
TURVAOHJEET NAHKOJEN KÄSITTELYYN 
 

TAUSTAA JA TARTTUVUUS 
Bakteerin nimi on Bacillus anthracis ja sen aiheuttaman pernaruton kansainvälinen nimi on anthrax. Bacillus 
anthracis on vaarallisin itiöinä.  Pernarutto ei tartu ihmisestä ihmiseen, ainoastaan naudasta (tai sen osista, 
kuten nahoista) ihmiseen. Kuivat itiöt liikkuvat pölynä ja aiheuttavat tartunnan keuhkojen kautta 
(keuhkoanthrax). Se on tappava jollei penisilliinilääkitystä oteta välittömästi tartunnan saatua. Iho on 
toiseksi arin reitti (ihoanthrax). Ko. bakteeri ei mene ehjän ihon läpi, mutta haavoista kyllä, esim. kynsivallit 
on arka paikka (usein rikki).  
 
PERUSSÄÄNTÖ 
Bacillus anthracis itiöt (pöly) voi olla vaarallista, märät tavarat eivät yleensä ole ellei niistä tee aerosolia 
lämpöpuhaltimella tms.  
 
YLEISOHJEET 
Älä käsittele nahkoja haavaisin käsin. 
Käytä kokosuojanaamaria sekä itiöitä että kloorikaasuja välttääksesi. 
Siivoa märällä.  
Älä imuroi (ellei suoraa talosta ulospuhallusta imurista). 
Pese työvaatteet säännöllisesti. 
 
IRTONAISET NAHAT (uppokäsittely) 
Tee 0.5 %:n klooriliuos (esim. 80 litraan vettä n. 4 litraa 10 %:sta klooria). Anna nahkojen liota kokonaan 
liuoksessa 1/2 tuntia. Huuhtele erittäin huolella kaikki ainejäämät pois runsaalla vedellä koska 
hypokloriittijäämät voivat haurastuttaa esim. nahan. Metallit eivät kestä hypokloriittia. Lisäksi 
metalliesineistä liukenee rautaa joka inaktivoi hypokloriitiin, joten älä laita rautapitoisia tavaratoita samaan 
liuokseen jolla käsittelet muuta. Rautatavaroiden käsittelyyn käytetty liuos kannattaa kaataa viemäriin 
käytön jälkeen, muita (laimennettuja) liuoksia voi käyttää yhden päivän ajan. Hypokloriittiliuokseen ei saa 
lisätä muita aineita (esim. mäntysuopaa) koska kaikki lisätyt aineet vähentävät hypokloriitin tehoa. 
Hypokloriittijäämien pois huuhtomista  puutarhaletkulla voi kokeilla (ulkona) jos se nopeuttaa hommaa. 
 
RUMMUNKALVOT (pintakäsittely) 
Tee 5 % klooriliuos tai käytä kaupan vastaavaa. Suihkuta suihkupullosta joka kulmasta löysätyn 
rumpukalvon päälle. Tasaa kevyesti kankaalla jotta liuos leviää hyvin. Huputa rumpu muovin alle (esim. iso 
muovipussi/jätesäkki) ja anna vaikuttaa 1/2 tuntia. Pyyhi nahka huolellisesti kostealla rätillä veden kanssa 
jottei jää jäämiä syövyttämään kalvoa. Anna kuivua hyvin ennen uudelleen kiristystä. 
 
Kaupasta voi löytää pienpakkauksina (max. 1 litra) 5 %:sta natriumhypokloriittia. Mutta jos kloriitti Fortea (10 
%) on jo hankittu, laimennetaan se pintakäsittelyä varten puolella, tulee 5 %:n liuos. Tämä itselaimennettu 
liuos menettää tehonsa n. vuorokaudessa, joten älä tee laimennettua liuosta enempää kuin kulloinkin 
tarvitset. Kaikki pesuvedet voi laittaa viemäriin. 
 



TYÖVÄLINEET 
Käsineet: 
Hyvä suojakeino on käyttää aina ohuita puuvillahanskoja (niitä saa 100 kpl pakkauksessa rautakaupasta), se 
katkaisee ihokontaktin. Niitä on hyvä käyttää myös muovihanskojen alla.  Käytön jälkeen puuvillahanskat 
kannattaa heti laittaa pyykkipussiin jonka säilytetään erikseen perhepyykistä (tai roskapussiin ja sitten ulos 
jätesäkkiin, ei asuinhuoneiston roskakoriin). Jos ja kun niitä kuluu paljon, ne voi pestä (pesukone, 
valkopyykkiohjelma, valkaiseva pesuaine + 70 C lämpö), mutta säilytä erikseen muusta pyykistä, kunnes 
tavaraa on riittävästi pesukertaa varten. Samaan pyykkiin voit laittaa esiliinat yms. vaatteet joita käytät 
nahkojen käsittelyssä. 
 
Hengityssuojain: 
Kokomaski: https://www.scottsafety.com/fr/emea/DocumentandMedia1/M95_NBC95.pdf 
Suodattimet: Kattava ammattilaisten hiukkas- JA kaasusuodatin esim. pro 2000 nbc22 a2b2e1-p3 . Lisätiedot 
http://www.suojalaite.fi/hengitys/kemira/Pro2000_Suomi_NETTI.pdf 
 
SIIVOUS 
Anthracis itiöitä ei voi tappaa pakastamalla tai keittämällä (keittää pitäisi 2 tuntia), mutta hyvällä pesulla 
asia pysyy hanskassa. Oikea siivoustapa on moppi tai rätti, siis märkäsiivous. Yleensä riittää mäntysuovan 
lämmin vesiliuos (1 osa mäntysuopaliuosta, 20 osaa vettä), se irroittaa pölyt lattiasta. Jos tarvitaan 
lisävarmuutta, niin jälkipyyhintä kaupan 5 % hypokloriittiliuoksella. 
 
Pölyäviä töitä varten hanki suojavälineeksi kohdeimuri (kysy suojalaitteita myyvistä yrityksistä), sellainen 
joita esim. puusepät käyttävät hiekkapuhallus- ym. pölyävissä töissään. Anthracis itiöt tulevat 
pölynimuripussista läpi, joten älä koskaan siivoa rumpujen, nahkojen ym.  käsittelypaikkoja imurilla. 
Kohdeimurin poistoilman pitää ohjata suoraan ULOS, ei mihinkään pussiin. Pölyävän työn jälkeen käy 
suihkussa ennen kuin siirryt siviilihommiin. Käytä suojavaatteita (esim haalari, (iso)esiliina, Ikeasta ja 
rautakaupasta saa hyviä), joita et kuljeta ulos työhuoneesta kuin pyykkikoneen kautta. Pidä pyykkipussi 
työhuoneessa kunnes pestävää on tarpeeksi. 
 
TEHOAINE 
Natriumhypokloriitti (kloori/hypokloriitti). Valmistaa mm. Farmos.  Aineen koodi on F 261 Kloriitti Forte (10% 
liuos), 10 litran pakkaus. Voi kysyä mm. Malkit:sta, Herttoniemestä, p. 020 7480701. 
 
MUUTA 
Varalta olisi hyvä olla varmuuspaketti penisilliiniä pernaruttoa varten. Siihen voi pyytää reseptiä Auroran 
sairaalan infektiopoliklinikalta (ei "matkailulääkäreiltä" jotka useinkaan eivät tiedä asioista mitään). 
 
Alkuperäistiedot antanut mikrobiologian professori Mirja Salkinoja-Salonen 2009. Lisätty ja muokattu 2015. 
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