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Liite 1 

 
 
 
RAJATARKASTUSASEMAT JA RAJANYLITYSPAIKAT SEKÄ NIIDEN  
AUKIOLOAJAT ELÄINTEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA 
VARTEN 
 
Rajanylityspaikkana 
toimiva tullitoimi-
paikka 

Rajatarkastusaseman 
sijaintikunta 

Aukioloajat Eläimet TRACES-
koodi 

Helsinki-Vantaa / 
lentoasema 

Vantaa 8.00-16.15 
ma-pe 

M 14.101.99 

Vaalimaa / maantie Virolahti 8.00-16.15 
ma-pe 

S, H, M 14.105.99 

 
S = sorkka- ja kavioeläimet 
H = rekisteröidyt hevoseläimet 
M = muut eläimet 
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                   Liite 2 
 
 
 

ELÄVIEN ELÄINTEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS 
 

Eläinlääkärin tarkastuksesta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 282/2004 artiklassa 2, 
jonka mukaan mainitut tarkastukset ja laboratoriokokeet suoritetaan komission päätöksen 
97/794/EY vaatimusten mukaisesti. Mainitut vaatimukset on otettu tähän liitteeseen. 
 
1. Asiakirjojen tarkastus 
 

1. Rajaeläinlääkäri tarkistaa, että kolman-
nesta maasta peräisin olevien elävien eläinten 
tuontierän mukana seuraavat todistukset täyt-
tävät seuraavat vaatimukset: 

a) kyseessä on alkuperämaan kielellä laa-
dittu alkuperäinen todistus ja että se on laa-
dittu vähintään yhdellä rajatarkastusaseman 
ja lopullisena määräpaikkana olevan jäsen-
valtion virallisella kielellä; 

b) siinä viitataan sellaiseen kolmanteen 
maahan tai kolmannen maan osaan, jolla on 
lupa viedä yhteisöön; 

c) sen muoto ja sisältä vastaavat kyseiselle 
elävälle eläimelle ja kolmannelle maalle laa-
dittua mallia; 

d) se on laadittu yhdelle paperiarkille; 
e) se on täytetty kokonaisuudessaan; 
f) se on annettu samana päivänä kuin ky-

seiset elävät eläimet on lastattu niiden kuljet-
tamiseksi yhteisöön; 

g) se on laadittu yhdelle vastaanottajalle; 
h) sen on allekirjoittanut virkaeläinlääkäri 

tai tarvittaessa viranomaisen edustaja, jonka 
nimi ja virka-asema käyvät siitä selvästi ilmi 
suuraakkosin, ja että kolmannen maan viral-
linen leima ja allekirjoitus on tehty eri värillä 
kuin todistuksen teksti; 

i) todistusta ei ole muutettu muuten kuin 
ainoastaan yliviivauksin, joissa on oltava to-
distuksen antaneen eläinlääkärin allekirjoitus 
ja leima. 

2. Rajaeläinlääkäri tarkistaa kirjallisen si-
toumuksen ja tarvittaessa reittisuunnitelman 
ulkorajalta lopulliseen määräpaikkaan. Kul-
jettajan on toimitettava nämä asiakirjat raja-
eläinlääkärille neuvoston direktiivin 
91/628/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 
neuvoston direktiivillä 95/29/EY, mukaisesti. 

3. Jokaisesta tuontierästä rajaeläinlääkäri 
kirjaa rajatarkastusasemalle seuraavat tiedot: 

- rajatarkastusasemalla kyseiselle tuon-
tierälle annettu numero, 

- kyseisen tuontierän rajatarkastusasemalle 
saapumispäivä, 

- tuontierän koko, 
- eläinten laji ja käyttötarkoitus sekä tarvit-

taessa ikä, 
- todistuksen viitenumero, 
- alkuperämaana oleva kolmas maa, 
- määräpaikkana oleva jäsenvaltio, 
- tuontierää koskeva päätös, 
- jos näytteenotto suoritettu, sitä koskeva 

viite. 
4. Rajaeläinlääkärin ei tarvitse säilyttää he-

voseläinten tunnistusasiakirjaa eikä he-
voseläinten tilapäisessä maahantuonnissa al-
kuperäistä terveystodistusta, silloin kun 
eläimet on rekisteröity hevoskasvatusviran-
omaisen tai muun eläimen alkuperämaan 
toimivaltaisen viranomaisen, joka hoitaa ky-
seisen eläinrodun kantakirjaa tai rekisteriä, 
taikka kansainvälisen kilpailu- tai urheiluhe-
vosia hallinnoivan yhdistyksen tai organisaa-
tion antaman tunnistusasiakirjan avulla. 

