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Tiivistelmä REE-tuotteet ovat vähittäiskaupan raakoja entisiä eläinperäisiä elintarvik-
keita, jotka päiväyksen vanhenemisen tai jonkin muun syyn vuoksi poiste-
taan myynnistä. Tässä selvityksessä tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat 
mahdollisuuteen, että sikarutto, suu- ja sorkkatauti tai korkeapatogeeninen 
lintuinfl uenssa leviävät tuotantoeläimiin REE-tuotteiden tai niistä biokaasu- 
tai kompostointilaitoksilla valmistettujen lannoitevalmisteiden välityksellä. 

Suomessa ei tällä hetkellä esiinny suu- ja sorkkatautia, sikaruttoa tai kor-
keapatogeenistä lintuinfl uenssaa. Suomeen on vuosina 2005–2007 tuotu 
tuoretta lihaa maista, joissa näitä tauteja on esiintynyt. Jos tartuntaa eläi-
messä tai virusta lihassa ei havaita ajoissa, saattaa virusta sisältävää lihaa 
päätyä markkinoille. Tällöin REE-tuotteet voivat sisältää eläintautiviruksia. 

Suomessa oli 31.12.2008 kolme eläinsivutuoteasetuksen (EU) No 1774/2002 
mukaista biokaasulaitosta ja yksi kompostointilaitos sekä kolme jätteen-
polttolaitosta. Näissä laitoksissa REE-tuotteiden hävittäminen on mahdol-
lista. Näiden laitosten käsittelyjen katsotaan tuhoavan sikarutto-, suu- ja 
sorkkatauti- ja korkeapatogeenisen lintuinfl uenssaviruksen käsiteltävistä 
tuotteista.

Suomessa on mahdollista käsitellä REE-tuotteita maa- ja metsätalousmi-
nisteriön ja sosiaali- ja terveysministeriön esittämän käytännön mukaisesti 
31.7.2011 saakka myös ns. kansallisin kriteerein tai pelkän ympäristölain-
säädännön hyväksytyissä biokaasu- tai kompostointilaitoksissa sekä viedä 
REE-tuotteita ympäristölainsäädännön mukaisesti hyväksytyille kaatopai-
koille. Tällaisten laitosten käsittelyvaatimukset (partikkelikoko, lämpötila) 
ovat lievempiä kuin eläinsivutuoteasetuksen mukaisten laitosten vaatimuk-
set, eivätkä kansallisin kriteerein tai pelkän ympäristölainsäädännön perus-
teella hyväksyttyjen laitosten prosessit välttämättä riitä tuhoamaan kyseisiä 
eläintautiviruksia. Eläinsivutuoteasetuksen ja kansallisin kriteerein hyväk-
syttyjen biokaasu- ja kompostointilaitosten lopputuotteita voi käyttää lan-
noitevalmisteina.  

Jos jokin riskinhallintaketjun osa ei toimi ja REE-tuotteiden käsittelymenetel-
mät ovat riittämättömiä, saattaa muodostua reittejä, jotka mahdollistavat 
tuotantoeläinten altistumisen sikarutto-, suu- ja sorkkatauti- ja korkeapa-
togeeniselle lintuinfl uenssaviruksille esimerkiksi luonnonvaraisten eläinten 
tai saastuneen lannoitevalmisteen tai veden välityksellä.
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Beskrivning

Utgivare Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Riskvärderingsenheten

Publikationens titel Spridning av djursjukdomar via råa kasserade livsmedel av animaliskt ur-
sprung

Författare Kimmo Suominen, Heidi Rosengren, Leena Sahlström

Resumé Kasserade köttbiprodukter avser här råa livsmedel av animaliskt ursprung 
från detaljhandeln som tas ur försäljning på grund av att sista användnings-
datum har passerat eller på grund av någon annan orsak. I denna rapport 
granskas faktorer som inverkar på möjlighet att svinpest-, mul- och klövsju-
kae- eller högpatogen fågelinfl uensa kunde spridas hos produktionsdjur via 
köttbiprodukter eller jordförbättringsmedel som härletts från köttbiprodukter 
i biogas- och komposteringsanläggningar. 

Det förekommer inte svinpest-, mul- och klövsjuka och högpatogen fågelin-
fl uensa i Finland. Till Finland importerades dock under 2005–2007 färskt kött 
från länder där dessa djursjukdomar har förekommit. Om produktionsdjur 
bär på smitta eller om kött innehåller virus som inte upptäcks kan kött som 
innehåller virus komma ut på marknaden. I dessa fall kan kasserade köttbi-
produkter innehålla virus. I Finland fanns det (den 31.12.2008) tre biogas-
anläggningar och en komposteringsanläggning som fungerar i enlighet med 
förordningen om animaliska biprodukter (EU) No 1774/2002 samt tre av-
fallsförbränningsanläggningar. I dessa anläggningar är det är tillåtet att bear-
beta kasserade köttbiprodukter. Hantering i dessa anläggningar anses förstö-
ra svinpest-, mul- och klövsjukevirus och högpatogent fågelinfl uensavirus.

Enligt land- och skogbruksministeriets och social- och hälsovårdministeri-
ets anvisning är det möjligt i Finland att t.om 31.12.2011 hantera råa, ani-
maliska biprodukter också i biogas- och komposteringsanläggningar som är 
godkända enligt nationella kriterier eller enligt miljölagstiftningen och bi-
produkterna kan även föras till deponier. Behandlingskraven (partikelstorlek 
och temperatur) i dessa anläggningar är inte lika strikta som i anläggningar 
som är godkända enligt förordningen om animaliska biprodukter. Proces-
sen i de anläggningarna som är godkända enligt nationella kriterier eller 
endast enligt miljölagstiftningen, räcker inte nödvändigtvis till att förstöra 
ovannämnda virus. Slutprodukter från biogas- och komposteringsläggningar 
som är godkända enligt förordningen om animaliska biprodukter eller enligt 
nationella kriterier kan användas som gödselfabrikat (jordförbättringsmedel 
och gödsel).

Om riskhanteringen i livsmedelskedjan brister och behandlingen av köttbi-
produkter är otillräcklig, kan det möjligen bildas smittvägar från köttbipro-
dukter via vilka produktionsdjur kan utsättas för svinpest-, mul- och klövsju-
ka eller högpatogent fågelinfl uensavirus. Smittan kan spridas till exempel 
via vilda djur eller via kontaminerat vatten eller gödselfabrikat.
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Lyhenteet

ETT  Eläintautien torjuntayhdistys

EU   Euroopan Unioni 

MEE-tuote  Vähittäiskauppojen muut käsitellyt (esim. kypsennetyt) entiset eläimistä 
  saatavat elintarvikkeet (vertaa REE-tuote) (ks. määritelmät)

MMM  Maa- ja metsätalousministeriö

OIE  Kansainvälinen eläintautijärjestö (World organisation for animal health; 
  Offi ce International des Epizooties)

PTY   Päivittäistavarakauppa ry

REE-tuote Vähittäiskauppojen raa’at entiset eläimistä saatavat elintarvikkeet
  (ks. määritelmät)

SPS-sopimus WHO:n sopimus terveyden- ja kasvinsuojelutoimista
  (Sanitary and Phytosanitary Agreement)

STM  Sosiaali- ja terveysministeriö

TE-keskus Työ- ja elinkeinokeskus

WTO   Maailman kauppajärjestö (World Trade Organisation)
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Määritelmät

Ante mortem -tarkastus
Teurastettaville eläimille ennen niiden teu-
rastusta lihantarkastuksen osana tehtävä 
tarkastus.

Biokaasulaitos
Laitos, jossa eloperistä alkuperää olevat 
tuotteet hajotetaan mikrobiologisesti ha-
pettomissa oloissa biokaasun tuotantoa var-
ten.

Detektioaika
Tässä selvityksessä detektioajalla tarkoi-
tetaan aikaa eläimen saamasta tartunnas-
ta oireiden tunnistamiseen ja tautiepäilyn 
syntymiseen tai taudin toteamiseen. De-
tektioaika sisältää yleensä vähintään taudin 
inkubaatioajan (aika tartunnasta oireiden il-
maantumiseen) sekä ajan taudin oireiden 
puhkeamisesta taudin tunnistamiseen. 

Eläinsivutuoteasetuksen mukainen bio-
kaasu- ja kompostointilaitos
Eläinsivutuoteasetuksen (EY) No 1774/2002 
nojalla eläimistä saatavien sivutuotteiden 
käsittelyyn hyväksytty biokaasu- tai kom-
postointilaitos. Käsittelyvaatimukset ovat 
tiukempia kuin kansallisin kriteerein ruoka-
jätteen käsittelyyn hyväksyttyjen laitosten 
kriteerit.

Eläinsivutuoteasetus
Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tus (EY) No 1774/2002 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläi-
mistä saatavien sivutuotteiden terveys-
säännöistä. Asetus sisältää mm. mää-
räyksiä eläimistä saatavien sivutuotteiden 
käsittelylle ja käytölle. Asetuksella mm. py-
ritään estämään eläintautien leviäminen.

Epidemiologinen yksikkö
Eläinten pitopaikka tai sen osa, jonka sisäl-
lä voidaan olettaa taudin leviävän, jos tauti 
tilalle tulee. 

Epäilytila
Tila, jolla viranomainen epäilee esiintyvän 
jotain eläintautilain mukaan vastustettavaa 
eläintautia (mm. sikarutto, suu- ja sorkka-
tauti, korkeapatogeeninen lintuinfl uenssa).

Inkubaatioaika
Itämisaika. Aika tartunnan saamisesta tau-
din oireiden ilmaantumiseen.

Kalkkistabilointi
Jätevedenpuhdistamolietteen hygienisoin-
ti kalkilla niin, että lietteen pH nousee yli 
12:een vähintään 2 tunniksi.

Kansallisin kriteerein hyväksytty biokaa-
su- tai kompostointilaitos
Esimerkiksi ruokajätteen käsittelyä varten 
hyväksytty biokaasu- tai kompostointilai-
tos, missä eläinsivutuoteasetuksen mukaan 
ei saa käsitellä REE-tuotteita. Kansallisin 
kriteerein hyväksyttyjen laitosten käsitte-
lyvaatimukset ovat lievempiä kuin eläinsi-
vutuoteasetuksen mukaan hyväksyttyjen 
laitosten kriteerit.

Kompostointilaitos
Laitos, jossa eloperäistä alkuperää olevat 
tuotteet hajotetaan aerobisissa oloissa. 

Maanparannusaine
Aine, jota lisätään maahan sen fysikaalisten 
ominaisuuksien parantamiseksi tai lisää-
mään maan biologista toimintaa.
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MEE-tuotteet
Vähittäiskaupan eläimistä saatavia kypsen-
nettyjä entisiä elintarvikkeita, jotka päivä-
yksen vanhenemisen, pakkauksen hajoami-
sen tai jonkin muun syyn vuoksi poistetaan 
myynnistä. MEE-tuotteiksi luetaan myös 
muut sellaiset kypsennetyt tuotteet, jotka 
sisältävät merkittäviä määriä eläimistä saa-
tavia tuotteita. 

Omavalvonta
Toiminnanharjoittajan oma valvontajärjes-
telmä, jonka tarkoituksena on varmistaa, 
että toimijan toiminta ja tuotteet täyttävät 
niille asetetut vaatimukset.

Poisheittohävikki
Kaupan myynnistään poistama osuus elin-
tarvikkeista. Siihen kuuluvat mm. parasta 
ennen- tai viimeisen käyttöpäivän ylittä-
neet tuotteet ja tuotteet, jotka kauppa jon-
kin syyn vuoksi (esim. pakkauksen vioittu-
minen, pilaantuminen) poistaa myynnistä.

Post mortem -tarkastus
Teurastettujen eläinten ruhoille ja elimille 
teurastuksen jälkeen lihantarkastuksen osa-
na tehtävä tarkastus.

REE-tuotteet
Vähittäiskaupan raakoja eläimistä saata-
via entisiä elintarvikkeita, jotka päiväyksen 
vanhenemisen, pakkauksen hajoamisen tai 
jonkin muun syyn vuoksi poistetaan myyn-
nistä. REE-tuotteisiin luetaan myös munat ja 
kalaperäiset tuotteet, mutta ne jäävät tä-
män selvityksen ulkopuolelle.

Rejektivesi
Hyväksytyn kasveja, lantaa, eläimistä saata-
via sivutuotteita tai muita elintarviketeolli-
suuden orgaanisia sivutuotteita mädättävän 
biokaasulaitoksen kiintoaineksesta erotettu 
neste.

Renderöintilaitos
Laitos, jossa eläimistä saatavat sivutuotteet 
kuumennuskäsitellään (vähintään 133 °C, 3 
bar, 20 min). Lopputuotteena syntyy liha-
luujauhoa ja rasvaa.

Suojavyöhyke
Eräiden eläintautien (mm. sikarutto, suu- ja 
sorkkatauti ja korkeapatogeeninen lintuin-
fl uenssa) tautipurkauksen yhteydessä tar-
tuntatilan ympärille perustettava säteeltään 
vähintään 3 km vyöhyke, jonne on asetet-
tu mm. eläinten siirtoa koskevia rajoituksia. 
Suojavyöhykettä koskevat suojatoimet ovat 
tiukempia kuin valvontavyöhykkeellä toteu-
tettavat toimet.

Tartuntastatus
Alueen, tilan tai eläimen tilanne viruksen 
läsnäolon suhteen. Status voi olla tartunnan 
saanut, tartunnasta vapaa tai kyseisen tau-
din suhteen tuntematon. 

Valvontavyöhyke
Eräiden eläintautien (mm. sikarutto, suu- ja 
sorkkatauti ja korkeapatogeeninen lintuin-
fl uenssa) tautipurkauksen yhteydessä tar-
tuntatilan ympärille perustettava säteeltään 
vähintään 10 km vyöhyke, jonne on asetet-
tu mm. eläinten siirtoa koskevia rajoituksia. 
Valvontavyöhykettä koskevat suojatoimet 
ovat lievempiä kuin suojavyöhykkeellä to-
teutettavat toimet.

Ympäristölainsäädännön mukainen bio-
kaasu- tai kompostointilaitos
Tässä selvityksessä: sellainen biokaasu- tai 
kompostointilaitos, jolla on toimintaansa 
ympäristölainsäädännön mukainen lupa, 
mutta ei Eviran myöntämää eläinsivutuote-
asetukseen tai lannoitevalmistelainsäädän-
töön perustuvaa hyväksyntää.

Zoonoosi
Sairaus, joka voi tarttua eläimestä ihmiseen 
ja toisinpäin.
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1 Johtopäätökset

Suomeen on tuotu sikarutolle, suu- ja 
sorkkataudille ja korkeapatogeenisel-
le lintuinfl uenssalle herkkien eläinten 
lihaa maista, joissa näitä tauteja on 
esiintynyt. Riskinhallintatoimista huo-
limatta on mahdollista, että tuontili-
han mukana Suomeen tulisi mainittuja 
eläintautiviruksia. 

On epätodennäköistä, että sikarutto, 
suu- ja sorkkatauti tai lintuinfl uens-
sa päätyisi suomalaisiin REE-tuotteisiin 
tuontieläinten mukana, koska tuon-
timaiden eläintautitilanne on melko 
hyvä, Suomeen ei juuri tuoda teuras-
eläimiä ja koska tuontieläimiin sovelle-
taan riskinhallintaa lähtömaassa ja Suo-
messa.

Riski sikaruton maahan leviämiselle 
Suomeen oli vuonna 2002 alhainen tai 
olematon. Suu- ja sorkkataudin maa-
hantulokanavat ovat samankaltaisia 
kuin sikaruton, joten suu- ja sorkkatau-
din maahan leviämisen riski on samaa 
luokkaa kuin sikaruton. Korkeapatogee-
nisen lintuinfl uenssan maahantulon 
merkittävä vaaratekijä ovat luonnonva-
raiset linnut.

Tämän selvityksen perusteella ei voi 
sulkea pois mahdollisuutta, että infek-
toituneiden eläinten lihaa pääsisi mark-
kinoille ennen oireiden ilmaantumis-
ta ja epidemian toteamista, jos suu- ja 
sorkkatauti, sikarutto tai korkeapato-
geeninen lintuinfl uenssa leviäisi suo-
malaisiin tuotantoeläimiin. Osa täs-
tä lihasta voi poisheittohävikin myötä 
päätyä REE-tuotteiksi.
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Vuonna 2008 Suomessa muodostui 
noin 4160 tonnia REE-tuotteita. Tämä 
on noin yksi prosentti eläinsivutuote-
asetuksen mukaisten käsittelylaitosten 
(biokaasu-, kompostointi- ja jätteen-
polttolaitokset) käsittelykapasiteetista.

Arviolta 70 % Suomessa muodostu-
vista REE-tuotteista syntyi korkeintaan 
150 km etäisyydellä tämänhetkisistä 
(31.12.2008) eläinsivutuoteasetuksen 
mukaisista käsittelylaitoksista. Pohjoi-
simpien maakuntien (Lappi, Kainuu) 
alueella, missä kuljetusmatkat eläin-
sivutuoteasetuksen mukaisille käsitte-
lylaitoksille voivat olla hyvinkin pitkiä 
(jopa 1000–1300 km), muodostui vuon-
na 2008 noin 5,9 % Suomen REE-tuot-
teista. 

Eläinsivutuoteasetuksen mukaisen bio-
kaasu- tai kompostointilaitoksen käsit-
telyprosessin (partikkelikoko <12 mm, 
70 °C, 1 h) katsotaan tuhoavan useim-
mat taudinaiheuttajat käsiteltävästä 
materiaalista. Tällä hetkellä olemassa 
olevan tiedon ja tuotantoparametrien 
perusteella ei voi sulkea pois mahdol-
lisuutta, että suu- ja sorkkatauti- ja si-
karuttovirukset ja korkeapatogeeninen 
lintuinfl uenssavirus selviäisivät REE-
tuotteiden käsittelyprosessista kansalli-
sin kriteerein hyväksytyissä tai pelkän 
ympäristölainsäädännön mukaan hy-
väksytyissä biokaasu- tai kompostointi-
laitoksissa. 

Jos pelloille tai laitumille levitetyt bio-
kaasu- ja kompostointilaitosten loppu-
tuotteet sisältävät viruksia, on mah-
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dollista, että tuotantoeläimet altistuvat 
viruksille saastuneen maaperän, re-
hun tai luonnonvaraisten eläinten väli-
tyksellä. Luonnonvaraisten eläinten ai-
heuttama epäsuora altistus voi tapah-
tua myös viherrakentamisessa käyte-
tyn, REE-tuotteista johdetun, puutteel-
lisesti käsitellyn lannoitevalmisteen 
välityksellä.

Jos kaatopaikalle sijoitetaan viruksia 
sisältäviä REE-tuotteita tai niistä joh-
dettuja biokaasu- tai kompostointilai-
tosten lopputuotteita, on mahdollista, 
että luonnonvaraiset eläimet altistuvat 

9.

viruksille ja altistavat tuotantoeläimiä 
suoraan tai epäsuorasti.

Biokaasu- tai kompostointilaitosten 
prosessi- tai jätevesiä ja kaatopaikkojen 
valuma- ja suotovesiä saatetaan johtaa 
jätevedenpuhdistamoille. Jäteveden-
puhdistamoilla ei ole prosessia, joka 
tuhoaisi taudinaiheuttajat puhdistetus-
ta vedestä. Jos puhdistamolle johdettu 
vesi sisältää viruksia, ja jos jäteveden-
puhdistamon alapuolisen vesistön vettä 
käytetään tuotantoeläinten juomavete-
nä, on mahdollista, että tuotantoeläi-
met altistuvat viruksille.
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2 Johdanto

Tässä raportissa selvitetään mahdollisuut-
ta, että sikarutto, suu- ja sorkkatauti tai kor-
keapatogeeninen lintuinfl uenssa leviäisivät 
suomalaiseen kotieläinpopulaatioon vähit-
täiskaupan raakojen entisten eläinperäisten 
elintarvikkeiden (REE-tuotteet) välityksellä. 
REE-tuotteet ovat vähittäiskauppojen raako-
ja eläimistä saatavia entisiä elintarvikkeita, 
jotka päiväyksen vanhenemisen, pakkauk-
sen hajoamisen tai jonkin muun syyn vuoksi 
poistetaan myynnistä. Raportti jakautuu kol-
meen osaan. Ensimmäisessä osassa (Vaa-
ran tunnistus) selvitetään kyseisten virusten 
keskeisimmät ominaisuudet, REE-tuotteiden 
muodostuminen kaupoissa, REE-tuotteiden 
eri käsittelyvaihtoehdot ja lopputuotteiden 
käyttö. Tässä kappaleessa käydään lyhyes-
ti läpi myös aiheeseen liittyvä keskeinen 
lainsäädäntö ja riskinhallinta. Seuraavassa 
kappaleessa (Selvitys REE-tuotteisiin liitty-
vistä eläintautivaaroista) pohditaan tekijöi-
tä, jotka vaikuttavat viruksen pääsemiseen 
teurastamolle, virusten tuhoutumiseen REE-
tuotteiden käsittelyn aikana ja eläinten al-
tistumiseen kyseisille taudeille lopputuot-
teiden välityksellä. Hankkeen yhteenveto 
on esitetty sivulla 46. Tämä selvitys ei sisäl-
lä riskinarviota.

Klassinen sikarutto (jatkossa sikarutto), 
suu- ja sorkkatauti ja korkeapatogeeninen 
lintuinfl uenssa ovat virusten aiheuttamia 
vakavia ja helposti leviäviä eläinten taute-
ja. Taudit leviävät herkästi taloudellisesti 
merkittävässä kotieläintuotannossa, ja sik-
si niitä vastustetaan maailmanlaajuisesti. 
Tautien toteamisesta seuraa aina vakavaa 
häiriötä kotieläintuotannolle, elinkeinolle 
ja muulle alueen käytölle. Riskinhallintatoi-

milla (eläinten kuljetus- ja liikkumisrajoituk-
set, eläinten lopettaminen, tilojen puhdista-
minen, lihankäyttörajoitukset ym.) voi olla 
laajoja taloudellisia ja muita vaikutuksia. Si-
karutto, suu- ja sorkkatauti ja korkeapato-
geeninen lintuinfl uenssa ovat aiheuttaneet 
suuria tuotantotappioita myös Euroopan 
Unionissa (EU) 2000-luvulla. Näistä eläin-
taudeista sikaruton on todettu ja suu- ja 
sorkkataudin on epäilty levineen ruokajät-
teiden tai raa’an lihan välityksellä (Edwards, 
2000; Gibbens ym., 2001).

REE-tuotteiksi luetaan raaka liha ja sisäeli-
met, kalaperäiset tuotteet ja munat. Kala, 
kalatuotteet ja munat rajataan tämän sel-
vityksen ulkopuolelle. Tässä selvityksessä 
keskitytään sikarutolle, suu- ja sorkkatau-
dille ja korkeapatogeeniselle lintuinfl uens-
salle herkkien eläinten lihaan. Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 1774/2002 muiden kuin ihmisravinnok-
si tarkoitettujen eläimistä saatavien sivu-
tuotteiden terveyssäännöistä (eläinsivutuo-
teasetus) sisältää eläintautien torjuntaan 
tähtääviä määräyksiä. Eläinsivutuoteasetus 
sisältää yksityiskohtaisia ja tarkkoja vaati-
muksia mm. entisten eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden käsittelylle. REE-tuotteet 
luetaan eläinsivutuoteasetuksen luokan 3 
materiaaliksi, ja ne on käsiteltävä eläinsivu-
tuoteasetuksen ehtojen mukaan hyväksy-
tyissä biokaasu- tai kompostointilaitoksissa 
tai renderöintilaitoksissa, missä niistä kuu-
mennuskäsittelyssä (133 °C, 3 bar, 20 min) 
valmistetaan liha-luujauhoa ja rasvaa. REE-
tuotteet voidaan myös hävittää jätteenpolt-
toa koskevan direktiivin (2000/76/EY) mu-
kaisissa polttolaitoksissa. 
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Komissio on antanut kypsennettyjen eläi-
mistä saatavien entisten elintarvikkeiden 
(MEE-tuotteet, muut kuin raa’at entiset 
eläinperäiset elintarvikkeet) käsittelylle siir-
tymäajan, jonka aikana toimijat voivat so-
peuttaa toimintansa eläinsivutuoteasetuk-
sen mukaiseksi. Asetus (EY) N:o 197/2006 
sallii MEE-tuotteiden käsittelyn eläinsivu-
tuoteasetuksen määräyksistä poikkeavasti 
niin sanotuissa kansallisin kriteerein hyväk-
sytyissä biokaasu- tai kompostointilaitoksis-
sa. Näiden laitosten käsittelyvaatimukset 
(lämpötila, partikkelikoko) eivät ole yhtä 
tiukkoja kuin varsinaisille eläinsivutuotease-
tuksen mukaisille laitoksille asetetut vaati-
mukset. Tämä siirtymäsäännös sallii myös 
MEE-tuotteiden hautaamisen kaatopaikal-
le. Siirtymäkautta on pidennetty 31.7.2011 
asti asetuksella (EY) No 129/2009. Sosiaali- 
ja terveysministeriö (STM) ja maa- ja met-
sätalousministeriö (MMM) ovat antaneet 
kaupoille ohjeen (kirje 21.12.2007, Dnro 
STM/4076/2007), jonka mukaan myös REE-
tuotteet voi 31.7.2011 asti käsitellä kan-
sallisin kriteerein hyväksytyissä tai ympä-
ristölainsäädännön mukaan hyväksytyissä 
biokaasu- tai kompostointilaitoksissa, jos 
alueella ei ole eläinsivutuoteasetuksen mu-
kaisia laitoksia. Jos näitäkään laitoksia ei ole 
kaupan toiminta-alueella, REE-tuotteet voi 
sijoittaa ympäristölainsäädännön mukaises-
ti hyväksytylle kaatopaikalle.

Eläinsivutuoteasetuksen uudistus on työn 
alla. Eläinsivutuoteasetuksen uudistami-
nen on välttämätöntä useista syistä: Uudet 
tekniikat ovat laajentaneet eläimistä saa-
tavien elintarvikkeiden käytön uusille toi-
mialoille, mm. energiantuotantoon. Eläin-
peräisten jätteiden, sairaiden ja kuolleiden 
eläinten sekä muiden eläimistä saatavien 
sivutuotteiden hävittämistä koskevia ohjei-
ta on tarkennettava. Tässä on otettava huo-
mioon erityisesti harvaan asutut alueet. On 
tarkennettava eläimistä saatavista sivutuot-
teista valmistettujen lannoitevalmisteiden 
valmistuksen ja käytön edellytyksiä. Eläin-
sivutuoteasetuksen uudistusluonnoksen pe-
rusteluissa mainitaan myös ongelmat, jotka 
liittyvät eläinsivutuoteasetuksen edellyttä-
män infrastruktuurin riittämättömyyteen. 

Tämän selvityksen tarkoitus on tuottaa 
MMM:lle tietoa Suomen kannan muodos-
tamiseksi eläinsivutuoteasetuksen koko-

naisuudistustyötä varten. Tämä raport-
ti selvittää vähittäiskaupan REE-tuotteisiin 
liittyvät sikaruttoa, suu- ja sorkkatautia ja 
korkeapatogeenistä lintuinfl uenssaa kos-
kevat eläintautivaarat. Selvityksessä tar-
kastellaan lainsäädännöllisten vaatimusten 
tasoa ja keskitytään REE:n kannalta olen-
naisiin seikkoihin (kotieläintuotanto, lihan-
tuotanto ja tuonti, lihan sekä poisheittohä-
vikin käsittely). Tämä selvitys käsittää koko 
REE-tuotteiden ketjun eläintilalta kauppaan 
sekä REE-tuotteiden eri käsittelyvaihtoehdot 
(biokaasutus, kompostointi, kaatopaikka-
sijoitus) sekä näihin prosesseihin ja niiden 
lopputuotteisiin liittyvät eläintautivaarat. 

Selvityksessä kuvataan REE-tuotteisiin ja 
niiden käsittelyyn liittyvät eläintautivaarat 
seuraavissa REE:n käsittelyissä: 

REE-tuotteet käsitellään eläinsivutuo-
teasetuksen mukaisissa biokaasu- tai 
kompostointilaitoksissa. 

REE-tuotteet käsitellään kansallisin kri-
teerein hyväksytyissä biokaasu- ja kom-
postointilaitoksissa.

REE-tuotteet käsitellään ympäristölain-
säädännön mukaisissa kompostointilai-
toksissa.

REE- tuotteet viedään ympäristölainsää-
dännön mukaisesti hyväksytyille kaato-
paikoille.

Kuva 1 selvittää tässä raportissa käsiteltä-
vän REE-tuotteiden vuon sekä tarkasteluun 
sisältyvät ja tarkastelun ulkopuolelle jää-
vät tuotteet ja käsittelyt. Teurastamolla, li-
hankäsittelylaitoksella tai kaupassa kypsen-
netty liha (MEE-tuotteet) suljetaan tämän 
tarkastelun ulkopuolelle, kuin myös asiak-
kaalle myyty, valmistajalle palautettu tai 
pois lahjoitettu liha. Tarkastelun ulkopuolel-
le suljetaan kotitalouksien, ravintoloiden ja 
suurkeittiöiden ruokajäte, teollisuuden eläi-
mistä saatavat sivutuotteet ja muut eläin-
peräiset jätteet. Tarkastelun ulkopuolelle 
jäävät myös renderöintilaitokset, jätteen-
polttolaitokset ja REE-tuotteiden rehukäyttö. 
Tässä selvityksessä ei arvioida REE-tuotteis-
ta mahdollisesti aiheutuvaa eläintautien le-
viämisen riskiä eikä verrata REE-tuotteiden 
eläintautiriskiä muiden edellä mainittujen 
eläinperäisten sivutuotteiden ja jätteiden 
aiheuttamaan riskiin.

1.
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Kuva 1. Kaaviokuva REE-tuotteiden synnystä ja käsittelystä sekä tähän tarkasteluun sisältyvistä 
ja tarkastelun ulkopuolelle jäävistä materiaaleista ja käsittelyprosesseista. (Harmaa laatikko: ket-
jun osa kuuluu selvityksen piiriin, oranssi laatikko: ketjun osa jää tarkastelun ulkopuolelle).

STA: eläinsivutuoteasetus (EY) N:o 1774/2002
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3 Vaaran tunnistus

3.1 Virukset ja taudit

Sikarutto, suu- ja sorkkatauti ja korkeapato-
geeninen lintuinfl uenssa ovat virusten aihe-
uttamia vakavia ja helposti leviäviä eläin-
tauteja. Ne voivat aiheuttaa merkittäviä 
vahinkoja kotieläintuotannossa ja koko elin-
tarvikeketjussa. Epidemioista voi aiheutua 
kustannuksia myös muille toimijoille, esi-
merkiksi metsästäjille ja turismille. Suomes-
sa sikaruttotapauksen aiheuttamien suorien 
ja välillisten menetysten on arvioitu olevan 
3,8–12 miljoona euroa (Niemi, ym. 2005). 

Kyseiset virukset leviävät herkästi eläimestä 
toiseen suorien eläinten välisten kontaktien 
välityksellä, mutta myös epäsuorat kontaktit 
(ihmiset, ajoneuvot, rehu yms.) voivat levit-
tää viruksia. Luonnonvaraiset sorkkaeläimet 
(hirvi-, peura- ja kauriseläimet, villisika) 
sekä luonnonvaraiset linnut voivat myös al-
tistua näille taudeille, ja niillä voi olla roo-
li näiden tautien leviämisessä. Ruokajätteet 
voivat eläimille syötettyinä levittää tartun-
taa (Edwards, 2000). Ruokajätteiden käyttö 
elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa on 
kielletty EU:ssa. 

Taulukosta 1 selviävät keskeisimmät teki-
jät, jotka vaikuttavat riskiin, että sikarut-
toa, suu- ja sorkkatautia tai korkeapatogee-
nistä lintuinfl uenssaa sairastavan eläimen 
liha pääsee markkinoille, lihan mahdollises-
ti sisältämä virus selviää toimintakykyisenä 
REE-tuotteiden käsittelystä ja virus altistaa 
kotieläimiä. Taulukko 1 sisältää OIE:n kerää-
mät tiedot virusten lämpötilankestävyydes-
tä. Viruksen tuhoutumislämpötilaan vaikut-

tavat useat tekijät kuten materiaali ja aika. 
Näitä tekijöitä on käsitelty tarkemmin kap-
paleissa 3.1.1–3.1.3.

3.1.1 Suu- ja sorkkatauti 
Suu- ja sorkkatauti on helposti leviävä eläin-
tauti, jolle ovat herkkiä kaikki sorkkaeläimet, 
kuten siat, naudat, vuohet, lampaat, porot 
ja luonnonvaraiset sorkkaeläimet (villisi-
ka, hirvi-, peura- ja kauriseläimet). Suu- ja 
sorkkataudin inkubaatioaika on 2–14 vuor-
okautta. Suu- ja sorkkatautivirus tuhoutuu 
pH-alueilla <4 ja >11. Virus voi säilyä saas-
tuneessa ympäristössä (esim. ajoneuvot, 
eläinsuojat, vaatteet, jalkineet) lämpöti-
lasta riippuen jopa viikkoja (Kitching ym. 
2005). Suu- ja sorkkatautivirus voi selvitä 
jopa 2 tuntia 69 °C:ssä (Blackwell ym., 
1982; Sanson 1993). Ruuanvalmistuksen 
yhteydessä suu- ja sorkkatautivirus tuhout-
uu vasta 72–93 °C lämpötilassa (Blackwell 
ja Rickansrud, 1989). Imusolmukkeissa virus 
voi säilyä tunnin jopa 82 °C:ssä (Blackwell 
ym., 1982). Pakastaminen (-18 °C) ei tuhoa 
virusta (OIE, 2002). Suu- ja sorkkatautivirus 
tuhoutuu kuivuessaan. 

3.1.2 Sikarutto
Sikarutto on sikojen ja villisikojen helpos-
ti leviävä virustauti. Sikaruttovirus selviää 
toimintakykyisenä eräistä lihankypsytys-
prosesseista kuten savustuksesta (OIE, 
2002). Se voi säilyä suolatussa lihassa kaksi 
kuukautta ja kuivatussa lihassa jopa yli 200 
vuorokautta (Farez ja Morley, 1997). Sikarut-
tovirus säilyy pH-alueella 5−10 ja tuhoutuu 
vasta, kun pH nousee yli 10 tai laskee alle 
3. Virus kestää melko hyvin vielä 56 °C läm-
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pötilaa, mutta tuhoutuu lihassa puolessa 
tunnissa lämpötilan noustessa yli 65˚C (Ed-
wards, 2000). Virus säilyy hyvin viileässä 
(Edwards, 2000; Weesendorp ym., 2008). 
Pakastetussa sianlihassa virus voi säilyä 
jopa 4,5 vuotta (Farez ja Morley, 1997). 

3.1.3 Korkeapatogeenien lintuinfl uenssa
Lintuinfl uenssaa aiheuttavat infl uenssa 
A-virukset jaetaan korkeapatogeenisiin 
(HPAI) ja matalapatogeenisiiin (LPAI) vi-
ruksiin sen mukaan, miten ne pystyvät 
aiheuttamaan tautia virukselle alttiissa siipi-
karjassa. Korkeapatogeenisen lintuinfl uens-
san inkubaatioaika on keskimäärin 5−7 vuo-
rokautta, mutta lyhimmillään se voi olla 
vain muutaman tunnin. Kanoilla ja kalkku-
noilla korkeapatogeenisen lintuinfl uenssan 
inkubaatioaika on lyhyt ja sen oireet ovat 
selviä. Vesilinnuilla, kuten ankoilla ja han-
hilla korkeapatogeeninen lintuinfl uenssa voi 
esiintyä oireettomana. Korkeapatogeeninen 
lintuinfl uenssavirus aiheuttaa linnussa ylei-
sinfektion, ja virusta voi esiintyä myös li-
hassa (Harder ym., 2009). Myös matalapa-
togeeninen lintuinfl uenssavirus voi tietyissä 
tilanteissa aiheuttaa siipikarjassa oireita, ja 
myös sitä vastustetaan EU:ssa. Tässä selvi-
tyksessä keskitytään vain korkeapatogeeni-
siin lintuinfl uenssaviruksiin.

Korkeapatogeeninen lintuinfl uenssavirus 
selviää pitkiä aikoja ympäristössä, varsinkin 
viileissä olosuhteissa. Lihassa virus tuhou-
tuu 56 °C:ssa 0,5−3 tunnissa (Thomas ym., 
2008; OIE, 2002). Virus ei tuhoudu pakastet-
taessa (-20 °C) (Lu ym., 2003). 

3.1.4 Tautien esiintyminen eri maissa 
Suu- ja sorkkatautia on todettu Suomessa 
viimeksi vuonna 1959 ja sikaruttoa vuon-
na 1917. Korkeapatogeenistä lintuinfl uens-
saa ei ole koskaan todettu siipikarjasta eikä 
luonnonvaraisista linnuista Suomessa. Sika-
ruton, suu- ja sorkkataudin ja korkeapato-
geenisen lintuinfl uenssan esiintymistä seu-
rataan Suomessa tiloilla kliinisten oireiden 
perusteella taudinsyynselvitykseen otetuis-
ta näytteistä (Evira, 2008). Sikaruton tau-
tivapauden osoittamista varten tehdään 
serologista seurantaa teurastamoilla teuras-
tetuista eläimistä. Vuonna 2007 sikaruttoa 

tutkittiin 4 709 näytteestä, joista kaikki oli-
vat negatiivisia. 

Suomessa otetaan siipikarjasta ja luonnon-
varaisista linnuista vuosittain näytteitä kor-
keapatogeenisen lintuinfl uenssan tutkimuk-
sia varten (3 096 näytettä siipikarjasta ja 777 
näytettä luonnonvaraisista linnuista vuonna 
2007). Suomessa on siipikarjasta löytynyt 
H5-alatyypin lintuinfl uenssan vasta-aineita 
vuosina 2006 ja 2007 (Evira, 2007; 2008). 
Kummallakin kerralla tilalta viruseristystä 
varten otetut näytteet olivat kuitenkin kiel-
teisiä. Koska linnuista ei eristetty virusta, ei 
voitu määrittää, oliko kyseessä korkea- vai 
matalapatogeenien virus. Vuosina 2005–
2007 Suomessa eristettiin luonnonvaraisista 
linnuista matalapatogeenisiä lintuinfl uens-
saviruksia. 

Suu ja sorkkatautia varten ei Suomessa ole 
seurantaohjelmaa, joka sisältäisi rutiinin-
omaista serologista tai virologista näytteen-
ottoa eläimistä. Taudin esiintymistä seura-
taan tiloilla tautiepäilyn tai sairauden syyn 
selvittämiseksi otetuista näytteistä.

Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tavat-
tiin suu- ja sorkkatautia vuonna 2007 (OIE, 
2008). Muissa EU-maissa ei tautia ole tavattu 
vuosina 2005–2007. Saksassa on esiintynyt 
sikaruttoa villisioissa vuosina 2005–2007 ja 
sioissa vuonna 2006. Bulgariassa ja Roma-
niassa on tavattu sikaruttoa vuosina 2005–
2007 sekä sioissa että villisioissa. Ranskas-
sa tavattiin sikaruttoa villisioissa vuosina 
2005–2006. Vuosina 2005–2007 korkeapa-
togeenistä lintuinfl uenssaa on esiintynyt 
Itävallassa, Bulgariassa, Tšekeissä, Saksas-
sa, Tanskassa, Espanjassa, Ranskassa, Yh-
distyneessä Kuningaskunnassa, Kreikassa, 
Puolassa, Romaniassa ja Ruotsissa. Muissa 
maissa paitsi Saksassa, Yhdistyneessä Ku-
ningaskunnassa, Puolassa ja Romaniassa 
korkeapatogeenistä lintuinfl uenssaa tavat-
tiin ainoastaan luonnonvaraisissa linnuis-
sa. Brasiliassa on tavattu suu- ja sorkkatau-
tia vuosina 2005–2006. Venäjän Euroopan 
puoleisilla alueilla ei ole todettu sikaruttoa, 
suu- ja sorkkatautia tai korkeapatogeenis-
tä lintuinfl uenssaa vuosina 2005–2007 (OIE, 
2008). 
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Taulukko 1. Tiivistelmlä keskeisimmistä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa sikaruton, suu- ja 
sorkkataudin ja korkeapatogeenisen lintuinfl uenssan leviämiseen Suomessa: tautien ja virusten 
ominaisuudet, REE-tuotteiden määrä sekä taudeille herkkien eläinten populaatioiden koko.

Ominaisuus Sikarutto
Suu- ja sorkka-
tauti

Korkeapatogeeninen 
intuinfl uenssa

Inkubaatioaika (vrk) 2-14 2-14 5-7
Selviäminen jäähdytetyssä tai 
suolatussa lihassa (vrk)

>200 vrk
(Farez ja Morley, 
1997)

89 vrk
(Cottral, 1969)

23 vrk
(WHO, 2006)

Selviäminen pakastetussa 
lihassa

4,5 vuotta 
(Farez ja Morley, 
1997)

vuosia
(Cottral, 1969)

n.d. (ei tuhoudu 
pakastattaessa)

Viruksen tuhoutumislämpötila 
lihassa (OIE, 2009)

56 °C >50 °C 56 °C, 3 tuntia
60 °C, 30 min

Viruksen säilyminen ympäristös-
sä (matriisi)

2-6 viikkoa 
(lanta)
(Haas ym., 
1995)

100 vrk
(liete, heinät)
(CIDRAP, 2008; 
Bartley 2002)

noin 100 vrk
(Uloste, vesi)
(Stallknecht ym., 1990;
WHO, 2006)

pH:n sietoalue 3-10 
(Farez ja Morley, 
1997)

6-11 
(Farez ja Morley, 
1997)

5,5-8
(WHO, 2006)

Taudeille herkistä eläimistä 
peräisin oleva REE:n määrä 
Suomessa vuonna 2008 (tonnia)

1 847 2 887 1 198

Taudille herkkiä tuotantoeläi-
miä Suomessa 1.5.2007 (1000 
eläintä)

1 451 2 378 9 791

Taudille herkkiä luonnonvaraisia 
eläimiä Suomessa vuonna 2007 
(1000 eläintä)

n. 0,2 n. 300
(ml. porot)

n. 20 000–100 000

3.1.5 Tautien torjunta ja tauteihin 
kohdistuva riskinhallinta 
EU:lla on oma sikaruton, suu- ja sorkkatau-
din ja korkeapatogeenisen lintuinfl uenssan 
vastustamista koskeva lainsäädäntö, mikä 
rajoittaa voimakkaasti mm. elävien eläinten 
ja lihan sisämarkkinakauppaa ja kolmas-
maatuontia alueilta, joilla näitä tauteja on 
todettu. Voimassa olevat direktiivit ja niiden 
nojalla annetut kansalliset säädökset selviä-
vät jäljempänä olevasta taulukosta. Lihan 
tuontiin ja sisämarkkinakauppaan liittyviä 
määräyksiä on kuvattu kappaleessa 3.2.2. 

Sikaruttoa, suu- ja sorkkatautia ja korkeapa-
togeenistä lintuinfl uenssaa koskeva lainsää-
däntö perustuu yhteisölainsäädäntöön, ja se 
on samankaltaista kaikkialla EU:ssa. Direk-
tiiveihin perustuvan lainsäädännön imple-
mentoinnissa eri maissa saattaa kuitenkin 
olla jonkin verran eroavaisuuksia. Myös mm. 

eläintiheys, eläinten liikkuminen ja näiden 
mainittujen tautien esiintyminen alueella 
vaikuttavat eläintautiriskiin.

Riskinhallintaa koskeva lainsäädäntö ja ris-
kinhallintatoimet vaihtelevat taudeittain. 
Jos sikaruttoa, suu- ja sorkkatautia tai kor-
keapatogeenistä lintuinfl uenssaa todetaan 
tilalla, tilan eläimet on lopetettava ja nii-
den ruhot on hävitettävä. Tautipesäkkeen 
ympärille perustetaan suojavyöhyke, jonka 
säde on vähintään kolme kilometriä ja val-
vontavyöhyke, jonka säde on vähintään 10 
kilometriä. Suoja- ja valvontavyöhykkeel-
lä olevat tilat asetetaan kunnan- tai läänin-
eläinlääkärin erityisvalvontaan. Eläimiä ei 
saa siirtää pois suoja- ja valvontavyöhyk-
keiltä ilman virkaeläinlääkärin lupaa. Suo-
ja- ja valvontavyöhykkeiltä peräisin olevis-
ta taudille alttiista eläimistä saatua lihaa 
voidaan toimittaa markkinoille viranomais-
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ten luvalla tietyin ehdoin, jotka on selvitet-
ty edellä mainituissa direktiiveissä ja kan-
sallisissa säädöksissä. Lihaa ei saa toimittaa 
tuoreena markkinoitavaksi, jos se on tuo-
tettu suoja- ja valvontavyöhykkeiltä ennen 
taudin toteamista ja vyöhykkeiden perusta-
mista sinä aikana, kun alueella on arvioitu 
olleen tartunnan. Tila, jolla epäillään tautia 
(epäilytila) tai jonka uskotaan olleen kon-
taktissa tartuntatilaan (kontaktitila) sovelle-
taan riskinhallintaa, joka rajoittaa eläinten 
siirtoa ja teurastusta. 

Kaikille teurastamoon tuotaville eläimil-
le ja niiden ruhoille tehdään ante mortem- 
ja post mortem -tarkastukset. Jos eläimissä 
epäillään sikaruttoa, suu- ja sorkkatautia tai 
korkeapatogeenistä lintuinfl uenssaa, eläi-
mistä otetaan näytteitä virustutkimuksia 
varten. Jos eläimissä todetaan suu- ja sork-
katautia, sikaruttoa tai korkeapatogeenistä 
lintuinfl uenssaa, on teurastamossa olevat 
tartunnalle altistuneet eläimet lopetettava 
ja niiden ruhot on hävitettävä. 

Kansainvälinen eläintautijärjestö (OIE) on 
antanut eläintautien vastustusta koske-
via ohjeita. Näiden ohjeiden tarkoitus on 
estää eläintautien leviäminen. Maailman 
kauppajärjestö (WTO) on SPS-sopimuksella 
(Sanitary and Phytosanitary Agreement; 
WTO, 1994) sallinut näiden ohjeiden ja eh-
tojen käytön kansainvälisessä kaupassa. 
Tautitapausten esiintyminen maassa tai 
OIE:n taudinvastustusohjeista poikkeami-
nen voi olla este lihan tai eläinten tuonnille. 
SPS-sopimuksen mukaan tuontia ei tulisi ra-
joittaa maista, joissa näitä tauteja esiintyy, 
jos edellä mainitut OIE:n ehdot täyttyvät. 

3.2 Entisten elintarvikkeiden 
synty

3.2.1 Eläinten ja lihan tuotanto 
Suomessa
Toukokuussa 2007 Suomessa oli noin 
1,45 miljoonaa sikaa, 927 000 nautaa ja 
125 000 lammasta ja vuohta (Taulukko 2). 
Suomen siipikarjapopulaatio toukokuus-
sa 2007 oli 9,80 miljoonaa eläintä. Sian ja 
siipikarjantuotanto keskittyy maan lounais-
osiin. Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Poh-
janmaan Työvoima- ja elinkeinokeskusten 
(TE-keskus) alueilla kasvatetaan lähes 70 % 
Suomen sioista ja 85 % Suomen siipikarjas-
ta. Nautakarjantuotanto ei ole yhtä keskit-
tynyttä. Vuonna 2007 noin 50 % Suomen 
naudoista kasvatettiin Pohjanmaan, Etelä-
Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Poh-
jois-Savon TE-keskusten alueilla. 

Suomen lihantuotanto oli vuonna 2007 yh-
teensä noin 398 milj. kg (ruhopainoa) (Tau-
lukko 3). Suurin osa tuotetusta lihasta oli 
sianlihaa (n. 213 milj. kg ruhopainoa). Sii-
pikarjan lihan osuus oli noin 95 milj. kg (ru-
hopainoa) ja naudanlihan osuus oli noin 
89 milj. kg (ruhopainoa). Yhdestä ruhosta 
saatavan luuttoman lihan määrä vaihtelee 
eläinlajeittain 60–90 %, mutta myös eläin-
lajin sisällä. Luuttoman lihan tuotanto Suo-
messa vuonna 2007 oli arviolta noin 300 
milj. kg. Lihan vienti Suomesta oli vuonna 
2007 yhteensä noin 70 milj. kg (Tullihalli-
tus, 2008). 

Tauti Direktiivi Kansallinen säädös

Sikarutto 2001/89/EY MMMa 22/EEO/2002

Suu- ja sorkkatauti 2003/85/EY MMMa 5/EEO/96, MMMa 7/EEO/04

Korkeapatogeeninen lintuinfl uenssa 2005/94/EY MMMa 1/EEO/2008
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TE-keskus Siat  Naudat Siipikarja Lampaat ja vuohet

Ahvenanmaa 1 7 20 11

Etelä Pohjanmaa 236 107 2 252 8

Etelä-Savo 22 50 88 5

Häme 103 50 186 5

Kaakkois-Suomi 49 45 69 5

Kainuu 1 23 20 4

Keski-Suomi 25 54 157 7

Lappi 1 35 10 19

Pirkanmaa 100 52 774 8

Pohjanmaa 200 106 539 9

Pohjoiskarjala 15 60 20 5

Pohjois-Pohjanmaa 51 132 20 11

Pohjois-Savo 41 116 49 4

Satakunta 169 32 1 909 7

Uusimaa 38 23 20 8

Varsinais-Suomi 400 35 3 662 11

Yhteensä 1 451 927 9 791 125

Lähde: Tike, Matilda-tietokanta

Taulukko 2. Elintarviketuotantoeläinten määrät (1 000 eläintä) eri TE-keskusten alueella Suomes-
sa 1.5.2007. 
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Taulukko 3. Lihan tuotantomäärät Suomessa vuonna 2007 (ruhopainoa). Vähittäiskauppoihin 
päätyvän luuttoman lihan osuus ruhopainosta vaihtelee eläinlajien välillä ja myös eläinlajin sisällä 
noin 60–77 % (nauta, sika, lammas, vuohi, hevonen, poro) (Lehto. 2008). Siipikarjalla osuus on 
noin 90 % (asiantuntija-arviot). 

Lihan tuotanto 
(milj. kg ruhopainoa) Vienti (milj. kg)

Nauta 88,6 3,8

Sika 213,3 43,8

Lammas ja vuohi 0,8 0,1

Siipikarja 95,4 14,7

Hevoset 0,3 0,0

Sisäelimet * 7,3

Poro 2,7 0,1

Yhteensä 398,3 70,0

* Sisäelinten määrät sisältyvät yllä oleviin lukuihin.
Lähteet: Matilda-tietokanta; Saarni, 2009: Tullihallitus, 2008

3.2.2 Lihan sisämarkkinakauppa ja 
tuonti 
Tullin tilastojen mukaan vuonna 2007 tuo-
tiin Suomeen raakaa tai suolattua lihaa 30,3 
milj. kg (Kuva 2) (Tullihallitus, 2008). Li-
han tuonti Suomeen on puolitoistakertais-
tunut vuosina 2002–2007. Suomen omaan 
käyttöön jäävän kotimaisen lihan määrä oli 
vuonna 2007 lähes kymmenkertainen tuon-
tilihan määrään nähden. Lihantuonnista rei-
lu kaksi kolmasosaa tulee EU:n jäsenmaista. 
Naudanlihan osuus lihan kokonaistuonnis-
ta on vuosina 2002–2007 vaihdellut 26–34 
%. Sianlihan osuus on vaihdellut 36–50 % 
ja siipikarjanlihan osuus 14–19 % lihan ko-
konaistuonnista. Sisäelinten ja muun lihan 
kuin naudanlihan, sianlihan tai siipikarjanli-

han osuus on vuosina 2002–2007 vaihdellut 
9−15 %:iin lihan kokonaistuonnista. 

Taulukko 4 selvittää eri taudeille herkistä 
eläimistä saadun lihan tuontimäärät Suo-
meen ja sen, kuinka suuri osa tuonnis-
ta tulee maista, joissa sikaruttoa, suu- ja 
sorkkatautia tai korkeapatogeenistä lintuin-
fl uenssaa on tavattu ainoastaan luonnonva-
raisissa eläimissä tai sekä tuotantoeläimis-
sä että luonnonvaraisissa eläimissä. Tautien 
esiintyvyydessä voi olla laajaa ajallista tai 
alueellista vaihtelua yhdenkin maan sisällä. 
Yksityiskohtaisemmat tiedot lihan tuonnista 
ja sikaruton, suu- ja sorkkataudin sekä kor-
keapatogeenisen lintuinfl uenssan esiintymi-
sestä tuontimaissa on esitetty liitteessä 1.
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Kuva 2. Tuoreen ja jäädytetyn lihan tuonti Suomeen eläinlajeittain vuosina 2002–2007. Lähde: Tullihallitus 
(2008).

HPAI-herkkien eläinten liha 
(linnut)

FMD-herkkien eläinten liha 
(sorkkaeläimet)

CSF-herkkien eläinten liha 
(sika, villisika)

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Tuonti 
yhteensä
(tonnia) 5 073 3 733 4 154 20 927 23 519 23 949 10 220 12 295 12 786
Tauti-
maiden 
tuonnin 
osuus 
(kotieläi-
met)* 0,5 % 25,9 % 21,4 % 9,1 % 9,9 % 0,1 % 0,2 % 26,4 % 0,0 %
Tauti-
maiden 
tuonnin 
osuus 
(kaikki 
eläi-
met)** 0,5 % 63,7 % 21,4 % 9,1 % 9,9 % 0,1 % 25,5 % 26,7 % 41,4 %

* Tuonti maista, joissa tautia tavattu kotieläimissä.
** Tuonti maista, joissa tautia tavattu kotieläimissä ja luonnonvaraisissa eläimissä.
Lähde: OIE, 2008 (WAHID), Tullihallitus (2008)

Taulukko 4. Sikarutolle, suu- ja sorkkataudille ja korkeapatogeeniselle lintuinfl uenssalle herkkien eläinten 
lihan tuonti Suomeen vuosina 2005–2007. Taulukosta selviää, kuinka monta prosenttia kunkin vuoden li-
han tuonnista tuli maista, joissa kyseisenä vuonna tavattiin näitä tauteja joko ainoastaan luonnonvaraisissa 
eläimissä tai sekä tuotantoeläimissä että luonnonvaraisissa eläimissä. HPAI: korkeapatogeeninen lintuin-
fl uenssa, FMD: suu- ja sorkkatauti, CSF: sikarutto. 
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Vuonna 2007 tärkein raa’an lihan tuontimaa 
oli Saksa, josta tuotiin 7,46 milj. kg tuoretta 
tai jäädytettyä lihaa. Pääosa tästä (5,3 milj. 
kg) oli sianlihaa ja raakoja sianlihatuottei-
ta (mm. suolaliha, kinkku, pekoni). Saksasta 
tuli vuonna 2007 noin neljäsosa Suomeen 
tuotavasta sianlihasta. Sianlihan tuonti Sak-
sasta kaksinkertaistui vuodesta 2005 vuo-
teen 2007. Naudanlihan osuus saksantuon-
nista oli 1,36 milj. kg, ja siipikarjanlihan 
osuus 0,61 milj. kg. Saksassa on todettu 
sikaruttoa vuosina 2005–2007, vuosittain 
11–52 tapausta. Suurin osa on tapauksis-
ta luonnonvaraisissa villisioissa, ja sioissa 
on Saksassa tänä aikana raportoitu vain yh-
deksän tapausta vuonna 2006. Saksassa on 
myös tavattu korkeapatogeenistä lintuin-
fl uenssaa luonnonvaraisissa linnuissa vuon-
na 2006, ja vuonna 2007 myös siipikarjassa. 
Saksassa ei ole tavattu suu- ja sorkkatautia 
vuosina 2005–2007. 
 
Tanskasta tuotiin Suomeen vuosina 2005–
2007 sianlihaa ja raakoja sianlihatuotteita 
4,34−5,34 milj. kg. Tanskasta on tuotu myös 
siipikarjan lihaa (0,81–1,17 milj. kg vuosina 
2005–2007) ja naudanlihaa (0,38−1,30 milj. 
kg vuosina 2002–2007). Tanskassa ei ole to-
dettu sikaruttoa eikä suu- ja sorkkatautia 
vuosina 2005–2007. Tanskassa tavattiin kor-
keapatogeenistä lintuinfl uenssaa sekä luon-
nonvaraisissa linnuissa että siipikarjassa 
vuonna 2006. Yhdistyneessä Kuningaskun-
nassa tavattiin suu- ja sorkkatautia vuonna 
2007, ja samana vuonna sieltä tuotiin Suo-
meen vähäinen määrä (730 kg) lampaanli-
haa, mutta ei muuta suu- ja sorkkataudille 
herkkien eläinten lihaa. Vuonna 2007 Suo-
men siipikarjanlihantuonnista noin 20 % tuli 
Saksasta ja Puolasta, joissa kummassakin oli 
tuona vuonna tavattu korkeapatogeenistä 
lintuinfl uenssaa siipikarjassa. 

Tärkein EU:n ulkopuolinen tuontimaa oli 
Brasilia, josta vuosina 2005–2007 tuotiin 
Suomeen 2,22−2,59 milj. kg naudanlihaa, 
noin 9 % Suomeen tuotavasta naudanlihas-
ta. Brasiliassa on tavattu suu- ja sorkkatau-
tia vuosina 2005 ja 2006. Brasilian suu- ja 
sorkkatautitautitapaukset tavattiin kahden 
maakunnan alueella, joiden pinta-alat ovat 
200 000−360 000 km2. Naudanlihan tuonti 

ei ole sallittu alueilta, joilla esiintyy tautia. 
Naudanlihan tuonti Brasiliasta Suomeen on 
ollut kielletty brasilialaisten nautojen mer-
kitsemisessä ja jäljitettävyydessä ilmennei-
den ongelmien vuoksi, mutta tällä hetkellä 
(vuonna 2009) tuonti on taas sallittua. Bra-
siliasta on vuosina 2005–2007 tuotu Suo-
meen vuosittain siipikarjalihaa 1,12–1,78 
milj. kg, mutta Brasiliassa ei ole tuolloin to-
dettu korkeapatogeenistä lintuinfl uenssaa. 
Brasiliassa tavattiin sikaruttoa vuonna 2006 
ja 2007, mutta sianlihan tuonti Brasilias-
ta on tuona aikana ollut vähäistä (0–0,014 
milj. kg/vuosi). Lihan tuontiehdot kolman-
sista maista on selvitetty kappaleessa Lihan 
tuonti EU:n ulkopuolisista maista.

