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Asianosaisille

Ruokaviraston paatos tartuntavyohykkeen perustamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan
vuoksi
ASIAN VIREILLETULO

Janakkalan kunnasta loytyneista kuolleista luonnonvaraisista fasaaneista on
Ruokaviraston
laboratoriotutkimuksissa
todettu
28.9.2021
H5Nl-tyypin
korkeapatogeenista lintuinfluenssaa.
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

Ruokavirasto perustaa elaintautilain (76/2021) 26 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla
tartuntavyohykkeen taudin esiintymispaikan ymparille.
Tartuntavyohykkeen raja sijaitsee kymmenen kilometrin etaisyydella taudin
esiintymispaikasta. Tartuntavyohykkeen tarkka sijainti ja rajat ilmenevat taman
paatdksen oheen liitetysta kartasta (Liite 1).
Elaintaudin leviamisen estamiseksi Ruokavirasto paattaa seuraavista toimenpiteista
tartuntavydhykkeella:
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Tartuntavyohykkeella sovellettavat toimenpiteet

Tartuntavyohykkeella toteutettavat toimenpiteet tartunnan leviamisen estamiseksi:
- lintujen pitopaikoissa kayvien henkiloiden tulee pukeutua vain kyseisessa
pitopaikassa kaytettaviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet elainsuojan sisaan- ja
uloskaynnin yhteydessa niin etta elainsuojassa kaytettavien jalkineiden ja elainsuojan
ulkopuolella kaytettavien jalkineiden jalanjaljet eivat kohtaa, seka heidan on pestava
ja desinfioitava kadet elainsuojaan tullessa ja sielta poistuttaessa.
- lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on varattava pitopaikan
sisaankaynnin ja uloskaynnin yhteydessa mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin
desinfektioaltaassa seka kasien pesuun ja desinfiointiin.
- lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on huolehdittava, etta
pitopaikoissa kayvien henkiloiden ajoneuvot pestaan ja desinfioidaan tarpeellisilta
osin pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua kaynnin
yhteydessa.
- lintujen rehut ja kuivikkeet on sailytettava niin, etta luonnonvaraiset linnut eivat
paase niiden kanssa kosketuksiin.
Tartuntavyohykkeella voimassa olevat kiellot
siipikarjan
ja
vankeudessa
tartuntavyohykkeella on kielletty;

pidettavien

lintujen

pitaminen

ulkona

- siipikarjan tai vankeudessa pidettavien lintujen siirtaminen pois tartuntavyohykkeella
sijaitsevasta pitopaikasta;
- siipikarjan tai vankeudessa pidettavien tai luonnonvaraisten lintujen siirtaminen
tartuntavyohykkeella sijaitsevaan pitopaikkaan;
- siipikarjan tai vankeudessa pidettavien lintujen vieminen elainnayttelyihin tai muihin
vastaaviin tilaisuuksiin tartuntavyohykkeella;
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- siipikarjan tai vankeudessa pidettavien lintujen kuljettaminen tartuntavyohykkeen
kautta lukuun ottamatta maanteitse tai rautateitse pysahtymatta ja lastia purkamatta
tapahtuvaa kauttakuljetusta;
- tartuntavydhykkeella sen perustamisen jalkeen
kuljettaminen tartuntavyohykkeen ulkopuolelle;

kerattyjen

siitosmunien

- luonnonvaraisista riistalinnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti
erotetun
lihan.
raakalihavalmisteiden
lihavalmisteiden
kuljettaminen
ja
tartuntavydhykkeelta lukuun ottamatta tartuntavydhykkeella ennen sen perustamista
tai tartuntavyohykkeen ulkopuolella metsastetyista linnuista saatavan tuoreen lihan,
jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden tai lihavalmisteiden
lahettamista viranomaisten hyvaksymista elintarvikehuoneistoista.
- tartuntavydhykkeella sijaitsevasta lintujen pitopaikasta saadun kasittelemattdman
lannan kuljettaminen tai levittaminen lukuun ottamatta kuljettamista kasiteltavaksi
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009, sivutuoteasetus,
mukaisesti;
- tartuntavydhykkeelta peraisin olevista linnuista saatavien muiden sivutuotteiden
kuljettaminen vydhykkeen ulkopuolelle, ellei niita ole kasitelty komission paatdksen
2006/563/EY 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla tai ellei niita toimiteta kasiteltavaksi
sivutuoteasetuksen mukaisesti;
- riistalintujen siirtaminen vankeudesta luontoon tartuntavydhykkeella;
- riistalintujen keraaminen luonnosta tartuntavydhykkeelta tarhaan sijoitettavaksi on
kielletty; ja
- lintujen metsastys tartuntavydhykkeella on kielletty lukuun ottamatta
taudinpurkauksen hallitsemiseksi tapahtuva metsastys, jolle aluehallintovirasto on
antanut luvan.
POIKKEUSLUVAT

Aluehallintovirasto saa mydntaa yksittaistapauksia koskevia ja tapauskohtaista
riskinarviointia edellyttavia poikkeuksia tartuntavydhykkeella noudatettavista
kielloista ja toteutettavista toimenpiteista, jos poikkeaminen ei aiheuta elaintaudin
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leviamisen vaaraa. Lupa poikkeamiseen myonnetaan hakemuksesta.
asetetaan elaintaudin vastustamiseksi vaittamattdmat ehdot.

