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Asianosaisille 
 
 
 
 
 
 
Ruokaviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta mehiläisten varroapunkin esiintymi-
sen vuoksi 
 
ASIAN VIREILLETULO 
 

Ahvenanmaan maakunnan Brändön kunnassa sijaitsevan mehiläistarhan mehiläisissä 
on todettu Ruokaviraston laboratoriotutkimuksissa 13.7.2021 varroapunkkeja (Varroa 
destructor). Brändön kunnassa sijaitsevan toisen mehiläistarhan mehiläisissä on to-
dettu Ruokaviraston laboratoriotutkimuksissa 23.7.2021 varroapunkkeja. 
 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus on todetun eläintaudin perusteella 16.7.2021 an-
tanut eläintautilain (76/2021) 25 §:n mukaisen päätöksen varroapunkin leviämisen es-
tämiseksi. 

 
KUULEMINEN 
 

Tämä päätös on tehty ilman asianosaisten kirjallista kuulemista hallintolain (434/2003) 
34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla, koska kuuleminen voisi vaarantaa päätöksen tar-
koituksen toteutumisen ja kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen voisi 
aiheuttaa huomattavaa riskiä eläintaudin leviämisestä. 
 

 

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT 
 
Päätös 

Ruokavirasto perustaa eläintautilain (76/2021) 27 §:n nojalla rajoitusvyöhykkeen 
taudin esiintymispaikkojen ympärille. 
 
Rajoitusvyöhyke kattaa Brändön kunnan alueen.  
 
Rajoitusvyöhykkeen sijainti ilmenee tämän päätöksen oheen liitetystä kartasta (Liite 
1).  
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Eläintaudin leviämisen estämiseksi Ruokavirasto päättää seuraavista toimenpiteistä:  
 
Rajoitusvyöhykettä koskevat toimenpiteet 
 
Rajoitusvyöhykkeellä noudatettavat siirtokiellot 
 

Rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevista mehiläisten pitopaikoista on kielletty siirtää pois ai-
kuisia mehiläisiä, mehiläisen toukkia, mehiläispesiä, sikiökakustoja taikka mehiläisten 
kanssa kosketuksissa olleita aineita tai esineitä. 
 
Rajoitusvyöhykkeellä sijaitseviin mehiläisten pitopaikkoihin on kielletty siirtää aikuisia 
mehiläisiä, mehiläisen toukkia tai sikiökakustoja. 

 
Rajoitusvyöhykkeellä noudatettavista kielloista poikkeaminen 
 

Ahvenanmaan maakunnan hallitus voi yksittäistapauksessa myöntää vyöhykkeellä 
noudatettavista kielloista ja toimenpiteistä poikkeuksia eläintautilain 29 §:n mukai-
sesti. 

 
Perustelut  
 

Varroa spp. -punkin esiintyminen on luetteloitu komission delegoidussa asetuksessa 
(EU) 2018/1629. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 mukaan tauti 
kuuluu c-kategoriaan. 
 
Ahvenanmaan maakunta on komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/620 sekä b- ja 
c-luokan eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksen (327/2021) 4 § 2 momentin mukaan ollut Varroa spp. -punkin esiintymisestä 
vapaa. 
 
Eläintautilain 27 § mukaan Ruokavirasto saa päätöksellään perustaa rajoitusvyöhyk-
keen b- tai c-luokan taudin esiintymispaikan ympärille sekä määrätä vyöhykkeellä nou-
datettavaksi eläintaudin leviämisen estämiseksi välttämättömiä eläinterveyssäännös-
tön 65 artiklassa ja 32 artiklan nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuja kieltoja, 
ehtoja, rajoituksia ja toimenpiteitä. Rajoitusvyöhykettä perustettaessa sekä vyöhyk-
keen rajoja määritettäessä on otettava huomioon eläinterveyssäännöstön 64 artik-
lassa ja 32 artiklan nojalla annetuissa säännöksissä säädetyt seikat.  
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 
(”eläinterveysäännöstö”) 80 artiklan mukaan, jos tautitapaus vahvistetaan alueella, 
joka on saanut taudista vapaan aseman, on toimivaltaisen viranomaisen toteutettava 
aseman säilyttämiseksi yksi tai useampi 53–69 artiklassa säädetyistä toimenpiteistä. 
Asetuksen 64 artiklassa säädetään toimivaltaisen viranomaisen perustamaa 
rajoitusvyöhykettä koskevista vaatimuksista ja 65 artiklassa säädetään 
rajoitusvyöhykkeellä noudatettavista taudintorjuntatoimenpiteistä. Euroopan 
unioinin tai kansallisessa lainsäädännössä ei ole säädetty erityisistä tai 
yksityiskohtaisista vaatimuksista toimenpiteille todettaessa varrroapunkin 
esiintyminen. Tämän takia noudatetaan suoraan asetuksen (EU) 2016/429 
(”eläinterveysäännöstö”) 64 ja 65 artikloiden säännöksiä soveltuvin osin. 
 
Edellä mainitut artiklat mahdollistavat rajoitusvyöhykkeen perustamisen ja 
vyöhykettä koskevat siirtokiellot. Ruokavirasto katsoo, että lievemmät toimenpiteet 
eivät ole riittäviä, vaan tämän päätöksen mukaiset toimenpiteet ovat välttämättömiä 
todetun varroapunkin torjumiseksi ja sen leviämisen estämiseksi sekä muun 
Ahvenanmaan maakunnan varroapunkin esiintymisestä vapaan aseman 
säilyttämiseksi. 
 
Rajoitusvyöhykkeen rajoja määritettäessä Ruokavirasto on ottanut huomioon 
maantieteelliset, hallinnolliset, ekologiset ja epidemiologiset tekijät sekä 
valvontamahdollisuudet.  

 
TIEDOKSIANTO 
  

Tämän päätöksen tiedoksiantoon ei sovelleta, mitä hallintolain (434/2003) 9 ja 10 
luvussa säädetään hallintopäätöksen tiedoksiannosta. Tämä päätös tulee voimaan 
välittömästi sen antamisen jälkeen.  
 
Päätös julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Valvontaviranomaisten on 
asianmukaisesti ja riittävällä tavalla tiedotettava päätöksestä alueen ja vyöhykkeen 
sijaintikunnissa. Päätöksestä tiedotetaan lisäksi erikseen niitä pitopaikoista vastuussa 
olevia toimijoita, jotka ovat valvontaviranomaisen tiedossa ja joita päätös koskee. 

 
SOVELLETUT LAINKOHDAT 
 
 Eläintautilaki (76/2021) 1, 3, 9, 27 - 29 ja 100 § 
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus b- ja c-luokan eläintautien vastustamisesta 
(327/2021) 1, 4 ja 44 § 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista 
sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta 
(”eläinterveyssäännöstö”) 32, 64 – 65, 68, 80 artikla 
Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1629 
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1882 
Komission delegoitu asetus (EU) 2021/620 

 Hallintolaki (434/2003) 34 §  
 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 7 - 8 ja 10 § 
 
MUUTOKSENHAKU 

 
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Ahvenanmaan hal-
linto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.  
 
Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei muutoksenhakuvi-
ranomainen toisin määrää.  

 
 

Hallintojohtaja   Maria Teirikko 
Pääjohtajan sijaisena 

 
 
 Osastonjohtaja  Terhi Laaksonen  
 
 

Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa ylitarkastaja Hanna Lounela puh. 0295 
204 645, sähköposti hanna.lounela@ruokavirasto.fi 
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LIITTEET 
 1) Kartta rajoitusvyöhykkeestä 
 2) Valitusosoitus  
  
JAKELU 

 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
Ahvenanmaan ympäristö- ja terveysviranomainen (ÅMHM) 
Aluehallintovirastot 
Brändön kunta 
Rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevat mehiläisten pitopaikat 

 
 


