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Asianosaisille

Ruokaviraston paatos rajoitusvyohykkeen perustamisesta kalojen tarttuvan verta muodostavan 
kudoksen kuolion (IHN) vuoksi

ASIAN VIREILLETULO

Ahvenanmaan maakunnan Eckeron kunnassa sijaitsevan kalanviljelylaitoksen kaloissa 
on todettu Ruokaviraston laboratoriotutkimuksissa 21.6.2022 kalojen tarttuvan verta 
muodostavan kudoksen kuoliotauti (IHN).

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on elaintaudin epailyn perusteella 21.6.2022 
antanut elaintautilain (76/2021) 25 §:n mukaisen paatdksen IHN-elaintaudin 
leviamisen estamiseksi.

KUULEMINEN

Tama paatos on tehty ilman asianosaisten kirjallista kuulemista hallintolain (434/2003) 
34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla, koska kuuleminen voisi vaarantaa paatdksen 
tarkoituksen toteutumisen ja kuulemisesta aiheutuva asian kasittelyn viivastyminen 
voisi aiheuttaa huomattavaa riskia elaintaudin leviamisesta.

PAATOS JA PERUSTELUT

Paatos
Tassa paatdksessa kaloilla tarkoitetaan myds sukusoluja.

Ruokavirasto perustaa elaintautilain (76/2021) 27 §;n nojalla rajoitusvydhykkeen 
taudin esiintymispaikkojen ymparille.

Rajoitusvydhykeen raja sijaitsee kymmenen kilometrin etaisyydella taudin 
esiintymispaikasta.
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Rajoitusvyohykkeen tarkka sijainti ja rajat ilmenevat taman paatoksen oheen liitetysta 
kartasta (Liite 1).

Liitetta 2 sovelletaan luetteloituihin lajeihin 4.7.2022 saakka. Liite 2 kumotaan 
5.7.2022, jolloin tulee voimaan liite 3, jota siita paivasta alkaen sovelletaan 
luetteloituihin lajeihin.

Elaintaudin leviamisen estamiseksi Ruokavirasto paattaa seuraavista toimenpiteista:

Rajoitusvyohyketta koskevat toimenpiteet

Rajoitusvyohykkeella noudatettavat siirtokiellot

Alla olevissa toimenpiteissa on huomioitava, etta liitetta 2 noudatetaan 4.7.2022 
saakka ja liitetta 3 alkaen 5.7.2022.

Kyseisen taudin osalta luetteloituihin lajeihin (ks. liite 2 tai 3) kuuluvien kalojen 
siirtaminen perkaamattomana pois pitopaikoista on kielletty, paitsi samalla 
rajoitusvyohykkeella sijaitseviin perkaamoihin.

Kyseisen taudin osalta luetteloituihin lajeihin kuuluvien kalojen siirtaminen 
vydhykkeella sijaitseviin pitopaikkoihin on kielletty.

Rehun ja valineiden siirtaminen pois rajoitusvyohykkeella sijaitsevista pitopaikoista on 
kielletty.

Vydhykkeella sijaitsevien pitopaikkojen vesiviljelyelaimista saadut sivutuotteet on 
havitettava tavalla, josta ei aiheudu taudin leviamisen vaaraa. Taudin vaaraa ei katsota 
aiheutuvan sivutuotteista, jotka on esimerkiksi kasitelty hapolla siten, etta aineksen 
pH on kauttaaltaan alle 4 tai kuumennettu kauttaaltaan 70 asteen lampdtilaan 60 
minuutin ajaksi.

Sivutuotteiden kasittelyvaatimus ei koske sivutuotteiden siirtoja, jotka viranomainen 
tekee taudin havitystoimien yhteydessa.
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Rajoitusvyohykkeella toteutettavat toimenpiteet tartunnan leviamisen estamiseksi

Vyohykkeella sijaitsevista vesiviljelyelainten pitopaikoissa vastuussa olevien 
toimijoiden on seurattava vesiviljelyelainten terveydentilaa ja kuolleisuutta ja 
elaintautilain 19 §:n mukaisesti ilmoitettava luetteloidun elaintaudin epailysta 
elainterveysviranomaiselle.

Tartunnan saaneissa pitopaikoissa ja muissa rajoitusvyohykkeella sijaitsevissa 
pitopaikoissa olevat tartunnan saaneet kalat ja kalat, joihin kohdistuu tautiepaily, tulee 
pyrkia eristamaan muista luonnonvaraisista seka viljellyista kaloista, jos se on 
teknisesti mahdollista.

Vesiviljelyelainten pitopaikoissa kayvien henkildiden on huolehdittava 
suojavaatteiden kaytdsta seka varusteidensa asianmukaisesta puhdistuksesta ja 
desinfektiosta.