Luvassa

Perustelut

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2016/429 (elainterveyssaanndstd) 5 ja 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettu A-luokan elaintauti.
Komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 63 artiklan mukaan kun luokan A
taudin puhkeaminen luetteloituihin lajeihin kuuluvissa luonnonvaraisissa elaimissa
vahvistetaan virallisesti delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 9 artiklan 2,3 ja 4 kohdan
mukaisesti, toimivaltainen viranomainen voi 63 artiklassa mainittujen kriteerien
perusteella maarittaa tartuntavyohykkeen, jotta estetaan taudin leviaminen edelleen.
Delegoidun asetuksen 64
65 artiklassa saadetaan tartuntavydhykkeella
sovellettavista toimenpiteista.
Ruokavirastossa 28.9.2021 tehdyssa tutkimuksessa on varmistunut, etta alueen
fasaaneissa on korkeapatogeenista lintuinfluenssa. Koska alueella on runsas
luonnonvaraisten fasaanien populaatio, Ruokavirasto katsoo, etta delegoidun
asetuksen 63 artiklan mukaisesti tartuntavyohykkeen perustaminen on tassa
tapauksessa perusteltua tautiprofiilin, luonnonvaraisten fasaanien populaatiossa
todetun taudin levinneisyyden ja taudin leviamisesta alueen pitopaikkoihin koskevan
suuren riskin perusteella.
Elaintautilain 26 §:n 1 momentin nojalla Ruokavirasto paattaa elainterveyssaanndstdn
III osan II osaston 1 luvun 5 jakson mukaisena toimenpiteena toteutettavan, komission
delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 63 ja 103 artiklassa tarkoitetun
tartuntavyohykkeen perustamisesta seka silla noudatettavien vaittamattdmien
kieltojen, ehtojen, rajoitusten ja toimenpiteiden maaraamisesta.
Elaintautilain 29 §:n mukaan aluehallintovirasto saa mydntaa Euroopan unionin
saadosten sallimia yksittaistapauksia koskevia ja tapauskohtaista riskinarviointia
edellyttavia poikkeuksia Ruokaviraston perustamalla vydhykkeella noudatettavista
kielloista, ehdoista, rajoituksista tai toteutettavista toimenpiteista, jos poikkeaminen
ei aiheuta elaintaudin leviamisen vaaraa. Lupa poikkeamiseen myonnetaan
hakemuksesta. Luvassa asetetaan elaintaudin vastustamiseksi vaittamattdmat ehdot.
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Toimenpiteet ovat vaittamattomia todetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan
vastustamiseksi seka taudin leviamisen estamiseksi.
Ruokavirasto on vydhykkeen
perustamisessa
huomioinut maantieteelliset,
hallinnolliset, ekologiset ja epidemiologiset tekijat seka valvontamahdollisuudet.
TIEDOKSIANTO

Taman paatdksen tiedoksiantoon ei sovelleta, mita hallintolain (434/2003) 9 ja 10
luvussa saadetaan hallintopaatdksen tiedoksiannosta. Tama paatos tulee voimaan
valittdmasti sen antamisen jalkeen.
Paatos julkaistaan Suomen saadoskokoelmassa. 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

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (elainterveyssaanndstd)
5 ja 9 artiklan 1 kohdan a alakohta
Komission delegoitu asetus (EU) 2020/689 9 artiklan 2, 3 ja 4 kohta
Komission delegoitu asetus (EU) 2020/687 63 - 65 artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus)
Elaintautilaki (762021) 1-5, 26, 28-29 ja 100 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Laki oikeudenkaynnista hallintoasioissa (808/2019) 7-8 ja 10 §
MUUTOKSENHAKU

Tahan paatdkseen tyytymatdn voi hakea muutosta valittamalla Hameenlinnan
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteena.
Tata
paatdsta
on
noudatettava
muutoksenhausta
muutoksenhakuviranomainen toisin maaraa.

huolimatta,

ellei
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Paajohtaja

Antti-Jussi Oikarinen

Osastonjohtaja

Terhi Laaksonen

Lisatietoja paatoksesta antaa tarvittaessa ylitarkastaja Tiia Tuupanen puh. 0295
205 107 tai sahkopostitse (tiia.tuupanen(5)ruokavirasto.fi).

LIITTEET

1) Kartta tartuntavyohykkeesta
2) Valitusosoitus
JAKELU

Maa-ja metsatalousministerio
Aluehallintovirastot
Janakkalan, Riihimaen, Hameenlinnan ja Hausjarven kunnat
Tartuntavyohykkeen kunnanelainlaakarit
Suomen riistakeskus
Suomen metsastajaliitto
Luonnonvarakeskus
Tartuntavyohykkeella sijaitsevat siipikarjan ja vankeudessa pidettavien lintujen
pitopaikat
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