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Asianosaisille

Ruokaviraston paatos korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi perustetun suojavyohykkeen
lakkauttamisesta
ASIAN VIREILLETULO

Janakkalassa sijaitsevan lintujen pitopaikan linnuissa todettiin Ruokaviraston
laboratoriotutkimuksissa 10.2.2021 korkeapatogeenista H5N8-tyypin lintuinfluenssaa.
Ruokavirasto perusti 10.2.2021 annetulla paatbksella rajoitusvyohykkeen taudin
esiintymispaikan ymparille.
KUULEMINEN

Tama paatos on tehty ilman asianosaisten kuulemista hallintolain (434/2003) 34 §:n 2
momentin 5 kohdan nojalla, koska kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta ottaen
huomioon, etta paatdksella puretaan aiemmin paatettyja rajoituksia ja kieltoja.

PAATOS JA PERUSTELUT
Paatos

Ruokavirasto lakkauttaa 10.2.2021 elaintautilain (441/2013) 33 §:n nojalla perustetun
suojavyohykkeen Janakkalassa. Suojavydhykkeella noudatettaviksi maaratyt
toimenpiteet lakkaavat taman paatoksen voimaantulon mydta 5.3.2021.
Suojavydhykkeella sijainneet alueet jaavat valvontavyohykkeelle, jolla on edelleen
noudatettava jaljempana tassa paatdksessa luteteltuja toimenpiteita.
Rajoitusvyohyke
muodostuu
suojavyohykkeen
lakkauttamisen
jalkeen
valvontavydhykkeesta. Valvontavydhykkeen raja sijaitsee kymmenen kilometrin
etaisyydella taudin esiintymispaikasta.
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Valvontavyohykkeen tarkka sijainti ja rajat ilmenevat taman paatoksen oheen
liitetysta kartasta (Liite 1).
Elaintaudin leviamisen estamiseksi Ruokavirasto paattaa edelleen seuraavista
tarpeellisista toimenpiteista valvontavydhykkeella:
Valvontavyohyketta koskevat toimenpiteet

Valvontavydhykkeella toteutettavat toimenpiteet tartunnan leviamisen estamiseksi

Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden tulee huolehtia siita, etta
pitopaikoissa kayvien henkildiden ajoneuvot pestaan ja desinfioidaan tarpeellisilta
osin pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua kaynnin
yhteydessa.
-

- Lintujen pitopaikoissa kayvien henkildiden tulee pukeutua vain kyseisessa
pitopaikassa kaytettaviin suojavaatteisiin, vaihtamaan jalkineet elainsuojien sisaan- ja
uloskaynnin yhteydessa niin, etta elainsuojissa kaytettavien jalkineiden ja elainsuojien
ulkopuolella kaytettavien jalkineiden jalanjaljet eivat kohtaa, seka heidan on pestava
ja desinfioitava katensa elainsuojaan tullessaan ja sielta poistuessaan.
- Pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden tulee varata mahdollisuus jalkineiden
desinfiointiin desinfektioaltaassa seka kasien pesuun ja desinfiointiin.
Siipikarjan ja niiden munien kuljettamista koskeva kielto

Siipikarjan
ja
niiden
munien
kuljettaminen
valvontavydhykkeella,
valvontavydhykkeen
ulkopuolelle
seka
valvontavydhykkeen
ulkopuolelta
valvontavydhykkeelle on kiellettya. Kielto ei koske siipikarjan ja niiden munien
kuljettamista valvontavydhykkeen halki maanteitse tai rautateitse pysahtymatta tai
lastia purkamatta.
Muita eldimid koskeva siirtokielto

Muiden kotielainten kuin siipikarjan tuominen valvontavydhykkeella sijaitsevaan
siipikarjan pitopaikkaan ja vieminen sielta pois on kiellettya. Kielto ei koske
yksinomaan ihmisten asuintiloissa pidettavia kotielaimia, jotka eivat paase
-
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kosketukseen siipikarjan, muiden vankeudessa pidettavien lintujen tai siipikarjan
hakkien, elainsuojien tai ulkotarhojen kanssa.
- Muiden vankeudessa pidettavien lintujen vieminen valvontavydhykkeella
jarjestettaviin elainnayttelyihin, kilpailuihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin seka
valvontavydhykkeella
pidettavien
riistanistutukseen
tarkoitettujen
lintujen
laskeminen luontoon on kiellettya.
Lannan kuljetusta ja levittdmistd koskeva kielto

Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettavien lintujen lannan seka kaytetyn pehkun
kuljettaminen pois valvontavydhykkeella sijaitsevasta pitopaikasta tai levittaminen
valvontavydhykkeella on kiellettya.
-

Kuljetusvdiineiden desinfiointi

Kuljetusvalineet, joita on kaytetty siipikarjan, muiden vankeudessa pidettyjen
lintujen, niiden lihan, munien ja raatojen, siipikarjanrehun, lannan ja kaytetyn pehkun
kuljetuksiin valvontavydhykkeella ja jotka voivat olla lintuinfluenssaviruksen
saastuttamia, on pestava ja desinfioitava ennen uutta kuljetusta ja mahdollisimman
plan lastin purkamisen jalkeen.