Kuljetusvalineiden desinfiointi

Kaikki kuljetusvalineet, joita on kaytetty rajoitusvyohykkeella sijaitsevista pitopaikoista 
peraisin olevien vesiviljelyelainten taikka niista saatujen sivutuotteiden kuljetukseen 
on pestava ja desinfioitava lastin purkamisen jalkeen.

Rajoitusvyohykkeella noudatettavista kielloistaja toimenpiteista poikkeaminen

Ahvenanmaan maakunnan hallitus voi yksittaistapauksessa mydntaa vyohykkeella 
noudatettavista kielloista ja toimenpiteista poikkeuksia elaintautilain 29 §:n 
mukaisesti.

Perustelut

Kalatauti kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolio (IHN) on luetteloitu 
komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/1629. Komission 
taytantdonpanoasetuksen (EU) 2018/1882 mukaan tauti kuuluu c-kategoriaan.

Ahvenanmaan maakunta on komission delegoidun asetuksen 2020/620 seka b-ja c- 
luokan elaintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsatalousministeridn 
asetuksen (327/2021) 4 § 2 momentin mukaan ollut IHN-taudista vapaa sen alueen 
osalta, jolla nyt on todettu IHN-tartunta.
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Komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 58 artiklan mukaan jos tapaus 
vahvistetaan, toimivaltaisen viranomaisen on perustettava sopivan kokoinen 
rajoitusvydhyke. Delegoidun asetuksen 60 artiklassa on saannokset rajoitusvydhyketta 
koskevista siirroista. Rajoitusvydhykkeella sijaitseviin pitopaikkoihin sovellettavat 
vahimmaisvaatimukset vahvistetaan liitteessa VI olevassa II osassa, 1 luvun 3 jakson 1 
kohdan 1 alakohdassa IHN:n osalta.

Elaintautilain 27 § mukaan Ruokavirasto saa paatdksellaan perustaa
rajoitusvyohykkeen b- tai c-luokan taudin esiintymispaikan ymparille seka maarata 
vyohykkeella noudatettavaksi elaintaudin leviamisen estamiseksi vaittamattdmia 
elainterveyssaanndstdn 65 artiklassa ja 32 artiklan nojalla annetuissa saanndksissa 
tarkoitettuja kieltoja, ehtoja, rajoituksia ja toimenpiteita. Rajoitusvydhyketta 
perustettaessa seka vydhykkeen rajoja maaritettaessa on otettava huomioon 
elainterveyssaanndstdn 64 artiklassa ja 32 artiklan nojalla annetuissa saanndksissa 
saadetyt seikat. Ruokavirasto paattaa rajoitusvydhykkeen lakkauttamisesta 
noudattaen, mita a-luokan taudin vuoksi perustetun vydhykkeen lakkauttamisesta 
saadetaan elainterveyssaanndstdn 68 artiklassa.

Maa-ja metsatalousministeridn asetuksen (327/2021) 44 § 1 momentin mukaan IHN- 
taudin toteamisen jalkeen Ruokaviraston on elaintautilain 27 §:ssa ja komission 
delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 58 artiklassa tarkoitettuna toimenpiteena 
paatdksellaan perustettava rajoitusvydhyke. Ruokavirasto voi kuitenkin jattaa 
rajoitusvydhykkeen perustamatta komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 58 
artiklan 3 kohdassa saadetyin edellytyksin. Rajoitusvydhykkeen perustamiseen ja 
peruuttamiseen sovelletaan, mita asiasta saadetaan komission delegoidun asetuksen 
(EU) 2020/689 liitteen VIII osan 1 luvun 3 jaksossa.

Maa- ja metsatalousministeridn asetuksen (327/2021) 44:n § 2 momentin mukaan 
Ruokaviraston on maarattava noudatettavaksi 1 momentissa tarkoitetulla 
rajoitusvydhykkeella komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 58 artiklan 2 
kohdassa ja 60 artiklassa saadettyja kieltoja, ehtoja, rajoituksia ja toimenpiteita. 
Ruokavirasto voi myds maarata noudatettavaksi komission delegoidun asetuksen (EU) 
2020/689 58 artiklan 4 kohdassa saadettyja kieltoja, ehtoja, rajoituksia ja 
toimenpiteita, jos se on vaittamatdnta taudin leviamisen estamiseksi. Jos taudin 
esiintyminen vahvistetaan luonnonvaraisissa vesielaimissa, Ruokavirasto voi toteuttaa 
tai maarata toteutettaviksi komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 58 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteita.
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Komission taytantoonpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liite on komission 
taytantoonpanoasetuksella (EU) 2022/925 muutettu silta osin kuin on kyse 
vesielainten luetteloiduista taudeista ja sellaisten lajien ja lajien ryhmien luettelosta, 
jotka aiheuttavat merkittavan riskin kyseisten luetteloitujen tautien leviamiselle. Kun 
luettelo aittiista ja levittamiskykyisista lajeista muuttuu, muuttuu myos Ruokaviraston 
paatoksen toimenpiteiden soveltuminen lajeihin ja nain ollen toimijoita koskevat 
saanndt. EU-asetuksen muutostulee voimaan kahdentenakymmenentena paivana sen 
jalkeen, kun se on 15.6.2022 julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessa, eli 
5.7.2022. Ruokaviraston paatoksen liite muutetaan vastaamaan muuttunutta EU- 
lainsaadantda.

Tassa paatoksessa mainittu rajoitusvyohykkeen perustaminen ja vydhykkeella 
toteutettavaksi maaratyt kiellot, ehdot, rajoitukset ja toimenpiteet ovat 
vaittamattdmia todetun IHN- taudin torjumiseksi ja sen leviamisen estamiseksi.

Rajoitusvyohykkeenrajoja maaritettaessa Ruokavirasto on ottanut huomioon 
maantieteelliset, hallinnolliset, ekologiset ja epidemiologiset tekijat seka 
valvontamahdollisuudet. Ruokavirasto on arvioinut, etta vydhykkeen jako suoja- ja 
valvontavydhykkeeseen ei tassa tapauksessa ole tarpeen tai tarkoituksenmukaista 
muiden alueella sijaitsevien laitosten sijainti huomoiden.

TIEDOKSIANTO

Taman paatoksen tiedoksiantoon ei sovelleta, mita hallintolain (434/2003) 9 ja 10 
luvussa saadetaan hallintopaatdksen tiedoksiannosta. Tama paatds tulee voimaan 
valittdmasti sen antamisen jalkeen.

Paatos julkaistaan Suomen saadoskokoelmassa. Valvontaviranomaisten on 
asianmukaisesti ja riittavalla tavalla tiedotettava paatoksesta alueen ja vydhykkeen 
sijaintikunnissa. Paatoksesta tiedotetaan lisaksi erikseen niita pitopaikoista vastuussa 
olevia toimijoita, jotka ovat valvontaviranomaisen tiedossa ja joita paatds koskee.

SOVELLETUT LAINKOHDAT

Elaintautilaki (76/2021) § 1, 3, 9, 27 - 29 ja 100 §
Maa- ja metsatalousministeridn asetus b- ja c-luokan elaintautien vastustamisesta 
(327/2021) l,4ja 44 §
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista elaintaudeista 
seka tiettyjen elainterveytta koskevien saaddsten muuttamisesta ja kumoamisesta 
("elainterveyssaanndsto") 32, 64 - 65, 68 artikla 
Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1629 
Komission taytantddnpanoasetus (EU) 2018/1882
Komission taytantddnpanoasetus (EU) 2022/925 taytantddnpanoasetuksen (EU) 
2018/1882 liitteen muuttamisesta
Komission delegoitu asetus (EU) 2020/689 58 ja 60 artikla seka liitteen VI II osa 
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Komission delegoitu asetus (EU) 2020/990
Laki oikeudenkaynnista hallintoasioissa (808/2019) 7 - 8 ja 10 §

MUUTOKSENHAKU

Tahan paatdkseen tyytymatdn voi hakea muutosta valittamalla Ahvenanmaan 
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteena.

Tata paatdsta on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei 
muutoksenhakuviranomainen toisin maaraa.

Paajohtaja Antti-Jussi Oikarinen

Osastonjohtaja Terhi Laaksonen

Lisatietoja paatdksesta antaa tarvittaessa ylitarkastaja Hanna Lounela puh. 050 406 
0125 tai sahkdpostitse (hanna.lounela(5)ruokavirasto.fi) tai lakimies Michael Nylund 
puh. 040 822 4826 tai sahkdpostitse (michael.nylund(®ruokavirasto.fi).

LIITTEET
1) Kartta rajoitusvydhykkeesta
2) Luetteloidut lajit 4.7.2022 saakka
3) Luetteloidut lajit 5.7.2022 alkaen
4) Valitusosoitus
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JAKELU

Maa-ja metsatalousministerid 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Ahvenanmaan ymparisto-ja terveysviranomainen (AmHM)
Aluehallintovirastot
Eckeron kunta
Hammarlandin kunta
Rajoitusvyohykkeella sijaitsevat kalojen pitopaikat
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