Vain osa Suomeen tuodusta lihasta pää-
tyy raakana tai pakastettuna vähittäiskaup-
paan. Osa tuontilihasta päätyy ravintoloille, 
suurkeittiöille tai elintarviketeollisuuteen, ja 
tämä liha jää tarkastelun ulkopuolelle. Tätä 
selvitystä tehtäessä ei ollut tiedossa vähit-
täiskauppaan päätyvän tuontilihan määrä.

3.2.2.1 Lihan sisämarkkinakauppaan ja 
tuontiin liittyvä riskinhallinta

Lihan sisämarkkinakauppa 
EU:n jäsenmaista Suomeen toimitettavien 
eläimistä saatavien elintarvikkeiden on ol-
tava peräisin eläimistä, jotka eivät tule ti-
lalta, alueelta tai alueen osista, jonne on 
määrätty eräitä tarttuvia eläintauteja (mm. 
korkeapatogeeninen lintuinfl uenssa, suu- ja 
sorkkatauti, sikarutto) koskevia rajoituksia. 
Lihan ja lihatuotteiden on oltava peräisin 
eläimestä, jota ei ole teurastettu laitokses-
sa, jossa teurastus- tai tuotantoprosessin ai-
kana on ollut ruhoja tai ruhon osia, joissa 
todettiin tai epäiltiin olevan kyseisiä eläin-
tautiviruksia. Lihan toimittaminen Suomeen 
voidaan kuitenkin sallia myös alueilta, joil-
la kyseisiä eläintauteja esiintyy tai niitä 
epäillään esiintyvän, jos liha on käsitelty 
asianmukaisesti (lämpö- tai kypsytyskäsit-
tely, direktiivi 2002/99/EY). Viranomaiset 
voivat myös eräissä tapauksissa sallia tau-
din varalta tutkittujen eläinten teurastami-
sen ja lihan käyttämisen tuoreena ilman 
käsittelyä, vaikka eläimet olisivat peräisin 
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alueelta, jossa tautia on todettu. Käsitellyt 
tuotteet on merkittävä siten, että ne ovat 
tunnistettavissa, ja tuotteet on kuljetettava 
erillään tuotteista, jotka eivät ole alueelta, 
jossa em. tauteja esiintyy. Eläimet eivät kui-
tenkaan saa olla peräisin tilalta, missä tau-
tia on todettu tai jossa sitä epäillään olevan. 
Elintarvikkeiden mukana on seurattava ter-
veystodistus. 

Ensisaapumistoiminnassa toimija itse valvoo 
sisämarkkinakaupan ehtojen noudattamis-
ta. Ensisaapumistoiminnan tarkoitus on tur-
vata toisesta EU:n jäsenvaltiosta Suomeen 
tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkei-
den laatu ja estää eläintautien leviäminen. 
Ensisaapumistoimijan on järjestettävä EU:n 
alueelta saapuvien eläimistä saatavien elin-
tarvikkeiden kirjanpito ja toimintansa oma-
valvonta ensisaapumistoimintaa koskevan 
asetuksen (MMMa 118/2006) mukaisesti. 
Ensisaapumistoimintaa koskevasta kirjanpi-
dosta on selvittävä ensisaapumispaikkakoh-
taiset tiedot vastaanotettujen lähetysten 
lukumäärästä, koosta, lähettävästä laitok-
sesta, lähtömaasta, alkuperämaasta ja al-
kuperälaitoksesta. Ensisaapumistoimijan on 
tarkastettava vastaanottamansa tuotteen 
laatu, pakkausmerkinnät ja se, että asiakir-
jat ovat asianmukaiset. 

Valvontaviranomainen voi hylätä EU:n alu-
eelta ensisaapumispaikkaan saapuvan elin-
tarvikkeen, jos se ei täytä elintarvikelain 
mukaisia vaatimuksia mm. hygienian, kul-
jetuksen tai asiakirjojen osalta. Viranomai-
nen voi vaatia tällaisen tuotteen palautetta-
vaksi lähtömaahan, käytettäväksi johonkin 
muuhun tarkoitukseen tai hävitettäväksi. 
Jos tuote saattaa aiheuttaa eläintautivaa-
ran, se on MMMa 1338/1996 mukaisesti 
vietävä maasta, hävitettävä tai käytettävä 
tarkoitukseen, mistä ei aiheudu eläintaudin 
leviämisen vaaraa. MMM voi kieltää eläi-
mistä saatavien elintarvikkeiden maahan 
toimittamisen, jos elintarvikkeen katsotaan 
aiheuttavan eläintautien leviämisen vaara. 

Lihan tuonti EU:n ulkopuolisista maista 
Suomeen ja EU:n alueelle ei saa tuoda lihaa, 
joka voi olla vaaraksi ihmisten tai eläinten 
terveydelle. Lihaa saa tuoda Suomeen ja 

EU:n alueelle vain sellaisista kolmansis-
ta maista tai niiden osista, joista lihan 
maahantuonti on sallittu EU-lainsäädän-
nön perusteella. Lihaerän on oltava peräi-
sin komission hyväksymästä teurastamosta, 
leikkaamosta tai laitoksesta. Punaisen lihan 
ja jauhelihan on täytettävä neuvoston pää-
töksen 79/542/ETY vaatimukset mm. eläin-
ten alkuperästä sekä eläintautien torjunnas-
ta. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetukses-
sa Euroopan yhteisön ulkopuolisista mais-
ta tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista 
tuotteista (MMMa 1140/2006) on selvitet-
ty lihan ja lihatuotteiden tuontiehdot. Tuon-
tiehtoja voidaan muuttaa tai tuonti voi-
daan väliaikaisesti keskeyttää komission 
antamalla suojapäätöksellä, mikäli elintar-
vikkeen alkuperämaassa havaitaan eläin-
tauteihin liittyviä riskejä. Suojapäätösten 
mukaiset tuontiehdot tai tuonnin väliaikai-
nen kieltäminen menevät aina ns. normaa-
lien tuontiehtojen edelle. 

Tuontierien mukana on oltava neuvoston 
päätöksen 79/542/ETY tai komission pää-
töksen 2003/56/EY mukainen eläinlääkä-
rintodistus. Eläinlääkärintodistuksessa to-
distetaan, että kyseinen elintarvike täyttää 
sille asetetut eläinten terveyttä sekä elin-
tarvikehygieniaa koskevat vaatimukset. 
EU:iin tai Suomeen tuotaville tuotteille on 
tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus, 
kun ne ensimmäisen kerran saapuvat yhtei-
sön alueelle. Tarkastuksella varmistetaan, 
että maahantuotavista tavaroista ei aiheu-
du eläintautiriskiä. Jos tuontierä ei täytä 
lain eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 
asettamia vaatimuksia, erä voidaan määrä-
tä vietäväksi maasta tai hävitettäväksi.

3.2.3 Tuontieläimet 
Eviran tietojen mukaan tärkein elävien 
nautojen tuontimaa vuosina 2005−2007 
oli Ruotsi (227–418 eläintä/vuosi) (Tau-
lukko 5). Lisäksi Suomeen tuotiin vuosina 
2005–2006 nautoja Tanskasta ja Saksas-
ta (yhteensä 18–31 eläintä/vuosi). Sikoja 
tuotiin Norjasta vuosina 2005–2007 kaik-
kiaan 113–252 eläintä. Siipikarjan tärkeim-
mät tuontimaat olivat Ruotsi (31 778–719 
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200 eläintä/vuosi vv. 2005–2007), Tanska 
(120 000 eläintä vuonna 2006) ja Iso-Bri-
tannia (67 742−80 968 eläintä/vuosi vv. 
2005–2007). Lisäksi Suomeen tuotiin vuo-
sina 2005–2007 lampaita ja vuohia 2–45 
eläintä/vuosi. Nautoja ja sikoja tuotiin lä-
hinnä siitoskäyttöön ja siipikarjaa vanhem-

miksi tai kantavanhemmiksi. Minisikoja ja 
lemmikkilintuja on tuotu jonkin verran har-
raste-eläimiksi. Laamoja ja alpakoita, jotka 
ovat jossain määrin herkkiä suu- ja sorkka-
taudille, on tuotu Suomeen myös mm. vil-
lan tuotantoa varten. 

2005 2006 2007

Naudat

Ruotsi 227 389 418

Tanska 9 20 0

Saksa 9 11 0

Naudat yhteensä 245 420 418

Siat

Norja 113 136 252

Siat yhteensä 113 136 252

Lampaat ja vuohet

Itävalta 0 0 1

Sveitsi 0 0 1

Ruotsi 5 6 0

Tanska 5 6 0

Iso-Britannia 35 0 0

Lampaat ja vuohet yhteensä 45 12 2

Siipikarja

Iso-Britannia 67 742 69 142* 80 968**

Ruotsi 719 200 414 639* 31 778

Hollanti 10 950

Saksa 1 680 3 240*

USA 2 264

Tanska 120 000**

Belgia 60

Siipikarja yhteensä 790 886 607 081 123 696

* Korkeapatogeenistä lintuinfl uenssaa tavattu luonnonvaraisissa linnuissa kyseisenä vuonna.
**Korkeapatogeenistä lintuinfl uenssaa tavattu luonnonvaraisissa linnuissa ja siipikarjassa kysei-
senä vuonna.
Lähde: Evira

Taulukko 5. Elävien elintarviketuotantoeläinten tuonti Suomeen vuosina 2005–2007.
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3.3 Eläimistä saatavat 
vähittäiskaupan entiset 
elintarvikkeet

Elintarvikelaki 23/2006 antaa yleisiä mää-
räyksiä mm. elintarvikehuoneistoista, hy-
gieniasta sekä elintarvikkeiden käsittelystä, 
säilytyksestä ja kuljetuksesta. Elintarvike-
laissa annetaan yleisiä määräyksiä elintar-
vikkeita koskevasta kirjanpidosta, jäljitet-
tävyydestä ja omavalvonnasta. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 852/2004 säädetään mm. elintarvike-
huoneistojen yleisistä hygieniavaatimuksis-
ta, elintarvikkeiden kuljetuksesta ja elintar-
vikejätteiden käsittelystä. MMMa 28/2009:n
mukaan kauppojen omavalvontasuunnitel-
maan on liitettävä jätehuoltoselvitys. Jos 
elintarvikehuoneiston jätteissä on eläimis-
tä saatavia sivutuotteita, joiden käsittelys-
sä noudatetaan eläinsivutuoteasetusta, on 
näitä tuotteita koskevat menettelyt kuvat-
tava jätehuoltoselvityksessä erikseen. Kau-
pan omavalvontasuunnitelmasta on lisäksi 
käytävä ilmi muut eläinsivutuoteasetuksen 
toimeenpanoon liittyvät asiat, mm. entis-
ten elintarvikkeiden poisheiton kirjaaminen 
tietojärjestelmiin. Kaupan on pidettävä kir-
jaa pois heitettävistä REE- ja MEE-tuotteista 
ja toimitettava nämä tiedot Eviraan neljän-
nesvuosittain siirtymäkauden ajan. Kunnan 
elintarvikevalvontaviranomainen hyväksyy 
omavalvontasuunnitelman ja valvoo sen to-
teutumista ja riittävyyttä säännöllisillä elin-
tarvikehuoneistoon tehtävillä tarkastuksilla.

3.3.1 Lihan jäljitettävyys 
Naudanlihan tulee olla ketjun jokaisessa 
osassa jäljitettävissä siihen eläimeen tai 
eläinryhmään, josta kyseinen liha on peräi-
sin. Teurastamon kirjanpidosta on selvittävä 
eläinten syntymätunnusten ja ruhonume-
roiden välinen yhteys sekä tieto siitä, mitä 
ruhoja tai ruhoneljänneksiä yhteen nau-
danlihaerään on käytetty ja mistä lihaeristä 
on mahdollisesti muodostettu uusi lihaerä. 
Teurastamon tai muun laitoksen on myös 
pidettävä kirjaa lähetetystä naudanlihasta. 
Sian- ja siipikarjanliha on kyettävä jäljittä-
mään yksi porras eteen tai taaksepäin. Esi-

merkiksi lihankäsittelylaitoksen on kyettävä 
jäljittämään eläin tai eläinryhmä, mistä liha 
on peräisin ja toisaalta tukku- tai vähittäis-
liike, minne liha on toimitettu.

Vähittäiskaupan tulee pitää kirjaa vastaan-
ottamastaan lihasta. Kirjanpidosta tulee sel-
vitä tiedot lihan toimittaneesta laitoksesta, 
lihaerän vastaanottopäivä ja lihan pakolliset 
merkinnät (ruhoja vastaanotettaessa syn-
tymätunnus tai ruhonumero, naudanliha-
erien erätunnukset, eläimen alkuperämer-
kinnät [syntynyt, kasvatettu, teurastettu], 
teurastamomerkinnät, leikkaamomerkinnät 
ja valmistusmerkinnät). Kaikki kaupan oleva 
naudanliha on kyettävä jäljittämään tuotan-
totilalle asti, tai – tuontilihan ollessa kysees-
sä – liha on voitava jäljittää tuontimaan ja 
alkuperämaan tarkkuudella. Lihaerän mu-
kana on aina seurattava kaupallinen, kirjal-
linen asiakirja. 

Elintarvikelain 23/2006 ja yleisen elintar-
vikeasetuksen (EY) No 178/2002 mukaan 
elintarvikealan toimijoilla tulee olla järjes-
telmä, jonka avulla voidaan riittävällä tark-
kuudella yhdistää tiedot saapuneista ja läh-
teneistä lihaeristä toisiinsa.

3.3.2 Vähittäiskauppojen 
poisheittohävikki ja REE-tuotteiden 
muodostuminen 
Eviran keräämien tietojen mukaan vuon-
na 2008 syntyneiden REE-tuotteiden määrä 
vuonna 2008 oli noin 4 160 tonnia (Tauluk-
ko 6). Määrä arvioitiin kolmen suurimman 
kauppaketjun lähettämien neljännesvuo-
siraporttien perusteella kolmen ensimmäi-
sen vuosineljänneksen ajalta. Näiden kaup-
paketjujen markkinaosuudet kattoivat 86,8 
% Suomen päivittäistavarakaupasta (PTY, 
2008). Munien ja kalastustuotteiden yhteen 
laskettu kokonaismäärästä oli vuonna 2008 
noin 19 % REE-tuotteiden kokonaismääräs-
tä Suomessa. Munat ja kalastustuotteet jää-
vät tämän tarkastelun ulkopuolelle. Liljan 
ja Liukkosen (2008) mukaan suomalaisten 
päivittäistavarakauppojen poisheittohävikki 
vuonna 2007 oli arviolta 54 134 tonnia, jos-
ta REE-tuotteiden osuus oli noin 4500 ton-
nia.
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Noin neljäsosa Suomen REE-tuotteista muo-
dostuu Uudenmaan TE-keskuksen alueel-
la ja noin 15 % Pirkanmaalla (Taulukko 6.). 
Vähiten REE-tuotteita muodostuu Kainuussa 
(1,3 % Suomen REE-tuotteista) ja Lapissa 
(4,6 % Suomen REE-tuotteista). Uudenmaan 
TE-keskuksen alueella, missä enin osa Suo-
men REE-tuotteista muodostuu, on 2,6 % 
Suomen naudoista (Taulukko 2). Muiden 
eläinlajien osalla Uudenmaan osuus koti-
eläinten kokonaismäärästä Suomessa on 
tätäkin pienempi. Suurin osa Suomen ko-
tieläimistä on Varsinais-Suomen, Etelä-

Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan 
TE-keskusten alueella. Näillä alueella muo-
dostuu yhteensä noin 16 % Suomen REE-
tuotteista. 

Noin kolmasosa Suomessa muodostuvista 
REE-tuotteista oli vuonna 2008 sikaperäistä 
(Taulukko 7). Naudanlihan osuus REE-tuot-
teista oli vuonna 2008 noin 19 % ja siipikar-
jalihan osuus noin 23 %. Tietoa tuontilihan 
osuudesta REE-tuotteiden kokonaismääräs-
tä ei ollut käytettävissä.

Taulukko 6. Arvio Suomessa muodostuneiden REE-tuotteiden määrästä (tonnia) eri TE-keskus-
ten alueella vuonna 2008. Tiedot on kerätty Suomen kolmen suurimman kauppaketjun Eviralle 
tekemien neljännesvuosi-ilmoitusten perusteella olettaen, että näiden ketjujen osuus syntyneiden 
REE-tuotteiden määrästä on yhtä suuri kuin näiden ketjujen markkinaosuus Suomessa (yhteensä 
86,8 %). Eviran keräämissä tiedoissa REE-tuotteiksi lasketaan myös kananmunat ja raa’at kala-
peräiset tuotteet, mutta niitä ei käsitellä tässä raportissa. 

TE-keskus

Arvioitu REE-
tuotteiden määrä 

(tonnia)

Prosenttia REE-
tuotteiden 

kokonaismäärästä
Etelä-Pohjanmaa 107 2,6

Etelä-Savo 177 4,2

Häme 282 6,8

Kaakkois-Suomi 184 4,4

Kainuu 53 1,3

Keski-Suomi 206 5,0

Lappi 192 4,6

Pirkanmaa 606 14,6

Pohjanmaa 139 3,3

Pohjois-Karjala 165 4,0

Pohjois-Pohjanmaa 300 7,2

Pohjois-Savo 247 5,9

Satakunta 156 3,7

Uusimaa 1 065 25,6

Varsinais- Suomi 281 6,8

Yhteensä 4 160 100,0

Lähteet: Evira, PTY (2008)
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Taulukko 7. Arvio Suomessa muodostuneiden REE-tuotteiden jakautumisesta (tonnia) eri 
eläinlajeihin vuonna 2008. Tiedot on kerätty Suomen kolmen suurimman kauppaketjun Eviralle 
tekemien neljännesvuosi-ilmoitusten perusteella olettaen, että näiden ketjujen osuus syntyneiden 
REE-tuotteiden määrästä on yhtä suuri kuin näiden ketjujen markkinaosuus Suomessa (yhteensä 
86,8 %). Eviran keräämissä tiedoissa REE-tuotteiksi lasketaan myös kananmunat ja raa’at kala-
peräiset tuotteet, mutta niitä ei käsitellä tässä raportissa.

Arvioitu REE-
tuotteiden määrä

 (tonnia)

Prosenttia REE-
tuotteiden 

kokonaismäärästä

Nauta 772 19

Sika 1 417 34

Siipikarja 944 23

Lammas 29 1

Muu liha 223 5

Munat 171 4

Kalastustuotteet 604 14

Yhteensä 4 160 100

Lähteet: Evira, PTY (2008)

Poisheittohävikin materiaali jakautuu jäte-
huollon kannalta alla lueteltuihin ainevir-
toihin (Lilja ja Liukkonen, 2008). Alla maini-
tut jakeet sisältävät sekä kasviperäiset että 
eläimistä saatavat entiset elintarvikkeet, 
mukaan lukien myös REE-tuotteet. Taulukko 
8 sisältää arvion REE-tuotteiden jakaumasta 
eri käsittelyvaihtoehtoihin Suomessa vuon-
na 2007.

Biojätteeseen lajiteltu jätemäärä, irto-
tavara, pakkauksista poistetut entiset 
elintarvikkeet ja biohajoavia kääreitä. 

Sekajätteeseen joutunut jätemäärä 
(esim. jogurttipikarit sisältöineen, rik-
koutuneet lasipurkit sisältöineen, muut 
eläimistä saatavat entiset elintarvik-
keet, joita ei ehditä purkaa pakkauksis-
taan). 

Energiajätteeseen lajitellaan entisten 
elintarvikkeiden pakkaukset, ja niiden 
joukossa saattaa olla biojätettä. 

Viemäriin kaadetut nestemäiset jätteet, 
mm. maito.

1.

2.

3.

4.

Hyväntekeväisyyteen lahjoitetut paras-
ta ennen -päiväyksen saavuttamassa 
olevat/saavuttaneet tuotteet.

Eläinten rehuksi lahjoitetut tai myydyt 
tuotteet (lemmikkieläimille, hevosille, 
turkiseläimille).

Toimittajan takaisin ottamat päiväys-
vanhat tai epäkurantit tuotteet.

Biojätteeseen laitetaan paikkakunnasta ja 
myymälän sisäisestä ohjauksesta riippu-
en kaikkiin biojäteryhmiin kuuluvia entisiä 
elintarvikkeita paitsi nestemäisiä jätteitä. 
Biojätteeseen päätyy usein myös REE tuot-
teita (Lilja ja Liukkonen 2008). Paikkakun-
nilla, joissa biojätteen erilliskeräystä ei ole 
järjestetty, sekajätteeksi voi päätyä suurin 
osa biojätteestä. Pääkaupunkiseudulla REE-
tuotteiden laittaminen biojäteastiaan on 
kielletty, jolloin REE-tuotteet päätyvät seka-
jätteen mukana kaatopaikalle (Lilja ja Liuk-
konen 2008). 

5.

6.

7.
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Taulukko 8. Arvio vähittäiskaupoissa muodostuvien REE-tuotteiden jakautumisesta eri jätteenkä-
sittelyvaihtoehtoihin Suomessa vuonna 2007 (Tiedot: Lilja ja Liukkonen 2008). Käsittelytapojen 
jakaumassa eri käsittelyvaihtoehtoihin voi olla suuria paikkakuntakohtaisia eroja.

Käsittelymenetelmä

Arvioitu REE-
tuotteiden määrä

(tonnia)

Prosenttia REE-
tuotteiden 

kokonaismäärästä

Kaatopaikkasijoitus 1 519 34

Kompostointi 2 575 58

Biokaasutus 278 6

Poltto 45 1

Viemäri 0 0

Lahjoitus 45 1

Palautus 0 0

Käyttö turkiseläinten rehuksi 0 0

Yhteensä 4 462 100

3.3.3 REE-tuotteiden keräys ja kuljetus 
REE-tuotteet luetaan eläinsivutuoteasetuk-
sen luokkaan 3 kuuluvaksi ainekseksi. Vaik-
ka kaupan biojäte sisältäisi pääosin esimer-
kiksi kasviperäistä jätettä, mutta siinä olisi 
vähäinen määrä eläinperäistä ainesta, koko 
jäte-erään sovelletaan eläinsivutuotease-
tusta, ja eläinsivutuoteasetuksen määräyk-
set on otettava huomioon jätteen kuljetuk-
sessa ja käsittelyssä. 

Luokkaan 3 kuuluva aines on kerättävä tii-
viisti suljettaviin säiliöihin ja kuljetetta-
va niissä käsiteltäväksi. Kuljetusvälineiden 
puhtaudesta vastaa kuljetusliike tai jäte-
huoltoyritys. Kaupan vastuulla ovat omat 
säiliöt ja niiden puhtaus. Jätehuoltoon liitty-
vät menettelyt on kuvattava kaupan oma-
valvontasuunnitelmassa. Eläinperäisten jät-
teiden mukana on aina seurattava asiakirja, 
josta selviävät tiedot on kuvattu eläinsivu-
tuoteasetuksessa. Kunnan elintarvike- tai 
terveydensuojeluviranomainen valvoo tätä 
toimintaa elintarvikehuoneistoihin tehtävi-
en tarkastusten yhteydessä. 

3.4 REE-tuotteiden käsittely

REE-tuotteita voi käsitellä eläinsivutuote-
asetuksen mukaisissa biokaasu- ja kom-
postointilaitoksissa tai ne voi hävittää 

jätteenpolttodirektiivin (2000/67/EY) mu-
kaisissa jätteenpolttolaitoksissa tai ren-
deröintilaitoksissa. Mikäli kaupan alueel-
la ei ole näitä laitoksia, REE-tuotteita voi 
STM:n ja MMM:n ohjeen (kirje 21.12.2007 
Dnro STM/4076/2007) mukaan eläinsi-
vutuoteasetuksen määräyksistä poiketen 
31.7.2011 asti toimittaa kansallisin kritee-
rein ruokajätteen käsittelyyn hyväksyttyihin 
biokaasu- tai kompostointilaitoksiin. Mikäli 
tällaisiakaan laitoksia ei kaupan alueella ole, 
REE-tuotteet voi käsitellä ympäristölainsää-
dännön mukaisissa kompostointilaitoksissa, 
jotka eivät toimi eläinsivutuoteasetuksen 
vaatimusten mukaisesti. Mikäli tämäkään 
vaihtoehto ei ole käytettävissä, REE-tuotteet 
voi sijoittaa ympäristölainsäädännön mu-
kaisille kaatopaikoille.

3.4.1 REE-tuotteiden käsittely biokaasu- 
ja kompostointilaitoksissa
Eläinsivutuoteasetuksen mukaisessa bio-
kaasulaitoksessa käsiteltävä raaka-aine 
murskataan (partikkelikoko alle 12 mm) ja 
esipastöroidaan (70 °C, 1 h) (Kuva 3). Vaih-
toehtoisesti myös mädätysprosessin jälkeis-
tä jälkipastörointia voidaan käyttää. Biokaa-
sulaitoksella ei välttämättä tarvita erillistä 
pastörointiyksikköä, jos liete mädätyksen 
jälkeen käsitellään termisesti esimerkiksi 
kuivaamalla pelletöintiprosessissa. 
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Kuva 3. Yksinkertaistettu kaaviokuva eläinsivutuoteasetuksen mukaisen biokaasulaitoksen 
toiminnasta. Esipastöroinnin asemesta voidaan käyttää mädätyksen jälkeistä jälkipastörointia. 
Lopputuote voidaan myös kuivata termisesti ja pelletöidä. Muissa kuin eläinsivutuoteasetuksen 
mukaan toimivissa biokaasulaitoksissa partikkelikoko voi olla 40 mm ja niissä ei välttämättä ole 
pastörointia.
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Suomessa toimivien biokaasulaitosten pro-
sessit ovat pääosin ns. märkäprosesse-
ja, joissa kuiva-ainepitoisuus on alle 15 %. 
Prosessiin voidaan lisätä tarvittaessa vettä 
halutun kuiva-ainepitoisuuden saavuttami-
seksi. Anaerobisten mikrobien optimiläm-
pötilojen vuoksi biokaasuprosessit jaetaan 
operointilämpötilan perusteella mesofi ili-
siin (35–38ºC) ja termofi ilisiin (~55ºC) pro-
sesseihin. Biokaasuprosessin viipymä on 
tavallisesti 14–21 vrk. Prosessin jälkeen kä-
sittelyjäännös voidaan kuivata mekaanises-
ti esimerkiksi linkoamalla. Mekaanisen kui-
vauksen yhteydessä erottuvaa nestejaetta 
kutsutaan rejektivedeksi.

Eläinsivutuoteasetuksen mukaiset kom-
postointilaitokset ovat aina suljettuja kom-
postireaktoreita (esim. tunneli tai rumpu). 
Eläinsivutuoteasetuksen mukaisessa kom-
postointilaitoksessa käsiteltävä materiaa-
li on murskattava (partikkelikoko alle 12 

mm) (Kuva 4). Lämpötilan on prosessin ai-
kana koko massassa noustava 70 °C:een vä-
hintään yhden tunnin ajaksi. Massa viipyy 
näissä reaktoreissa yleensä muutaman vii-
kon. Tunnelikompostorissa kompostoituvaa 
massaa käännellään kauhakuormaajalla 
tai vastaavalla laitteella kompostoinnin ai-
kana. Rumpukompostorissa kompostointi-
rumpu pyörii joko jatkuvasti tai aika-ajoin 
kompostiprosessin aikana, jolloin kompos-
timassa sekoittuu. Reaktorikompostoinnin 
jälkeen massoja aumataan ulkona puolesta 
vuodesta kahteen vuotta. Kompostimassaa 
käännellään aika-ajoin tänä aikana. Kom-
postointiprosessissa syntyy valuma- ja kon-
denssivesiä. Nämä vedet ohjataan yleen-
sä yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle tai 
käytetään uudestaan prosessissa. Koska 
kompostoinnin vesitase on negatiivinen, 
kompostia saatetaan joutua kastelemaan 
prosessin aikana.

Kuva 4. Yksinkertaistettu kaaviokuva eläinsivutuoteasetuksen mukaisen kompostointilaitoksen 
toiminnasta. Muissa kuin eläinsivutuoteasetuksen mukaisissa kompostointilaitoksissa partikkeli-
koko voi olla 40 mm, ja niiltä ei välttämättä edellytetä 70 °C lämpötilaa.
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Kansallisin kriteerein hyväksytyssä biokaa-
su- ja kompostointilaitoksissa suurin sallittu 
partikkelikoko on 40 mm ja käsittelylämpö-
tila 55 °C 14–21 vuorokauden ajan. Käsittely 
tapahtuu aina suljetuissa järjestelmissä ku-
ten biokaasureaktorissa tai rumpu- tai tun-
nelikompostoreissa.

Pelkän ympäristölainsäädännön mukaan 
toimivassa kompostointilaitoksessa ei vält-
tämättä aina ole kompostitunnelia tai -rum-
pua, vaan tuotteet saatetaan käsitellä au-
massa ulkosalla. Auman sisällä lämpötila 
saattaa nousta 50–70 °C:een, mutta auman 
ulko-osissa lämpötila on lähellä ulkoilman 
lämpötilaa. Taulukko 9 selvittää erilaisten 
laitostyyppien hygienisointivaatimusten 
erot.

3.4.2 Tarkastelun ulkopuolelle jäävät 
käsittelyt
REE-tuotteita voi eläinsivutuoteasetuksen 
mukaan hävittää jätteenpolttodirektiivin 
mukaisissa polttolaitoksissa tai ne voi kä-
sitellä renderöintilaitoksissa (133 °C, 3 bar, 
20 min), missä niistä muodostuu liha-luu-
jauhoa ja rasvaa. REE-tuotteita voi myös 
toimittaa tilarehustamoihin tai eläinsivu-
tuoteasetuksen mukaisiin rehusekoittamoi-
hin turkiseläinten rehun valmistusta varten. 
REE-tuotteita voi myös viedä lemmikkieläin-

Taulukko 9. Tärkeimmät erot hygieniavaatimuksissa eläinsivutuoteasetuksen, kansallisin kri-
teerein ja ympäristölainsäädännön nojalla toimivien biokaasu- ja kompostointilaitosten välillä. 
Eläinsivutuoteasetuksen mukaisissa laitoksissa prosessi sisältää hygienisoinnin (70 ° C, 1 h) 
lisäksi biokaasutus- tai kompostointiprosessin, joka on samankaltainen kuin kansallisin kriteerein 
hyväksytyissä laitoksissa.  Ympäristölainsäädäntö asettaa biokaasu- ja kompostointilaitoksille 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevia vaatimuksia, mutta se ei aseta vaatimuksia 
lopputuotteiden hygieeniselle laadulle. Laitosten lupapäätöksissä voi kuitenkin olla tätä asiaa 
koskevia laitoskohtaisia vaatimuksia.

Eläinsivutuotease-
tuksen perusteella 
hyväksytty

Kansallisin
kriteerein
hyväksytty

Ympäristölainsää-
dännön mukaan 
hyväksytty

Lämpötila 70 °C 55 °C ei vaatimusta

Aika 60 min 14-21 vrk ei vaatimusta

Partikkelikoko < 12 mm < 40 mm ei vaatimusta

REE-tuotteiden käsit-
tely sallittu

Eläinsivutuoteasetuk-
sen perusteela

Kansallisen pää-
töksen perusteella 
31.7.2011 asti

Kansallisen pää-
töksen perusteella 
31.7.2011 asti

ten ruokia valmistaviin laitoksiin. Suomessa 
ei juuri käytetä REE-tuotteita lemmikkieläin-
ten tai turkiseläinten rehuihin. Ruokajätettä 
ja REE-tuotteita ei saa käyttää elintarvike-
tuotantoeläinten ruokintaan. Jätteenpoltto, 
renderöinti ja rehukäyttö jäävät tämän tar-
kastelun ulkopuolelle.

3.4.3 REE-tuotteiden käsittelyä koskeva 
riskinhallinta 
Eläinperäisten jätteiden käsittelylaitoksis-
sa tuotteet on käsiteltävä mahdollisimman 
nopeasti niiden saapumisen jälkeen, ja lai-
toksissa on huolehdittava siitä, että lähtö-
tuotteet eivät pääse saastuttamaan lop-
putuotteita. Laitoksilla on huolehdittava 
siisteydestä, hygieniasta ja haittaeläinten 
torjunnasta. Laitoksilla on oltava laitteet 
ajoneuvojen ja säiliöiden puhdistamiseksi.

Eläinsivutuoteasetuksen mukaisissa ja kan-
sallisin kriteerein hyväksytyissä biokaasu- 
ja kompostointilaitoksissa on oltava lait-
teet lämpötilan seuraamiseksi, tallentimet 
lämpötilan jatkuvaa kirjaamista varten ja 
turvajärjestelmä, joka estää prosessin lii-
an alhaisessa lämpötilassa. Biokaasu- ja 
kompostointilaitosten lopputuotteiden on 
täytettävä eläinsivutuoteasetuksen vaati-
mukset tuotteiden mikrobiologisen laadun 
osalta (Escherichia coli, Enterococcacae, Sal-
monella). 
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määräyksiä alueen eristämisestä, sivutuot-
teiden kanssa kosketuksiin joutuneiden esi-
neiden ja tavaroiden pesusta ja desinfi oin-
nista tai hävittämisestä. 

3.5 Lopputuotteen käyttö ja 
käsittely 

3.5.1 Biokaasu- ja kompostointilaitok-
sen lopputuote 
Eläinsivutuoteasetuksen mukaisten ja kan-
sallisin kriteerein hyväksyttyjen kompos-
tointi- ja biokaasutuslaitosten lopputuottei-
ta voi käyttää viherrakentamiseen tai niitä 
voi käyttää pelloilla tai laitumilla lannoi-
tevalmisteina. Biokaasulaitoksen lietteen 
mekaanisessa kuivauksessa syntynyttä re-
jektivettä voi tietyin edellytyksin käyttää 
orgaanisena lannoitteena. Se voidaan myös 
johtaa jätevedenpuhdistamolle tai käyttää 
uudelleen prosessissa. Kaatopaikkasijoituk-
sen osuus kompostointilaitosten lopputuot-
teiden loppusijoituksessa on merkittävä. 
Pelkän ympäristölainsäädännön nojalla toi-
mivien kompostointilaitosten lopputuotteita 
ei saa käyttää lannoitevalmisteena, vaan ne 
on aina sijoitettava kaatopaikoille tai poltet-
tava.

Jos biokaasulaitoksen tai kompostointilaitok-
sen lopputuotetta, joka on johdettu luokan 
3 sivutuotteista (kuten REE-tuotteet), käyte-
tään laitumella tai rehupellolla, ei eläimiä 
saa päästää laitumelle eikä pellolta saa kor-
jata rehua aikaisemmin kuin 21 vuorokau-
den kuluttua lannoitevalmisteen levittämi-
sestä. 

Valtakunnallisen tason tietoja kompostoin-
tilaitosten lopputuotteiden käytöstä ei ole 
saatavilla. Taulukko 10 selvittää esimerkin-
omaisesti yhden suomalaisen kompostoin-
tilaitoksen lopputuotteiden käyttöjakau-
man. Luvut voivat poiketa laitosten välillä, 
ja myös kansallisella tasolla luvut voivat olla 
hyvin erilaisia kuin taulukossa 10 esitetyt lu-
vut.

Kaikki riskinhallintatoimet on dokumentoi-
tava. Lisäksi eläinsivutuoteasetus asettaa 
mm. tunnistusasiakirjoja koskevia vaati-
muksia. Biokaasu- ja kompostointilaitokses-
sa on tuotteista otettava näytteet käsittelyn 
aikana tai välittömästi sen jälkeen. Laitok-
silla on oltava käytettävissä viranomaisten 
hyväksymä laboratorio, jossa lopputuotteen 
laatua voidaan valvoa. Biokaasuprosessin 
käsittelyjäännös tai komposti, joka ei täytä 
vaatimuksia, on käsiteltävä uudestaan. Lai-
toksilta edellytetään omavalvontasuunnitel-
maa, josta edellä mainitut seikat selviävät. 

Ympäristönsuojelulain mukaan kaikkeen 
ympäristön pilaantumiseen vaaraa aiheut-
tavaan toimintaan ja jätteen laitosmaiseen 
tai ammattimaiseen hyödyntämiseen on 
oltava ympäristöviranomaisen lupa. Siten 
kaikki biokaasu- ja kompostointilaitokset 
Suomessa tarvitsevat ympäristöviranomai-
sen luvan. Ympäristöviranomaisen myöntä-
mällä luvalla pyritään minimoimaan toimin-
nan ympäristölle aiheuttama riski, eikä sillä 
ensisijaisesti pyritä hallitsemaan ihmisten 
tai eläinten terveydelle aiheuttamia vaaro-
ja. Näitä asioita saatetaan silti vaatia laitos-
ten toimiluvissa. 

Evira hyväksyy eläinsivutuoteasetuksen mu-
kaiset ja kansallisin kriteerein hyväksytyt 
biokaasu- ja kompostilaitokset sekä muut 
lannoitevalmisteita valmistavat biokaasu- ja 
kompostointilaitokset lannoitevalmistelain-
säädännön antaman toimivaltuuden perus-
teella. Evira valvoo sekä eläinsivutuotease-
tuksen perusteella että kansallisin kriteerein 
hyväksyttyjen sekä muiden lannoitevalmis-
telainsäädännön nojalla toimivien kompos-
tointi- ja biokaasulaitosten toimintaa. Ym-
päristöviranomainen valvoo biokaasu- ja 
kompostointilaitosten sekä kaatopaikkojen 
toimintaa ympäristölainsäädännön osalta.

MMMa 195/2004 määrää viranomaisten 
toimista eläintautien leviämisen estämisek-
si biokaasu- ja kompostointilaitoksilla. Viran-
omainen voi mm. kieltää eläimistä saatavi-
en sivutuotteiden luovuttamisen tai antaa 
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Taulukko 10. Yhden suomalaisen kompostointilaitoksen lopputuotteen käyttö (m3) eri käyttötarkoi-
tuksiin vuonna 2007 (Tiedot: Lilja ja Liukkonen, 2008). Lopputuotteiden sijoitus- ja käyttövaihtoeh-
tojen osuudet laitosten välillä ja kansallisella tasolla voivat poiketa merkittävästi toisistaan.

Käyttökohde m3
Prosenttia koko 

tuotannosta 

Mullan valmistus ja viljely 69 478 39

Viljely 21 590 12

Energiantuotanto 13 405 8

Kaatopaikan täyte/peitemaa 73 485 41

Yhteensä 177 985 100

Lannoitevalmistelain (539/2006) ja -asetuk-
sen (13/2007) mukaan toiminnanharjoitta-
jan on pidettävä toiminnastaan kirjanpitoa. 
Laitosten tulee omavalvonnassaan huoleh-
tia lopputuotteidensa jäljitettävyydestä. Esi-
merkiksi kompostointilaitoksella on mah-
dollista jäljittää lopputuotteet auman tai 
auman osan tarkkuudella.

3.5.2 Jätevedenpuhdistamon liete
Jätevedenpuhdistamolle voi päätyä kaato-
paikkojen valuma- ja suotovesiä tai kom-
postointi- ja biokaasulaitosten prosessivesiä. 
Käsittelemätöntä jätevedenpuhdistamon 
lietettä ei saa käyttää maataloudessa. Puh-
distamoliete on ennen maatalouskäyttöä 
käsiteltävä siten, että taudinaiheuttajat 
merkittävästi vähenevät. Mahdollisia käsit-
telytapoja lietteelle ovat kalkkistabilointi, 
terminen kuivaus, kompostointi, Kemicond-
käsittely tai biokaasukäsittely joko termofi i-
lisessä (>55 ºC) tai mesofi ilisessä prosessis-
sa (33–35 ºC). Mesofi ilisen käsittelyn lisäksi 
mädätysjäännös on hygienisoitava 30 min 
70 ºC:ssa, kuivattava termisesti (80 ºC), 
kompostoitava ja jälkikypsytettävä (6 kk) 
tai vanhennettava (24 kk). Kemicond-me-
netelmässä liete käsitellään rikkihapolla ja 
vetyperoksidilla. Suurin osa jätevedenpuh-
distamoiden lietteistä ja niistä johdetuista 
lopputuotteista käytetään viherrakentami-
sessa. Edellytys tällaiselle käytölle on, että 
tuotteet täyttävät lannoitevalmistelainsää-
dännön vaatimukset. Näitä tuotteita käyte-
tään myös kaatopaikkojen rakenteissa. 

3.5.3 Kaatopaikkasijoitus 
Kaatopaikkojen on täytettävä direktiivin 
1999/31/EY vaatimukset. Tämä direktiivi 
sisältää mm. jätteen laatuun ja maaperän 
ja vesien suojeluun liittyviä vaatimuksia. Di-
rektiivissä todetaan, että lintujen, tuhohyön-
teisten ja tuhoeläinten aiheuttamia haittoja 
ja vaaroja on pyrittävä ehkäisemään, mutta 
direktiivi ei anna tarkempia ohjeita tähän. 
Kaikkia kaatopaikkoja ei ole välttämättä ai-
dattu, jolloin luonnonvaraiset eläimet voi-
vat päästä käsiksi kaatopaikalla olevaan ai-
nekseen. Aidat eivät myöskään estä lintujen 
pääsyä kaatopaikoille.

Kaatopaikalle tulevat jätteet jyrätään kaa-
topaikkajyrällä tasaiseksi kerrokseksi. Jyrän 
tehtävä on tiivistää jäte. Aika-ajoin jätteet 
peitetään kiviaineksella tai vastaavalla pei-
temateriaalilla. Kun kaatopaikka on täynnä, 
se peitetään muovikalvolla ja maakerroksel-
la siten, että vesi tai luonnonvaraiset eläi-
met eivät pääse käsiksi jätteeseen. Useilla 
kaatopaikoilla kaatopaikan vedet valuvat ta-
sausaltaaseen, mistä ne pumpataan kunnal-
liselle jätevedenpuhdistamolle. On mahdol-
lista, että poikkeusoloissa tasausallas tulvii. 
Kaikkien yhdyskuntakaatopaikkojen jäteve-
siä ei ohjata jätevedenpuhdistamolle, vaan 
niitä saatetaan myös imeyttää maahan.
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4 Selvitys REE-tuotteisiin 
liittyvistä eläintautivaaroista

Riskiin, että REE-tuotteissa olisi eläintauti-
viruksia ja että tuotantoeläimet altistuisivat 
näille viruksille vaikuttavat Suomessa tuote-
tun ja Suomeen tuodun lihan määrät. Tau-
din detektioajan pituus vaikuttaa mahdol-
lisuuteen havaita tauti ajoissa maatilalla. 
Riskiin vaikuttavat myös muodostuneiden 
REE-tuotteiden määrä ja se, kuinka suuri osa 
REE-tuotteista on peräisin tuontilihasta. Li-
säksi riskiin vaikuttavat virusten ominaisuu-
det, REE-tuotteiden käsittelyyn liittyvät teki-
jät sekä viruksille herkän eläinpopulaation 
ominaisuudet. 

Sikaruttoon, suu- ja sorkkatautiin ja korkea-
patogeeniseen lintuinfl uenssaan liittyvä ris-
kinhallinta on monivaiheista. Ensimmäises-
sä vaiheessa pyritään estämään virusten ja 
tautien pääsy Suomeen. Seuraavassa vai-
heessa pyritään estämään tautien leviämi-
nen Suomessa ja luomaan mahdollisuudet, 
että kaikki tautitapaukset havaitaan ajoissa 
eläintuotantotiloilla. Teurastettavat eläimet 
tarkastetaan ennen teurastusta ja eläinten 
ruhot elimineen tarkastetaan teurastuksen 
jälkeen (ante mortem- ja post mortem -tar-
kastukset). Näin pyritään estämään sairai-
den eläinten pääsy teurastamolle ja virusta 
sisältävän lihan pääsy markkinoille. Jäljitet-
tävyydellä ja takaisinvedoilla pyritään vii-
meisenä keinona pysäyttämään virusten 
leviäminen elintarvikeketjussa. Eläinsivu-
tuoteasetus ja lannoitevalmistelainsäädäntö 
antavat määräyksiä eläimistä saatavien si-
vutuotteiden käsittelylle ja lopputuotteiden 
käytölle lannoitevalmisteina. Näiden riskin-
hallintatoimien tehtävä on estää tuotanto-
eläinten altistuminen taudinaiheuttajille. 

Riskinhallinnasta huolimatta viruksia kan-
tavia eläimiä voi päätyä teurastamolle ja 
viruksia voi löytyä markkinoilla olevasta 
lihasta. Tällöin markkinoilla olevassa lihas-
sa mahdollisesti piilevät virukset saattavat 
päätyä REE-tuotteisiin. Jos REE-tuotteiden 
käsittely on puutteellista, saattavat virukset 
säilyä toimintakykyisenä käsittelyprosessi-
en läpi. Tällöin ne voivat altistaa tuotanto-
eläimiä viruksille. 

4.1 Viruksen päätyminen 
REE-tuotteisiin

Vain infektoituneesta eläimestä peräisin ole-
va liha voi sisältää viruksia. Vain sellaiselta 
tilalta tai alueelta, jossa on havaitsematon 
tartunta ja jonne ei ole asetettu rajoittavia 
toimia (esim. suoja- tai valvontavyöhyke, 
epäilytila, kontaktitila), voi päätyä virusta 
sisältävää lihaa markkinoille. Riskiin, että 
tartunnan saaneen tilan eläimet päätyvät 
teurastamolle vaikuttaa tartunnan saanei-
den eläinten määrä tilalla sekä se, kuinka 
usein ja kuinka paljon tilalta lähtee eläimiä 
teuraaksi. Tilan teurastusfrekvenssiin taas 
vaikuttavat tilan tuotantosuunta ja -raken-
ne. Alueelliseen riskiin vaikuttaa myös tar-
tunnan saaneiden tilojen määrä.

Inkubaatioaika eli itämisaika on aika tartun-
nasta taudin puhkeamiseen. Detektioaika on 
aika tartunnasta taudin oireiden tunnistami-
seen ja toteamiseen. Detektioaika on aina 
vähintään yhtä pitkä kuin inkubaatioaika, 
mutta detektioaika voi usein olla huomat-
tavasti inkubaatioaikaa pitempi. Epätyypilli-
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nen taudinkuva voi pidentää detektioaikaa. 
Vasta taudin epäily tai toteaminen käynnis-
tää riskinhallintatoimet, jotka estävät tar-
tuntaa kantavan eläimen päätymisen teu-
rastamolle. Detektioaikana tilalta ja alueelta 
voi vapaasti kuljettaa eläimiä teurastamol-
le, ja tällöin markkinoille voi päästä virusta 
sisältävää lihaa. Epidemian aikana viruksen 
esiintymistiheys tilalla on yleensä korkea, 
ja tällöin sikarutto-, suu- ja sorkkatauti- tai 
korkeapatogeeninen lintuinfl uenssatartunta 
voivat levitä nopeasti tilan sisällä (Sutmol-
ler, 2001).

Sikaruton detektioaika Suomessa olisi tyypil-
lisimmillään noin yhdeksän viikkoa ensim-
mäisen sikalan tartunnasta (Raulo ja Lyyti-
käinen, 2005). Ensimmäisestä tartunnasta 
siihen, että viimeiset tartunnan saaneet ti-
lat todetaan, kuluisi tyypillisesti 14 viikkoa. 
Suurin osa tartunnoista tilojen välillä tapah-
tuisi taudin inkubaatioaikana ennen taudin 
havaitsemista. Jos sikarutto tulisi Suomeen, 
olisi likimain yhtä todennäköistä, että sika-
ruton taudinpurkaus tilalla jäisi paikalliseksi 
yksittäisen tilan tautipurkaukseksi, kuin että 
se leviäisi useammalle tilalle (Raulo ja Lyyti-
käinen, 2005). Tartunnan saaneiden tilojen 
määrä vaihtelisi todennäköisesti kahdesta 
neljään tilaan. On epätodennäköistä, että 
tauti leviäisi uusille tiloille taudin havait-
semisen ja riskinhallintatoimenpiteiden al-
kamisen jälkeen (Raulo Lyytikäinen, 2005). 
Epidemian laajuus vaikuttaisi sellaisten tilo-
jen määrään, joilta voi päätyä eläimiä teu-
raaksi. 

Suu- ja sorkkataudin tai korkeapatogeenisen 
lintuinfl uenssan havaitsemiseen kuluvaa ai-
kaa tai epidemian laajuutta ei ole Suomes-
sa arvioitu. Tautien detektioajat voivat poi-
keta toisistaan tautien välillä, mutta myös 
eläinlajien välillä. Sikaruton inkubaatioaika 
on jonkin verran pidempi kuin korkeapato-
geenisen lintuinfl uenssan inkubaatioaika. 
Sikaruton oireet voivat olla epämääräisiä, ja 
sikaruttotaudinpurkauksen havaitseminen 
onkin monissa maissa kestänyt kauan, jopa 
useita viikkoja. On arvioitu, että tautipurka-
uksen ensimmäisen tapauksen havaitsemi-
seen Suomessa menisi keskimäärin yhdek-
sän viikkoa. Suu- ja sorkkataudin oireet ovat 

sioilla ja naudoilla rajuja ja nopeasti kehit-
tyviä, mutta lampailla oireet ovat lievempiä 
ja epämääräisempiä. Korkeapatogeenisen 
lintuinfl uenssan oireet kanoissa ja kalkku-
noissa ovat selkeitä ja rajuja, mutta oireet 
voivat vesilinnuissa, kuten ankoissa ja han-
hissa, olla hyvin lieviä. 

Yhdistyneessä Kuningaskunnassa oli laaja 
suu- ja sorkkatautiepidemia vuonna 2001. 
Yhdistyneen Kuningaskunnan ympäristö- ja 
maatalousministeriön (Department for Envi-
ronment, Food and Rural Affairs, DEFRA) ar-
vion mukaan taudinpurkauksen toteaminen 
kesti 3 viikkoa (Gibbens ym., 2001). Sikaru-
ton toteaminen Hollannissa vuoden 1997–
1998 epidemiassa kesti 6 viikkoa (Elbers 
ym., 1999) ja UK:ssa mahdollisesti jopa 2 
kuukautta (Gibbens ym., 2001). 

4.1.1 Lihan ja eläinten sisämarkkina-
kauppa ja kolmasmaatuonti
Koska Suomessa ei esiinny sikaruttoa, suu- ja 
sorkkatautia tai korkeapatogeenistä lintuin-
fl uenssaa, voi Suomessa tuotettu liha sisäl-
tää viruksia ainoastaan, jos virukset tulevat 
Suomeen maamme rajojen ulkopuolelta. 
Vuosina 1998–2002 sikaruton maahantulo-
riskin arvioitiin olevan olematon – alhainen 
(Rosengren ym., 2002). Suurin riski liittyi 
raa’an sianlihantuontiin Suomeen maista, 
joissa sikaruttoa esiintyy (Rosengren ym., 
2002). Tämän ajanjakson jälkeen sikaruton 
maahantuontiriski on saattanut muuttua, 
koska sianlihan tuonti Suomeen on puoli-
toistakertaistunut vuodesta 2002 vuoteen 
2007. Toisaalta ruokajätteen syöttö elintar-
viketuotantoeläimille on nykyään kielletty. 
Suomeen on vuosina 2005–2007 tuotu lihaa 
maista, joissa on tuotantoeläimissä esiinty-
nyt tuontivuosina sikaruttoa (Saksa), suu- ja 
sorkkatautia (Brasilia) ja korkeapatogeenis-
tä lintuinfl uenssaa (Tanska, Saksa, Iso-Bri-
tannia, Puola, Venäjä, Thaimaa, Vietnam) 
(OIE, 2008; Tullihallitus, 2008) (ks. kappa-
le 3.2.2). Sikaruton, suu- ja sorkkataudin tai 
korkeapatogeenisen lintuinfl uenssan totea-
minen EU:n alueella johtaa aina tartuntati-
lan eläinten hävittämiseen, tilan puhdistuk-
seen ja desinfi ointiin, rajoitusvyöhykkeiden 
perustamiseen tartuntatilan ympärille ja 
muihin riskinhallintatoimiin.
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Suu- ja sorkkataudin maahantuloriskiä ei ole 
arvioitu, mutta koska sen maahantuloreitit 
ovat samankaltaisia kuin sikaruton, myös 
riski on samankaltainen. Korkeapatogee-
nisen lintuinfl uenssan maahantuloriskiä li-
sää luonnonvaraisten lintujen rooli. Suoma-
laisessa siipikarjassa vuosina 2006 ja 2007 
tavatut H5-alatyypin lintuinfl uenssaviruk-
sen vasta-aineet osoittavat, että korkeapa-
togeenisen lintuinfl uenssan maahantulon 
mahdollisuutta ei voi sulkea pois. 

Eläintauti voi tulla maahan tuontieläinten 
mukana (mm. Elbers, ym., 1999). Riskiin, 
että Suomeen tuodaan infektoitunut eläin, 
joka levittää tautia Suomessa tai joka teu-
rastetaan ennen taudin havaitsemista eläi-
messä, vaikuttavat lähtömaiden tautitilan-
ne, taudin detektioaika ja tuontiin sovellettu 
lakisääteinen ja vapaaehtoinen riskinhallin-
ta lähtömaassa ja Suomessa. Vuonna 2007 
Suomeen tuotiin sikarutolle, suu- ja sorkka-
taudille herkkiä eläimiä pääasiassa siitos-
käyttöön. Suurin osa Suomeen tuodusta sii-
pikarjasta on vanhempia tai isovanhempia. 
Tiettyjä eläimiä (mm. lemmikkilintuja, mi-
nisikoja tai alpakoita) on tuotu vähäisessä 
määrin myös lemmikkieläimiksi, mutta täl-
laiset eläimet eivät yleensä päädy teuras-
tamolle. Vuosina 2005–2007 Suomeen ei 
tuotu suu- ja sorkkataudille tai sikarutolle 
herkkiä eläviä eläimiä maista, joissa näi-
tä tauteja esiintyi. Tanskassa tavattiin kor-
keapatogeenistä lintuinfl uenssaa vuonna 
2006 ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa 
vuonna 2007. Suomeen tuotiin näinä vuosi-
na elävää siipikarjaa kyseisistä maista. Elin-
keinon (esim. Eläintautien torjuntayhdistys 
ETT) omat mm. karanteenia koskevat vaati-
mukset pienentävät myös riskiä, että virus-
ta kantava eläin päätyisi teuraaksi. 

Tämän selvityksen perusteella ei voi sulkea 
pois mahdollisuutta, että riskinhallintatoi-
mista huolimatta Suomeen tulisi sikarutto-,
suu- ja sorkkatauti- tai korkeapatogeenisia 
lintuinfl uenssaviruksia sisältävää lihaa. Siten 
ei myöskään voi sulkea pois mahdollisuutta, 
että Suomeen leviäisi näitä tauteja aiheut-
tavia viruksia. Jos taudit tulisivat Suomeen, 
ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että taudit 
leviäisivät tiloille ja että tartunnan saanei-

ta eläimiä lähtisi teurastamolle ennen tauti-
purkauksen havaitsemista. 

4.1.2 Teurastamo 
Jos tautien oireita ei havaita ante mortem- 
ja post mortem -tarkastuksissa, ja jos tau-
din tunnistamiseen otettujen näytteiden 
tulokset antavat väärän negatiivisen tulok-
sen, voi virusta kantavan eläimen lihaa pää-
tyä markkinoille raakana. Tauti voi jäädä to-
teamatta erityisesti, jos eläin teurastetaan 
taudin inkubaatioaikana tai jos taudin oireet 
ovat epämääräisiä tai epäspesifi siä.

Happamuus vaikuttaa virusten selviämiseen 
lihassa. Suu- ja sorkkatautivirus tuhoutuu 
happamissa oloissa. Kuolonkankeudessa li-
han pH voi laskea alle kuuden, ja tämä pH:n 
lasku tuhoaa suu- ja sorkkatautiviruksen pa-
rissa päivässä. Virus voi kuitenkin säilyä toi-
mintakykyisenä, jos liha on pakastettu en-
nen pH:n laskua tai jos lihan pH ei jostain 
muusta syystä laske riittävästi. Korkeapato-
geeninen lintuinfl uenssavirus kestää suu- 
ja sorkkatautivirusta paremmin ympäristön 
happamuuden vaihtelua ja sikaruttovirus 
näitäkin paremmin. Hygieniasäädökset vaa-
tivat lihalle alhaisia käsittely- ja säilytys-
lämpötiloja. Alhaiset käsittely- ja säilytys-
lämpötilat edistävät virusten selviämistä 
lihassa (Cottral, 1969; Farez ja Morley, 1997; 
Lu ym., 2003). Sikarutto-, suu- ja sorkkatau-
ti- ja korkeapatogeeninen lintuinfl uenssavi-
rus säilyvät erityisen hyvin pakastetussa li-
hassa (Cottral, 1969; Farez ja Morley, 1997; 
Lu ym., 2003).

4.1.3 Lihan jäljitettävyys ja takaisinveto
Jos maatilalla todetaan sikaruttoa, suu- ja 
sorkkatautia tai korkeapatogeenistä lintuin-
fl uenssaa, on tilalta lähtenyt liha mahdolli-
suuksien mukaan jäljitettävä ja hävitettävä. 
Lainsäädäntö edellyttää toimijoilta kykyä 
jäljittää markkinoilla oleva liha. Tiukempien 
jäljitettävyysvaatimuksien vuoksi naudan-
lihan jäljittäminen ja takaisinveto voidaan 
toteuttaa suuremmalla tarkkuudella kuin 
sian-, siipikarjan-, lampaan- tai vuohenlihan 
takaisinvedot. Takaisinvetotilanteessa pois-
vedetty tuote hävitetään eläinsivutuotease-
tuksen mukaisesti suuririskisenä eläinjättee-
nä (133 °C, 3 bar, 20 min). Jos tautitapaus 
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jää tuotteen myyntiaikanakin havaitsemat-
ta, tai jos jäljitystä ja takaisinvetoa ei jostain 
syystä tehdä riittävän tehokkaasti, saattaa 
viruksia sisältävää raakaa lihaa päätyä kau-
pan poisheittohävikin kautta REE-tuotteek-
si. Suomessa ei ole kokemusta eläintaudista 
johtuvan raa’an lihan takaisinvedon toteut-
tamisesta.

4.2 Virukset REE-tuotteiden 
käsittelyprosessissa

4.2.1 REE-tuotteita käsittelevät laitokset
Suomessa oli 31.12.2008 kolme eläinsivu-
tuoteasetuksen nojalla hyväksyttyä biokaa-
sulaitosta (Vehmaa, Ilmajoki, Säkylä) ja yksi 
kompostointilaitos (Lahti), joissa REE-tuot-
teiden käsittely on mahdollista. Lisäksi Suo-
messa oli kolme jätteenpolttolaitosta (Tur-
ku, Riihimäki, Kotka), jossa REE-tuotteiden 
hävittäminen on myös mahdollista. Eläin-
sivutuoteasetuksen mukaisia renderöinti-
laitoksia oli 31.12.2008 Suomessa kahdel-
la paikkakunnalla (Honkajoki, Kaustinen). 
Eläinsivutuoteasetuksen mukaisten laitos-
ten lisäksi Suomessa oli 31.12.2008 yhdek-
sän kansallisin kriteerein ruokajätteen kä-
sittelyyn hyväksyttyä kompostointilaitosta 
(Forssa, Jämsänkoski, Hyvinkää, Kitee, Sa-
vonlinna, Jyväskylä, Mikkeli, Varkaus, Han-
ko) ja yksi biokaasulaitos (Vaasa), joissa voi 
31.7.2011 asti käsitellä myös REE-tuotteita.

Eläinsivutuoteasetuksen mukaisten laitos-
ten alueella (150 km säteellä näistä lai-
toksista) on noin 90 % Suomen sioista, yli 
50 % Suomen naudoista ja noin 97 % Suo-
men siipikarjasta. Vuonna 1998 yli 70 % 
Suomen REE-tuotteista syntyi korkeintaan 
150 km etäisyydellä näistä käsittelylaitoksis-
ta. Pohjoisimpien maakuntien alueella (Lap-
pi, Kainuu), mistä kuljetusmatkat hyväksy-
tyille käsittelylaitoksille ovat pitkiä (jopa 
1 000–1 300 km), syntyi vuonna 2008 noin 
5,9 % Suomen REE-tuotteista (Taulukko 6.). 
On muistettava, että myös sekajäte tällä 
alueella kuljetetaan huomattavia matkoja. 
Matka Nuorgamista lähimmälle kaatopai-
kalle (Rovaniemi) on 500 km ja lähimmälle 
kansallisin kriteerein hyväksytylle ruokajä-
tettä käsittelevälle laitokselle (Vaasa) noin 
1 000 km. 

Eläinsivutuoteasetuksen mukaisten, REE-
tuotteiden käsittelyyn soveltuvien laitosten 
kokonaiskapasiteetti on 473 000 tonnia vuo-
dessa, mikä on noin seitsenkertainen vähit-
täiskaupan poisheittohävikkiin (noin 54 000 
tonnia/vuosi, Lilja ja Liukkonen, 2008) ver-
rattuna. Vuonna 2008 syntyneiden REE-tuot-
teiden määrä (noin 4 160 tonnia) on alle 
yksi prosentti eläinsivutuoteasetuksen mu-
kaisten käsittelylaitosten kokonaiskapasi-
teetista (Taulukko 11). 

Laitos Sijaintikunta Laitostyyppi
Kapasiteetti 

(1 000 t/vuosi)

Biovakka Oy Vehmaa biokaasu 120

Lakeuden Etappi Oy Ilmajoki biokaasu 52

Satakierto Oy Säkylä biokaasu 19

Kujalan Komposti Oy Lahti komposti 12

Turun Seudun jätehuolto Oy Turku jätteenpoltto 50

Ekokem Oy Riihimäki jätteenpoltto 120

Kotkan Energia Oy Kotka jätteenpoltto 100

Yhteensä 473

Lähde: Evira, laitosten omat ilmoitukset

Taulukko 11. Eläinsivutuoteasetuksen mukaisesti REE-tuotteiden käsittelyyn hyväksyttyjen laitos-
ten määrä Suomessa ja näiden laitosten kokonaiskapasiteetti 31.12.2008. Laitosten kapasitee-
tista merkittävä osa voi olla suunniteltu muiden tuotteiden (esim. jätevedenpuhdistamoliete) kuin 
entisten elintarvikkeiden käsittelyyn.
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Osa biokaasulaitoksista on suunniteltu ja 
mitoitettu muita tuotteita kuin REE-tuottei-
ta tai kaupan biojätteitä varten, esimerkiksi 
jätevedenpuhdistamoiden lietteitä varten. 
Laitosten käsittelykapasiteettien vertailua 
vaikeuttaa myös se, että jätevedenpuhdis-
tamolietteen vesipitoisuus on korkeampi 
kuin REE-tuotteiden. Raaka-aineen laadulla 
on merkitystä mm. biokaasun tuottomääriin 
biokaasulaitoksilla. Rasva tuottaa enemmän 
kaasua per tonni raaka-ainetta kuin esimer-
kiksi hiilihydraatit tai proteiinit (Amon ym., 
2007). Biokaasulaitokset saavat osan tulois-
taan kaasun, sähkön, höyryn tai lämmön 
myynnistä, joten kaasuntuotannon opti-
moiminen on keskeisessä asemassa biokaa-
sulaitoksilla. Kaasuntuoton optimoinnin rin-
nalla kulkevat kuitenkin myös jätehuollon ja 
asiakkaiden tarpeet. 

Osa eläinsivutuoteasetuksen mukaisis-
ta kompostointi- tai biokaasulaitoksista ei 
ota vastaan kaupan biojätettä ja REE-tuot-
teita tai ottaa niitä vastaan vain rajoitetus-
ti. Yksi syy on, että vähittäiskaupan biojä-
te on yleensä pakattu muovipakkauksiin, ja 
pakkaukset on poistettava materiaalin käsit-
telyn yhteydessä. Tämä on teknisesti mah-
dollista toteuttaa, ja osa laitoksista poistaa-
kin pakkaukset prosessissaan. Laitoksilla 
on mahdollista investoida näihin laitoksiin, 
mutta investoinnit edellyttävät pitkäaikaisia 
jätehuoltosopimuksia jätteiden tuottajien, 
esimerkiksi vähittäiskauppojen kanssa. 

Suomeen on lähivuosina suunnitteilla ra-
kennettavaksi neljästä kuuteen yhdyskun-
tajätettä polttavaa jätteenpolttolaitosta, 
joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 
900–1 400 tuhatta tonnia/vuosi (Saarinen, 
2008). Suomessa oli 31.12.2008 yksi eläin-
sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää 
käsittelemättömille luokan 3 tuotteille ha-
kenut kompostointilaitos ja kaksi tällaista 
hyväksyntää hakenutta biokaasulaitosta. 
Näiden laitosten yhteen laskettu kapasiteet-
ti on noin 87 tuhatta tonnia vuodessa (Evira, 
2009). Joidenkin näiden laitosten valmistu-
misaikataulut ovat epävarmoja, ja varsin-
kaan kaikilla jätteenpolttolaitoksilla ei vielä 
ole voimassa olevaa ympäristölupaa.

4.2.2 Virusten mahdollisuus selvitä 
REE-tuotteiden käsittelystä 
Eläinsivutuoteasetuksen mukaisten biokaa-
su- ja kompostointilaitosten käsittelyproses-
sien (partikkelikoko alle 12 mm, lämpötila 
70 °C, käsittelyaika 1 h) katsotaan tuhoavan 
REE-tuotteiden mahdollisesti sisältämät suu- 
ja sorkkatauti-, sikarutto ja korkeapatogee-
niset lintuinfl uenssavirukset (Gale, 2004). 
Lämpökestoiset virukset ja itiölliset baktee-
rit voivat kuitenkin selvitä tästäkin käsitte-
lystä (EFSA, 2005). Gale (2004) korostaa 
eläinsivutuoteasetuksen säädösten noudat-
tamisen tärkeyttä käsiteltäessä raakoja eläi-
mistä saatavia entisiä elintarvikkeita. Ruo-
kajätettä kompostoitaessa pH voi laskea 
melko alas (pH 4), mikä edistää varsinkin 
suu- ja sorkkatautiviruksen tuhoutumista.

Lihan huolellinen kypsentäminen tuhoaa ta-
vallisimmat taudinaiheuttajat, jolloin ruoka-
jätteeseen ja kypsennettyyn lihaan sisältyy 
yleensä pienempi eläintautiriski kuin raa-
kaan lihaan. Eläinsivutuoteasetus ja sen siir-
tymäsäännös sallivat ruokajätteen ja kypsen-
netyn lihan käsittelyn kansallisin kriteerein 
hyväksytyissä biokaasu- ja kompostointilai-
toksissa. Suomi sallii toistaiseksi myös REE-
tuotteiden käsittelyn kansallisin kriteerein 
hyväksytyissä biokaasu- ja kompostointi-
laitoksissa. Alhainen lämpötila yhdistettynä 
suureen partikkelikokoon aikaansaa olosuh-
teet, jotka eivät välttämättä riitä kaikkien 
tässä selvityksessä käsiteltyjen eläintautivi-
rusten tuhoamiseen (Edwards, 2000; Gale, 
2004). Korkeapatogeeninen lintuinfl uens-
savirus kestää huonosti 55 °C lämpötilaa 
(Senne ym., 1994; Lu ym., 2003), mutta si-
karutto- ja suu- ja sorkkatautivirukset kes-
tävät jopa 60–70 °C tai tätäkin korkeampia 
lämpötiloja (Sanson, 1993; Edwards, 2000; 
Blackwell ym., 1982; Blackwell ja Rickans-
rud, 1989). On mahdollista, että biokaasu-
laitoksessa osa materiaalista kulkeutuu ns. 
ohivirtauksena prosessin ohi niin, että koko 
massan osalta ei saavuteta haluttua käsitte-
lyaikaa. Jos näin käy, prosessi ei välttämät-
tä riitä tuhoamaan kaikkia taudinaiheuttajia 
(Sahlström, 2006; EFSA, 2007). 
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Ympäristölainsäädännön mukaisissa auma-
kompostointilaitoksissa aumojen sisäläm-
pötila voi nousta riittävän korkeaksi, että 
taudinaiheuttajat tuhoutuvat. Auman ulko-
osissa lämpötila voi olla lähellä ulkoilman 
lämpötilaa. Kompostiaumoja käännellään 
kompostoinnin aikana. Tämän tarkoituk-
sena on mahdollistaa tasainen kompostoi-
tuminen ja se, että koko kompostimassa 
saavuttaa halutun lämpötilan. Aina näin ei 
kuitenkaan käy, ja tällöin lopputuotteeseen 
saattaa jäädä taudinaiheuttajia (Gale, 2004; 
Sahlström, 2006). Eläinsivutuoteasetus ja 
lannoitevalmistelainsäädäntö edellyttävät, 
että kompostointi- ja biokaasulaitoksissa 
estetään lopputuotteen saastuminen raaka-
aineella. Jos lopputuote kuitenkin saastuu 
käsittelemättömällä, viruksia sisältävällä 
raaka-aineella, voi prosessin viruksia tuhoa-
va kyky pienentyä merkittävästi (Gale 2004; 
Sahlström, 2006).

4.3 Kotieläinten altistuminen 
viruksille REE-tuotteiden ja 
niistä johdettujen lopputuot-
teiden välityksellä

Tuotantoeläimet voivat altistua REE-tuot-
teissa tai niistä johdetuissa kompostointi- 
tai biokaasulaitosten lopputuotteissa mah-
dollisesti oleville eläintautiviruksille useilla 
eri tavoin. Altistusreittejä ovat mm. virusta 
sisältävä maa tai vesi sekä luonnonvarais-
ten eläinten aiheuttama suora tai epäsuora 
(uloste, rehu, juomavesi) altistus (Kuva 5). 
Valtaosa Suomen REE-tuotteista muodos-
tuu eri alueilla kuin missä enin osa suoma-
laisista kotieläimistä on (ks. 3.3.2). Jos REE-
tuotteet ja niiden käsittelyn lopputuotteet 
sijoitetaan samoille alueille kuin missä koti-
eläimiä pidetään, lisää tämä riskiä, että ko-
tieläimet altistuvat REE-tuotteissa mahdolli-
sesti oleville viruksille. 

4.3.1 Lopputuote 
Mikäli biokaasu- tai kompostointilaitoksen 
prosessi ei ole kyennyt hävittämään loppu-
tuotteesta viruksia, eikä virus ole hävinnyt 
maasta 21 vuorokauden suoja-ajan aikana, 
mikä vaaditaan lopputuotteen levityksen ja 
rehun korjaamisen tai laiduntamisen välillä 

(ks. kappale 3.5.1), on olemassa vaara, että 
eläin saa viruksen rehun tai laidunmaan vä-
lityksellä. 

Jätevedenpuhdistamoiden lietettä ei saa 
sellaisenaan käyttää laitumilla eikä pelloil-
la, joilla kasvatetaan ruokaa ihmisille tai 
rehua eläimille, vaan liete on käsiteltävä 
ennen käyttöä (ks. kappale 3.5.2). Termofi i-
linen mädätys ja kalkkistabilointi hävittävät 
tehokkaasti useat taudinaiheuttajat jäteve-
denpuhdistamolietteestä (Carrington, 2001; 
Vuorinen, 2003). Mesofi ilinen biokaasutus 
tai aumakompostointi ei kuitenkaan välttä-
mättä riitä hävittämään kaikkia taudinaihe-
uttajia puhdistamolietteestä (Sahlström ym. 
2004; Sahlström, 2006). Carrington (2001), 
Vuorinen (2003), Sahlström ym. (2004) ja 
Sahlström (2006) eivät selvittäneet suu- ja 
sorkkatautiviruksen, sikaruttoviruksen tai 
korkeapatogeenisen lintuinfl uenssaviruksen 
selviämistä näissä käsittelyissä. Jos jäteve-
denpuhdistamon riittämättömästi käsitelty 
liete sisältää eläintautiviruksia, tuotantoeläi-
met voivat altistua viruksille laiduntaessaan 
tai rehun välityksellä.

4.3.2 Kaatopaikka
Suomessa on STM:n ja MMM:n antaman 
poikkeusluvan (kirje Dnro STM/4076/2007) 
turvin 31.7.2011 asti mahdollista sijoittaa 
REE-tuotteita kaatopaikoille. Kaatopaikoille 
sijoitetaan myös merkittävä osa biokaasu- 
ja kompostointilaitosten lopputuotteista. Ei 
voi sulkea pois mahdollisuutta, että kaato-
paikoille sijoitettavat REE-tuotteet tai kan-
sallisin kriteerein tai pelkän ympäristölain-
säädännön nojalla toimivien biokaasu- tai 
kompostointilaitosten lopputuotteet sisäl-
täisivät eläintautiviruksia. Vanhentaminen 
vähentää useiden taudinaiheuttajien mää-
rää mm. jätevedenpuhdistamolietteestä 
(Vuorinen ym., 2003). On siten oletettavaa, 
että ajan myötä eläintautivirusten määrä 
vähenee kaatopaikoille sijoitetussa materi-
aalissa. On kuitenkin mahdollista, että luon-
nonvaraiset eläimet pääsevät käsiksi kaa-
topaikoille sijoitettavaan ainekseen ennen 
kuin aika on ehtinyt hävittää siitä taudinai-
heuttajat. EFSA (2005) korostaa materiaalin 
huolellista käsittelyä kontaminaatiovaaran 
ehkäisemiseksi.
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Kuva 5. Kaaviokuva reiteistä, joiden kautta kotieläimet voivat nykytilanteen mukaan altistua REE-
tuotteiden käsittelyssä syntyvissä lopputuotteissa mahdollisesti oleville eläintautiviruksille. 
*Muut kuin eläinsivutuoteasetuksen mukaiset laitokset.
** Käsittelymenetelmät, katso kappale 3.5.2.
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Kaikkia suomalaisia kaatopaikkoja ei ole ai-
dattu. Siten luonnonvaraiset eläimet voivat 
päästä käsiksi kaatopaikoille läjitettyihin 
tuotteisiin. Aidatkaan eivät pysäytä kaikkia 
eläimiä, esimerkiksi lintuja tai pieniä nisäk-
käitä. Kaatopaikoille sijoitettava jäte peite-
tään säännöllisin välein kiviaineksella. Tämä 
estää luonnonvaraisten eläinten pääsyn jät-
teeseen. Eläimet voivat kuitenkin päästä kä-
siksi jätteeseen ennen sen peittämistä. 

4.3.3 Altistuminen veden välityksellä
Kaatopaikkojen valuma- ja suotovedet joh-
detaan useissa tapauksissa jätevedenpuh-
distamoille. Kaatopaikkavedet saattavat 
sateisina kausina päästä suoraan vesistöi-
hin esimerkiksi tasausaltaiden täyttymisen 
vuoksi. Myös biokaasu- tai kompostointilai-
tosten prosessivesiä saatetaan johtaa jäte-
vedenpuhdistamolle. Nämä vedet päätyvät 
lopulta luonnonvesiin, joita saatetaan käyt-
tää tuotantoeläinten juomavetenä. Jäteve-
denpuhdistamoilla ei ole käytössä proses-
seja, joilla varmistettaisiin eläintautivirusten 
tuhoutuminen vedestä. Jos jätevedenpuh-
distamoon johdetussa vedessä on viruksia 
ja ne selviävät toimintakykyisenä puhdis-
tusprosessin läpi, vesistöön lasketut vedet 
saattavat aiheuttaa eläintautivaaran vielä 
useiden kilometrien päässä jätevesien pur-
kupaikasta (Schijven ym., 2005). 

4.3.4 Luonnonvaraiset eläimet 
Luonnonvaraiset eläimet voivat kuljettaa 
taudinaiheuttajia tartunnan saaneina tai 
mekaanisesti turkissaan tai höyhenpeittees-
sään. Eläinsivutuoteasetus asettaa määrä-
yksiä haittaeläinten torjumiseksi eläimistä 
saatavia sivuotteita käsittelevillä laitoksil-
la, kuten biokaasu- ja kompostointilaitok-
silla. Jos luonnonvaraiset eläimet kuiten-
kin pääsevät käsiksi käsiteltäviin tuotteisiin, 
eläimet voivat levittää tautia ympäröiville 
eläintiloille. Luonnonvaraiset eläimet saat-
tavat päästä käsiksi kaatopaikoille sijoitet-
tuihin REE-tuotteisiin tai viherrakentami-
sessa käytettyihin tai pelloille ja laitumille 
levitettyihin lannoitevalmisteisiin ja levittää 
niissä mahdollisesti olevia taudinaiheutta-
jia tuotantotiloille. Luonnonvaraiset eläimet 
voivat myös levittää vesistöihin mahdolli-
sesti joutuneita taudinaiheuttajia.

Suu- ja sorkkataudille herkkiä lajeja ovat vil-
lisika sekä hirvi-, kauris- ja peuraeläimet. 
Suomen hirvikanta oli syksyn 2007 jahdin 
jälkeen noin 74 000–94 000 yksilöä (RKTL, 
2008). Hirviä esiintyy koko maassa pohjoi-
sinta Lappia lukuun ottamatta. Noin 1 500 
yksilöä käsittävä metsäpeurapopulaatio si-
jaitsee Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 
(Metsästäjäin Keskusjärjestö, 2009). Muut 
luonnonvaraisten sorkkaeläinten populaa-
tiot sijaitsevat lähinnä Oulun läänin etelä-
puolella. Suomessa oli vuonna 2005 noin 
28 000 valkohäntäpeuraa. Valkohäntä-
peuran jälkitiheys on selvästi korkeampi 
Varsinais-Suomessa kuin muualla Suomes-
sa. Suomen metsäkaurispopulaatio oli vuon-
na 2004 noin 15 000 yksilöä. Suomessa on 
lisäksi noin 200 000 poroa, jotka myös kuu-
luvat suu- ja sorkkataudille herkkiin sorkka-
eläimiin. 

Suu- ja sorkkataudille ja sikarutolle herk-
kien luonnonvaraisten villisikojen määrä 
Suomessa on tällä hetkellä noin 200. Luon-
nonvaraiset villisiat ovat usein olleet tarha-
karkulaisia ja ne ovat lisääntyneet huonosti 
Suomen luonnossa. Villisikoja vaeltaa Suo-
meen myös Venäjältä. Luonnonvarainen vil-
lisika tarvitsee luonnossa selvitäkseen lu-
mettomia talvia, ja siksi luonnonvaraisia 
villisikoja on löytynyt Suomessa erittäin vä-
hän. Suomen linnuston kokonaiskanta on 
kesällä keskimäärin 100 miljoonaa aikuista 
yksilöä ja talvella 20 miljoona yksilöä. Kaik-
ki linnut ovat herkkiä korkeapatogeeniselle 
lintuinfl uenssalle ja voivat myös kantaa ja 
levittää tautia.

Sikarutolle herkkien villisikojen populaatio 
Suomessa on pienempi kuin suu- ja sork-
kataudille herkkien eläinten (hirvi-, peura-, 
kauriseläimet, villisika) populaatio. Suomen 
lintupopulaatio on selvästi suurempi kuin 
suomalainen sikarutolle ja suu- ja sorkka-
taudille herkkien luonnonvaraisten eläinten 
populaatio. Linnut liikkuvat pitkiä matkoja, 
ja niiden liikkumista on mahdotonta kont-
rolloida. Lintujen pääsyä kaatopaikoille on 
vaikea estää ja linnut voivat ulosteen mu-
kana levittää tehokkaasti taudinaiheuttajia. 
Luonnonvaraisilla linnuilla voi olla merkittä-
vä rooli korkeapatogeenisen lintuinfl uens-
san leviämisessä.
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5 Yhteenveto kaupan entisiin 
raakoihin elintarvikkeisiin 
liittyvistä eläintautivaaroista

Tämän selvityksen tarkoitus on selvit-
tää vähittäiskaupan REE-tuotteisiin liitty-
vät sikaruttoa, suu- ja sorkkatautia ja kor-
keapatogeenistä lintuinfl uenssaa koskevat 
eläintautivaarat. REE-tuotteet ovat kaupan 
eläimistä saatavia raakoja entisiä elintarvik-
keita, jotka päiväyksen vanhenemisen, pak-
kauksen hajoamisen tai jonkin muun syyn 
vuoksi poistetaan myynnistä. REE-tuotteiksi 
luetaan raaka liha ja sisäelimet, myös mu-
nat ja kalaperäiset tuotteet. Munat, kalat ja 
kalatuotteet jäävät kuitenkin tämän selvi-
tyksen ulkopuolelle. 

Sikarutto, suu- ja sorkkatauti ja korkeapato-
geeninen lintuinfl uenssa ovat virusten aihe-
uttamia eläintauteja, jotka voivat aiheuttaa 
suuria taloudellisia tappioita kotieläintuo-
tannossa. Taudit ovat erittäin helposti leviä-
viä, ja ne ovat tämän vuoksi lainsäädännön 
mukaisesti vastustettavia. Sikarutto-, suu- ja 
sorkkatauti- ja korkeapatogeenisiä lintuin-
fl uenssaviruksia voi tietyin edellytyksin löy-
tyä REE-tuotteista. Tässä selvityksessä tar-
kasteltiin tekijöitä, jotka vaikuttavat virusten 
leviämisen todennäköisyyteen REE-tuottei-
den välityksellä. Työssä kerättiin myös tie-
toa riskitekijöiden esiintymisestä Suomessa, 
mutta tautien leviämisen riskiä ei arvioitu.    

Eläintaudit voivat tulla Suomeen tuontili-
han mukana. Vuonna 2007 Suomeen tuo-
tiin 30,3 milj. kg tuoretta, jäädytettyä tai 
suolattua lihaa. Suomeen on vuosina 2005–
2007 tuotu sikarutolle, suu- ja sorkkataudil-
le ja korkeapatogeeniselle lintuinfl uenssalle 
herkkien eläinten lihaa maista, joissa näitä 
tauteja on esiintynyt. Vuonna 2007 lihan ko-
konaistuonti oli noin kymmenesosa Suomen 

omasta lihatuotannosta (398 milj. kg ruho-
painoa). Suomessa ei ole esiintynyt sikarut-
toa eikä suu- ja sorkkatautia 50 vuoteen, 
eikä Suomessa ole tähän mennessä todettu 
korkeapatogeenistä lintuinfl uenssaa.

Jos alueella tai tilalla kiertää virusta, jota 
ei ole havaittu, on mahdollista, että tilal-
ta lähtee teurastettavaksi tartunnan saa-
neita oireettomia taudinkantajia ennen 
kuin alueelle ja tilalle on asetettu rajoitta-
via määräyksiä. Useimmiten näiden tautien 
esiintyminen tilalla havaitaan kliinisten oi-
reiden perusteella. Taudin havaitsemiseen 
tarvittava aika vaihtelee oireiden selkeyden 
mukaan. 

Jotta virukset päätyisivät markkinoilla ole-
vaan lihaan, on eläimen viremian oltava 
yleisinfektio, jolloin virusta löytyy myös li-
hasta. Toinen edellytys on, että tartuntaa ei 
havaita ajoissa tilalla tai teurastamolla teh-
tävissä tarkastuksissa. Kolmas edellytys on, 
että virus säilyy lihassa teurastuksen jäl-
keen. 

Virusten selviämiseen lihassa ja REE-tuot-
teiden käsittelyprosessissa vaikuttavat use-
at tekijät, kuten lämpötila, aika, matriisi ja 
ympäristön happamuus. Sikaruttovirus voi 
säilyä jäähdytetyssä tai suolatussa lihassa 
toimintakykyisenä jopa yli 200 vuorokaut-
ta. Suu- ja sorkkataudin säilyvyys lihassa 
on muutaman kuukauden ja korkeapato-
geenisen lintuinfl uenssaviruksen korkein-
taan kuukausi. Kaikki kolme virusta voivat 
säilyä pakastetussa (-18 °C) lihassa vuosia. 
Suu- ja sorkkatautivirus tuhoutuu nopeasti 
happamissa oloissa (pH < 6). Eläinsivutuote-
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asetuksessa mainittujen biokaasu- ja kom-
postointilaitosten käsittelymenetelmien 
(partikkelikoko <12 mm, lämpötila 70 °C, 1 
h) katsotaan tuhoavan taudinaiheuttajat kä-
siteltävästä materiaalista. 

Suomen REE-tuotteet muodostuvat suurim-
malta osin eri TE-keskusten alueilla, kuin 
missä enin osa suomalaista kotieläimistä 
on. REE-tuotteiden ja niistä johdettujen lop-
putuotteiden loppusijoitus vaikuttaa riskiin, 
että kotieläimet altistuvat REE-tuotteissa 
mahdollisesti oleville viruksille. Suomessa 
oli 31.12.2008 kolme eläinsivutuotease-
tuksen mukaista biokaasulaitosta ja yksi 
kompostointilaitos. Lisäksi Suomessa oli 
31.12.2008 kolme jätteenpolttolaitosta, 
joissa REE-tuotteiden hävittäminen on mah-
dollista. Vuonna 2008 Suomessa muodos-
tui noin 4 160 tonnia REE-tuotteita, mikä 
on noin yksi prosentti edellä mainittujen 
seitsemän laitoksen käsittelykapasiteetis-
ta (473 000 tonnia/vuosi). Arviolta 70 % 
Suomen REE-tuotteista muodostui korkein-
taan 150 km etäisyydellä näistä käsittely-
laitoksista. Pohjoisimpien maakuntien (Lap-
pi, Kainuu) alueella, missä kuljetusmatkat 
eläinsivutuoteasetuksen mukaisille käsitte-
lylaitoksille voivat olla hyvinkin pitkiä (jopa 
1 000–1 300 km), muodostui 5,9 % Suomen 
REE-tuotteista. Korkeintaan 150 km etäisyy-
dellä eläinsivutuoteasetuksen mukaisista 
käsittelylaitoksista on noin 90 % Suomen si-
oista, yli 50 % Suomen naudoista ja noin 97 
% Suomen siipikarjasta

Suomessa oli 31.12.2008 kymmenen ns. 
kansallisin kriteerein hyväksyttyä biokaa-
su- ja kompostointilaitosta, joissa käsitel-
lään STM:n ja MMM:n antaman poikkeuk-
sen perusteella (kirje 21.12.2007, Dnro 
STM/4076/2007) eläinsivutuoteasetuksen 
määräyksistä poiketen 31.7.2011 asti myös 
REE-tuotteita. Kansallisin kriteerein hyväk-
sytyissä biokaasu- ja kompostointilaitoksis-
sa käsittelylämpötila on 55 °C 14–21 vuo-
rokauden ajan. Suuren partikkelikoon (40 
mm) vuoksi lämpötilan pysymistä termo-
fi iliseen käsittelyyn vaaditussa 55 °C:ssa ei 
voi taata koko massassa vaaditun 14–21 vrk 
ajan. Jatkuvatoimisessa täyssekoitteises-
sa biokaasutusprosessissa osa käsittelyssä 

käytetystä raaka-aineesta voi kulkeutua oi-
kovirtauksena prosessista ulos nopeammin 
kuin mikä materiaalin aiottu viipymä reak-
torissa on. Tällä hetkellä olemassa olevan 
tiedon ja tuotantoparametrien perusteella 
ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että viruk-
set selviäisivät REE-tuotteiden käsittelypro-
sessista kansallisin kriteerein hyväksytyissä 
laitoksissa.

Eläinsivutuoteasetuksen mukaisten ja kan-
sallisin kriteerein hyväksyttyjen biokaasu- 
ja kompostointilaitosten lopputuotteita voi 
käyttää lannoitevalmisteina laitumilla tai 
viljelmillä. Kotieläimet voivat altistua lop-
putuotteissa mahdollisesti oleville viruksil-
le laiduntaessaan. Altistus on mahdollista 
myös rehun välityksellä, jos rehua kasvate-
taan pellolla, missä puutteellisesti käsiteltyä 
REE-tuotteista johdettua ainetta on käytet-
ty lannoitevalmisteena. Laiduntavat nau-
dat ja lampaat voivat altistua herkemmin 
luonnonvaraisten eläinten välittämälle tar-
tunnalle kuin siat tai kaupallinen siipikarja, 
jotka pääsääntöisesti pidetään Suomessa si-
sätiloissa vuoden ympäri. Luonnonvaraiset 
eläimet voivat päästä käsiksi puutteellises-
ti käsiteltyihin biokaasu- ja kompostointilai-
tosten lopputuotteisiin, joita käytetään vi-
herrakentamisessa, pelloilla tai laitumilla. 

Tällä hetkellä noin 34 % Suomessa syn-
tyvistä REE-tuotteista viedään STM:n ja 
MMM:n antaman poikkeuksen sallimana 
kaatopaikoille. Kaatopaikkakäsittelyn tar-
tuntoja ehkäisevä ominaisuus perustuu ajan 
taudinaiheuttajia tuhoavaan vaikutukseen 
ja materiaalin eristämineen muusta ympä-
ristöstä. Kaatopaikkojen tämänhetkiset vaa-
timukset eivät estä luonnonvaraisten eläin-
ten, erityisesti lintujen pääsyä kosketuksiin 
kaatopaikkamateriaalin kanssa. Luonnonva-
raiset eläimet saattavat kyetä levittämään 
viruksia kaatopaikalla olevasta materiaalista 
ennen kuin materiaali on peitetty tai ennen 
kuin aika on ehtinyt hävittää virukset. 

Kaatopaikkojen valuma- ja suotovesiä saa-
tetaan johtaa jätevedenpuhdistamoille tai 
niitä voi joutua suoraan ympäristöön esim. 
tasausaltaiden täyttymisen vuoksi. Mikäli 
biokaasu- tai kompostointilaitoksilla ei ole 
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käytettävissään riittäviä hygienisointimene-
telmiä, saattaa niiltä päätyä viruksia jäteve-
denpuhdistamoille. Jätevedenpuhdistamoil-
la ei Suomessa ole käytössään prosesseja, 
millä varmistettaisiin virusten tuhoutumi-
nen puhdistetusta jätevedestä. Jos jäteve-
denpuhdistamon alapuolisen vesistön vettä 
käytetään juomavetenä, eläimet voivat al-
tistua viruksille. Myös luonnonvaraiset eläi-
met voivat altistua vesistöissä oleville viruk-
sille ja altistaa kotieläimiä. 

Luonnonvaraisten eläinten aiheuttama al-
tistus voi tapahtua eläinten suoran kontak-
tin kautta tai epäsuorasti luonnonvaraisten 
eläinten saastuttaman rehun tai juoma-
veden välityksellä. Suomessa on enem-
män korkeapatogeeniselle lintuinfl uenssal-
le herkkiä luonnonvaraisia eläimiä (20–100 
miljoonaa yksilöä), kuin suu- ja sorkkatau-
dille (n. 100 000 yksilöä) tai sikarutolle (n. 
200 yksilöä) herkkiä luonnonvaraisia eläi-
miä. Suomessa on lisäksi noin 200 000 po-
roa, jotka ovat herkkiä suu- ja sorkkataudil-
le.

REE-tuotteiden lisäksi eläintautivaaran voi-
vat aiheuttaa mm. eläinperäisiä tuotteita si-
sältävät kotitalousjätteet, ravintoloiden ja 
pitopalveluiden jätteet ja teurastamoiden 
eläimistä saatavat sivutuotteet. Tässä sel-
vityksessä keskitytään vain vähittäiskaupan 
raakoihin eläimistä saataviin entisiin elin-
tarvikkeisiin.

Sikarutto-, suu- ja sorkkatauti- ja korkeapa-
togeenisen lintuinfl uenssavirusten lisäksi on 
useita muitakin vakavia eläintautiviruksia ja 
-bakteereita sekä muita taudinaiheuttajia, 
jotka tulee myös huomioida sivutuotteiden 
käsittelyssä ja eläinsivutuoteasetuksen toi-
meenpanossa.  Eri virusten erilaiset ominai-
suudet vaikuttavat virusten mahdollisuuteen 
selvitä REE-tuotteiden käsittelyprosessista 
ja mahdollisuuteen altistaa tuotantoeläimiä 
eri olosuhteissa.
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6 Tiedonpuutteet

Tässä raportissa selvitettiin reittejä, joiden 
kautta kotieläimet voisivat altistua REE-
tuotteissa mahdollisesti oleville sikarutto-, 
suu- ja sorkkatauti ja korkeapatogeenisel-
le lintuinfl uenssaviruksille. Tämä selvitys ei 
arvioi altistuksen suuruutta tai todennäköi-
syyttä, eikä sisällä arviota tautien maahan-
tulon tai leviämisen riskeistä. Riskinarvioin-
tia varten tarvitaan tietoa mm. seuraavista 
asioista: 

Sikaruton, suu- ja sorkkataudin ja kor-
keapatogeenisen lintuinfl uenssan maa-
han tulemiseen ja maassa leviämiseen 
liittyvää tietoa:
Jotta voitaisiin arvioida, millä todennäköi-
syydellä suomalaisesta lihasta löytyisi sika-
rutto- suu- ja sorkkatauti tai korkeapatogee-
nisiä lintuinfl uenssaviruksia,

tarvitaan kvantitatiivinen tai kvalita-
tiivinen arvio suu- ja sorkkataudin ja 
korkeapatogeenisen lintuinfl uenssan 
maahan tulon ja maassa leviämisen ris-
kistä.

Vähittäiskauppaan ja REE-tuotteisiin sekä 
REE-tuotteiden muodostumiseen liitty-
vää tietoa:
Jotta voitiaisiin arvioida REE-tuotteiden ai-
heuttama eläintautiriski, 

on tiedettävä, kuinka suuri osa vähit-
täiskaupan REE-tuotteista on peräisin 
tuontilihasta ja
on kyettävä arvioimaan, kuinka paljon 
vähittäiskaupan REE-tuotteet voivat si-
sältää eläintautiviruksia.

■

■

■

REE-tuotteiden loppusijoitukseen, käsit-
telyyn ja käsittelyn lopputuotteisiin liit-
tyvää tietoa:
Jotta saataisiin arvio REE-tuotteiden ja nii-
den käsittelyn lopputuotteiden aiheutta-
masta riskistä, 

tarvitaan tietoa siitä, kuinka suuri osa 
Suomen REE-tuotteista käsitellään eri 
tyyppisissä biokaasu- ja kompostoin-
tilaitoksissa (eläinsivutuoteasetuksen 
mukaiset laitokset, kansallisin kritee-
rein hyväksytyt laitokset, ympäristö-
lainsäädännön mukaan hyväksytyt lai-
tokset),
tarvitaan yksityiskohtaista tietoa viruk-
sen selviämisestä REE-tuotteiden kä-
sittelystä biokaasu- ja kompostointi-
laitoksilla (mm. virusten selviäminen 
aumakompostissa ja kansallisin kritee-
rein toimivissa laitoksissa, ohivirtauk-
sen rooli biokaasulaitoksen hygieni-
sointikykyyn) ja
tarvitaan tietoa virusten säilymisestä 
kaatopaikoille sijoitetuissa REE-tuotteis-
sa ja virusten selviämisestä maaperäs-
sä ja biokaasulaitosten lopputuotteissa.

Altistukseen liittyvää tietoa:
Jotta voitaisiin arvioida kotieläimiin kohdis-
tuvaa riskiä, 

on kyettävä arvioimaan REE-tuotteista 
johdettujen lannoitevalmisteiden käy-
tön kotieläimille aiheuttama virusaltis-
tus (esimerkiksi laidunkäyttö tai altistus 
luonnonvaraisten eläinten välityksellä),

■

■

■

■



Selvitys vähittäiskaupan raakojen entisten eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläintautivaaroista

50

on selvitettävä, kuinka luonnonvaraiset 
eläimet voivat päästä käsiksi kaatopai-
koille sijoitetuihin REE-tuotteisiin ja niis-
tä johdettuihin lannoitevalmisteisiin,
tarvitaan tietoa luonnonvaraisten eläin-
ten ja tuotantoeläinten välisistä yhteyk-
sistä (suora kontakti ja altistuminen re-
hun ja juomaveden välityksellä) 

■

■

sekä arvio siitä, kuinka kotieläimet voi-
vat altistua sikarutto-, suu- ja sorkka-
tauti- tai korkeapatogeeniselle lintuin-
fl uenssavirukselle vesistöjen kautta 
suoraan tai luonnonvaraisten eläinten 
välityksellä. 

■
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