-

Valvontavydhykettd koskevat poikkeusluvat

Elaintautilain 38 §:n nojalla aluehallintovirasto voi maa- ja metsatalousministeridn
asetuksen (15/14) 9 luvun mukaisesti mydntaa hakemuksesta yksittaistapauksessa
luvan poiketa edella mainituista toimenpiteista ja kielloista, jos poikkeaminen ei
aiheuta taudin leviamisen vaaraa.
Perustelut

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa on elaintautilain 5 §:ssa tarkoitettu helposti
leviava elaintauti. Maa- ja metsatalousministeridn asetuksessa vastustettavista
elaintaudeista ja niiden luokittelusta (843/2013) korkeapatogeeninen lintuinfluenssa
maaritellaan helposti leviavaksi elaintaudiksi.
Elaintautilain 33 §:n mukaan paatdksen rajoitusvydhykkeen perustamisesta ja
lakkauttamisesta tekee Ruokavirasto. Maa- ja metsatalousministeridn asetuksessa
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korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustamisesta (15/14) saadetaan tarkemmin
suojavydhykkeella ja valvontavydhykkeella voimassa olevista kielloista, rajoituksista ja
toimenpiteista seka rajoitusvyohykkeen lakkauttamisesta.
Maa- ja metsatalousministeridn asetuksessa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan
vastustamisesta (15/14) 20 §:n mukaan suojavyohyke voidaan lakkauttaa, kun
vahintaan 21 vuorokautta on kulunut puhdistuksesta ja alkudesinfektiosta
pitopaikassa, jossa taudin on todettu esiintyvan, ja korkeapatogeenisen
lintuinfluenssan varalta tehtavat tarkastukset ja tutkimukset suojavydhykkeella
sijaitsevissa pitopaikoissa on tehty, ja niiden tulokset ovat kielteiset. Suojavydhykkeen
lakkauttamisen jalkeen
vydhykkeella
sijainneet alueet jaavat edelleen
valvontavydhykkeelle.
Uusia lintuinfluenssatapauksia ei ole todettu rajoitusvydhykkeella. Vahintaan 21
vuorokautta on kulunut puhdistuksesta ja alkudesinfektiosta pitopaikassa, jossa taudin
on todettu esiintyvan, ja suojavydhykkeella ei ole muita lintujen pitopaikkoja kuin
pitopaikka, jossa tautia todettiin. Ruokavirasto katsoo, etta suojavydhyke voidaan
siten lakkauttaa.
Ruokavirasto katsoo, etta toimenpiteet valvontavydhykkeella edelleen ovat
vaittamattdmia maassa todetun lintuinfluenssan vastaustamiseksi seka taudin
leviamisen estamiseksi.
TIEDOKSIANTO

Taman paatdksen tiedoksiantoon ei sovelleta, mita hallintolain (434/2003) 9 ja 10
luvussa saadetaan hallintopaatdksen tiedoksiannosta. Tama paatds tulee voimaan
valittdmasti sen antamisen jalkeen.
Paatds julkaistaan Suomen saaddskokoelmassa. Valvontaviranomaisten on
asianmukaisesti ja riittavalla tavalla tiedotettava paatdksesta alueen ja vydhykkeen
sijaintikunnissa. Paatdksesta tiedotetaan lisaksi erikseen niita pitopaikoista vastuussa
olevia toimijoita, jotka ovat valvontaviranomaisen tiedossa ja joita paatds koskee.
SOVELLETUT LAINKOHDAT

Elaintautilaki (441/2013) 1 - 6, 33 - 37, 84 ja 116 §
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Maa- ja metsatalousministerion asetus korkeapatogeenisen lintuinfluenssan
vastustamisesta (15/14) 1-2,18, 20, 23 - 29 ja 38 - 43 §
Maa- ja metsatalousministerion asetus vastustettavista elaintaudeista ja niiden
luokittelusta (843/2013) 1 - 3 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Laki oikeudenkaynnista hallintoasioissa (808/2019) 7 - 8 ja 10 §
MUUTOKSENHAKU

Tahan paatokseen tyytymaton voi hakea muutosta valittamalla Hameenlinnan
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteena.
Tata
paatosta
on
noudatettava
muutoksenhausta
muutoksenhakuviranomainen toisin maaraa.

huolimatta,

Paajohtajan sijainen, hallintojohtaja

Maria Teirikko

Osastonjohtajan sijainen, yksikonjohtaja

Jaana Mikkola

ellei

Lisatietoja paatdksesta antaa tarvittaessa ylitarkastaja Tiia Tuupanen puh. 0295
205 107 tai sahkdpostitse (tiia.tuupanen(®ruokavirasto.fi).

LIITTEET

1) Kartta rajoitusvydhykkeesta
2) Valitusosoitus
JAKELU

Maa-ja metsatalousministerid
Aluehallintovirastot
Janakkalan kunta
Lopen kunta
Hameenlinnan kaupunki
Kunnanelainlaakarit
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Rajoitusvyohykkeella sijaitsevat siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettavien
lintujen pitopaikat
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