
vaikutuksia

Silmiä ja ihoa ärsyttävä, allergisoiva riippuen käyttöliuoksen konsentraatiosta ja käyttö-
olosuhteista
Riskienhallinta: ihokontakti estettävä; jos roiskeiden vaaraa käytettävä silmäsuojainta
Syövyttävä, hengitysteitä ja ihoa herkistävä
Riskienhallinta: riippuu käyttöliuoksen konsentraatiosta; ihokontakti ja joutuminen silmiin
estettävä; hengitystiealtistuminen estettävä kohdepoistolla,
hengityssuojaimella ja/tai työtapaa/työn kestoa muuttamalla

Peroksygeenit
Vetyperoksidi (Oxivir®) 3 %, tehdasvalmiste

Oxivir Spray 3 % säi-
lyvyys 2 vuotta Oma
valmiste
tiivisteestä 1 vuosi

Hyvä >6 % syövyt-
tää

>10 % liuos aiheuttaa vakavan silmävaurion vaaran; iho ja silmät suojattava huolellisesti
<10 % liuokset matalatoksisia, saattavat ärsyttää ihoa ja limakalvoja

Peretikkahappo (Soluscope®, Olympus
Endodis®)

0,01–0,2 %, laimea
liuos epästabiili

Hyvä >5 % syövyt-
tävä

1-5 % liuokset ärsyttäviä

Vetyperoksidi-peretikkahappo (Erisan
Oxy®)

2 %, 7 vrk
5 %, 2 vrk

Hyvä

Natriumperboraatti (PeraSafe®) Liuos säilyy 24 tuntia Hyvä

Kaliumperoksomonosulfaatti  (Virkon®) 1 %, 7 vrk Hyvä Laimentamaton tuote ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa, vakavan silmävaurion vaara

Kansanterveystieteenlaitos, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos


