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Ohje toiminnasta luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssan vuoksi 
perustetulla tartuntavyöhykkeellä 

 
Lintujen pitopaikkanne sijaitsee alueella, jolla on todettu lintuinfluenssaa luonnonvaraisissa linnuissa. 
Ruokavirasto on perustanut alueelle tartuntavyöhykkeen, jonka sisältö ja rajat käyvät ilmi oheisesta 
päätöksestä. Tartuntavyöhykettä koskevien määräysten ja rajoitusten tavoitteena on estää taudin 
tarttuminen luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan tai vankeudessa pidettäviin lintuihin sekä estää 
näistä linnuista saatavien tuotteiden saastuminen taudinaiheuttajaviruksella.  
 
Lintujen pitopaikkanne sijaitsee yllä mainitulla tartuntavyöhykkeellä. Tämän vuoksi teidän on 
noudatettava vyöhykettä koskevia määräyksiä ja kieltoja ja toimittava tämän ohjeen mukaisesti. 
Määräykset ja kiellot koskevat sekä siipikarjaa että vankeudessa pidettäviä lintuja. Vankeudessa 
pidettäviä lintuja ovat esim. harrastuksen vuoksi pidettävät linnut. 
 
Lisätietoa lintuinfluenssasta ja sen oireista saatte ohjeesta ”Tietoa lintuinfluenssasta lintujen pitäjille”.  
 
Noudata seuraavia varotoimenpiteitä lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi: 

 
1. Sulje linnut sisätiloihin.  

Mikäli tämä ei ole mahdollista, ole välittömästi yhteydessä ohjeen lopussa mainittuun 
virkaeläinlääkäriin poikkeuslupamahdollisuudesta.  

 
2. Ilmoita välittömästi lintujen sairastavuudessa, kuolleisuudessa tai muissa tuotantoluvuissa 

(munantuotanto, rehun- tai vedenkulutus) tapahtuvista muutoksista ohjeen lopussa mainitulle 
virkaeläinlääkärille. 

 
3. Huolehdi siitä, että eläinsuojassa käyvät vai välttämättömät henkilöt. Näiden henkilöiden on 

käytettävä suojavaatteita. Järjestä paikka jalkineiden ja käsien pesuun ja desinfektioon 
eläinsuojaan saapumisen ja sieltä poistumisen yhteydessä. Puhdista ja desinfioi ajoneuvot 
tarpeellisilta osin ennen kuin ne poistuvat pitopaikan alueelta.  

 

• Käytä eläinsuojassa kenkiä ja suojavaatteita, joita ei tuoda pois eläinsuojasta  

• Vaihda jalkineet niin, että ulkopuolella käytettävien jalkineiden ja eläintiloissa 
käytettävien jalkineiden ”jalanjäljet” eivät kohtaa 

• Pese ja desinfioi jalkineet ja kädet ennen eläinsuojassa käyntiä ja sieltä poistumista. 
Jalkineiden desinfiointiin voidaan käyttää esim. Virkon-S, Parvocide H Plus- tai vastaavia 
desinfiointiaineita. Kädet voidaan desinfioida alkoholipitoisella käsidesillä.  

• Aseta eläinsuojan sisään- ja uloskäynteihin esim. Virkon S-, Parvocide H Plus tai 
vastaavalla desinfiointiaineella täytetyt altaat jalkineiden desinfiointia varten. Altaiden 
sisältö on vaihdettava päivittäin ja lisäksi aina sen likaantuessa. 

• Järjestä ajoneuvojen pesupaikka. Desinfioinnissa voidaan käyttää esim. Parvocide H Plus, 
Virkon-S tai vastaavia valmisteita. Suositeltavinta on käyttää valmisteita, jotka tehoavat 
myös alhaisessa lämpötilassa, eivätkä syövytä metalliosia (esim. Parvocide H Plus tai 
Venno vet 1 super).  
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4. Estä luonnonvaraisten lintujen pääsy eläinsuojiin.  
 

5. Suojaa lintujen rehut ja kuivikkeet luonnonvaraisilta linnuilta.  
 

6. Älä siirrä lintuja pois pitopaikastasi tai tuo niitä pitopaikkaasi tai tuo pitopaikkaasi 
luonnonvaraisia lintuja.   

 
7. Älä vie lintuja eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin.  

 
8. Älä kuljeta lintuja tartuntavyöhykkeellä, ellei kyseessä ole pysähtymättä tehtävä 

kauttakuljetus.  
 

9. Älä vie tartuntavyöhykkeen perustamisen jälkeen kerättyjä siitosmunia pois vyöhykkeeltä.  
 

10. Älä kuljeta lintujen käsittelemätöntä lantaa tai levitä sitä. Kielto ei koske lannan kuljettamista 
käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti.  Älä vie muita linnuista saatavia sivutuotteita 
pois tartuntavyöhykkeeltä, ellei niitä viedä käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti.  

 
11. Vie luonnonvaraisten riistalintujen lihaa ja niistä saatavia valmisteita pois 

tartuntavyöhykkeeltä vain jos liha tai valmiste on peräisin hyväksytystä 
elintarvikehuoneistosta, ja liha tai valmiste on peräisin linnuista, jotka on metsästetty ennen 
vyöhykkeen perustamista tai ne ovat peräisin vyöhykkeen ulkopuolelta. 

 
12. Älä vapauta riistalintuja luontoon tai ota luonnosta vankeuteen.  

 
13. Vyöhykkeellä ei saa metsästää lintuja.  

 
Lisäksi Ruokaviraston suosittelee seuraavia toimia: 

 
14. Vältä käyntejä muissa lintujen pitopaikoissa.  

 
15. Älä ruoki luonnonvaraisia lintuja pihapiirissäsi. 

 
16. Älä osallistu lintujen metsästykseen vyöhykkeen ulkopuolellakaan. 

 
Lisätietoja teiltä edellytettävistä toimenpiteistä ja mahdollisesta poikkeuslupamenettelystä esim. 
tilanteessa, jossa lintuja ei voida sulkea sisätiloihin tai eläimiä tai niiden tuotteita on välttämätöntä 
kuljettaa pois tartuntavyöhykkeeltä antaa alla mainittu läänineläinlääkäri: 

 
Läänineläinlääkärin nimi ja puhelinnumero:     
 
Lisätietoa tilanteesta ja sen kehittymisestä saa sivuilta www.ruokavirasto.fi 
 
Liitteet: Vyöhykepäätös ja kartta vyöhykkeestä 

http://www.ruokavirasto.fi/
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