5. Teurastettavaksi tarkoitettujen hevos-
eläinten osalta, joiden on tarkoitus kulkea 
markkinapaikan tai keräilykeskuksen kautta, 
rajatarkastustodistuksen sekä alkuperäisen 
terveystodistuksen oikeaksi todistetun jäljen-
nöksen on seurattava hevoseläinten mukana 
teurastamolle. 

6. Rajaeläinlääkäri leimaa kaikkiin eläin-
lääkärintodistuksiin tai muihin eläinlääkin-
nällisiin asiakirjoihin, jotka koskevat rajatar-
kastusasemalla hylättyjä tuontieriä jokaiselle 
sivulle punaisella värillä sanan ”HYLÄT-
TY”. 
 
2. Tunnistus 
 

1. Rajaeläinlääkäri tekee tunnistamistarkas-
tuksen kaikille tuontierän eläimille. 
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2. Poiketen siitä, mitä edellä 1 kohdassa 
säädetään, rajaeläinlääkäri tekee tunnistamis-
tarkastuksen vähintään 10 prosentille tuon-
tierän eläimistä ja vähintään kymmenelle ko-
ko tuontierää edustavalle eläimelle tuontierää 
kohden, jos tuontierässä on paljon eläimiä. 

Tarkastettavien eläinten määrä on lisättävä 
ja se voidaan ulottaa kattamaan kaikki asian-
omaiset eläimet, jos ensimmäisten tarkastus-
ten tulokset eivät ole tyydyttäviä. 

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa sääde-
tään, kun on kyse eläimistä, joille ei ole yh-
teisön säännöissä säädetty eläinkohtaista 
merkintää, tunnistamistarkastuksissa raja-
eläinlääkäri tarkistaa merkinnät vähintään 
edustavasta määrästä pakkauksia ja/tai kont-
teja. 

Tarkastettavien pakkausten ja/tai konttien 
määrää on lisättävä ja se voidaan ulottaa kat-
tamaan kaikki asianomaiset pakkaukset ja/tai 
kontit, jos ensimmäisten tarkastusten tulokset 
eivät ole tyydyttäviä. 

Tunnistamistarkastuksessa tarkastetaan 
edustavassa määrässä pakkauksia ja/tai kont-
teja olevat eläimet silmämääräisesti niiden 
lajin todentamiseksi. 
 
3. Fyysinen tarkastus 
 

1. Rajaeläinlääkäri tekee fyysisen tarkas-
tuksen eläville sorkka- ja hevoseläimille 
varmistaen erityisesti, että hänen läsnä olles-
saan kaikki kyseiset eläimet puretaan kuor-
masta rajatarkastusasemalla. 

2. Rajaeläinlääkäri tekee kyseisille eläimil-
le niiden kuljetuskuntoa koskevan tarkastuk-
sen ja kliinisen tutkimuksen: 

a. arvioidakseen onko eläimen kunto riittä-
vä jatkokuljetusta varten. Arvioinnissa on 
otettava huomioon jo taitetun matkan pituus, 
mukaan luettuina suoritetut ruokinta-, juotto- 
ja lepojärjestelyt. Rajaeläinlääkäri ottaa 
huomioon myös jäljellä olevan matkan pi-
tuuden, mukaan luettuina ruokinta-, juotto- ja 
lepojärjestelyt kyseisen matkanosan aikana, 

b. tarkistaakseen, että eläimen kuljetusväli-
ne on neuvoston direktiivin 91/628/EY, sel-
laisena kuin se on muutettu neuvoston direk-
tiivillä 95/29/EY, säännösten mukainen. 

3. Rajaeläinlääkäri tekee kyseisille eläimil-
le kliinisen tutkimuksen. Kliiniseen tutki-
mukseen kuuluu vähintään: 

a) kaikkien eläinten silmämääräinen tutki-
mus, johon kuuluu yleisarvio eläimen ter-
veydentilasta, kyvystä liikkua vapaasti, na-
hasta, limakalvoista ja poikkeavista eritteistä, 

b) hengitys- ja ruuansulatusjärjestelmien 
tarkkailu, 

c) ruumiinlämmön satunnainen tarkkailu 
(tätä ei tarvitse suorittaa eläimille, joilla ei 
ole havaittu a ja b kohtaan kuuluvia poik-
keavuuksia), 

d) tunnustelua tarvitaan ainoastaan silloin, 
kun on havaittu a, b ja c kohtaan kuuluvia 
poikkeavuuksia. 

4. Rajaeläinlääkäri tekee jalostukseen tai 
tuotantoon tarkoitetuille eläimille myös klii-
nisen tutkimuksen koko tuontierää edustaval-
le otokselle, joka on vähintään 10 prosenttia 
eläimistä, mutta kuitenkin vähintään 10 
eläintä. Jos tuontierässä on vähemmän kuin 
10 eläintä, hän tekee kyseiset tarkastukset jo-
kaiselle tuontierän eläimelle. 

5. Rajaeläinlääkäri tekee teurastettaviksi 
tarkoitetuille eläimille kliinisen tutkimuksen 
koko tuontierää edustavalle otokselle, joka 
on vähintään viisi prosenttia eläimistä, mutta 
kuitenkin vähintään viisi eläintä. Jos tuon-
tierässä on vähemmän kuin viisi eläintä, hän 
tekee kyseiset tarkastukset jokaiselle tuon-
tierän eläimelle. 

Tarkastettavien eläinten määrä on lisättävä 
ja se voidaan ulottaa kattamaan kaikki kysei-
set eläimet, jos ensimmäisten tarkastusten tu-
lokset eivät ole tyydyttäviä. 

6. Rajaeläinlääkärin ei tarvitse tehdä seu-
raaville eläimille eläinkohtaista kliinistä tut-
kimusta: 

- siipikarja, 
- linnut, 
- vesiviljelyeläimet, mukaan lukien kaikki 

elävät kalat, 
- jyrsijät, 
- jäniseläimet, 
- mehiläiset ja muut hyönteiset, 
- matelijat ja sammakkoeläimet, 
- muut selkärangattomat, 
- tietyt vaarallisina pidetyt eläintarha- ja 

sirkuseläimet, mukaan lukien sorkka- ja he-
voseläimet, 

- turkiseläimet. 
Edellä lueteltujen eläinten kliinisen tutki-

muksen on perustuttava koko eläinryhmän tai 
sitä edustavan otoksen terveydentilan ja käyt-
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täytymisen arviointiin. Tarkastettavien eläin-
ten määrää on lisättävä, jos alun perin suori-
tetut tarkastukset eivät ole olleet tyydyttäviä. 
Jos edellä mainituissa tarkastuksissa ilmenee 
poikkeavuutta, on tehtävä tarkempi tutkimus 
ja tarvittaessa myös otettava näytteitä. 

7. Rajaeläinlääkäri tekee kliinisen tarkas-
tuksen eläville kaloille, äyriäisille ja nilviäi-
sille sekä tieteellisiin tutkimuskeskuksiin tar-
koitetuille eläimille, joiden terveydentila on 
erityisesti varmennettu, ja jotka kuljetetaan 
valvotuissa ympäristöolosuhteissa sine-
töidyissä säiliöissä, kun ilmenee kyseisiin 
eläinlajeihin tai niiden alkuperään liittyvä 
erityinen vaara taikka muu sääntöjenvastai-
suus. 

8. Jäsenvaltioiden on pidettävä eläimiä ai-
noastaan rajatarkastusasemalla sen aikaa, kun 
ne odottavat laboratoriotarkastusten tuloksia 
epäilyttävissä tapauksissa. 

9. Rajaeläinlääkäri toimittaa tarkastusten 
tulokset säännöllisesti kuuden kuukauden vä-
liajoin maa- ja metsätalousministeriöön toi-
mitettavaksi edelleen komissioon. 
 
 
4. Näytteenotto 
 

Rajaeläinlääkäri voi ottaa näytteitä eläimis-
tä maa- ja metsätalousministeriön vahvista-
man näytteenottosuunnitelman lisäksi sen 
varmistamiseksi, että tuontierän tuontiasia-
kirjassa vahvistetut terveyttä koskevat vaati-
mukset täyttyvät. 

1. Rajaeläinlääkäri ottaa kuukausittain vä-
hintään 3 prosentista tuontieriä serologisen 
näytteen. Hän ottaa näytteen vähintään 10 
prosentilta tuontierän eläimistä ja vähintään 

neljästä eläimestä. Jos havaitaan ongelmia, 
prosenttiosuutta on suurennettava. 

2. Rajaeläinlääkäri voi myös ottaa muita 
näytteitä tuontierän eläimistä mm. jäämien 
tutkimista varten. 

3. Rajaeläinlääkäri ottaa näytteet elävistä 
kaloista, äyriäisistä ja nilviäisistä sekä tieteel-
lisiin tutkimuskeskuksiin tarkoitetuista eläi-
mistä, joiden terveydentila on erityisesti 
varmennettu, ja jotka kuljetetaan valvotuissa 
ympäristöolosuhteissa sinetöidyissä säiliöis-
sä, kun ilmenee kyseisiin eläinlajeihin tai 
niiden alkuperään liittyvä erityinen vaara 
taikka muu sääntöjenvastaisuus. 

4. Rajaeläinlääkäri lähettää näytteet maa- ja 
metsätalousministeriön hyväksymään labora-
torioon. 

5. Jokaisen eläimen osalta, josta näyte ote-
taan, rajaeläinlääkäri kirjaa seuraavat tiedot: 

- tuontiasiakirjan viitenumero ja rajatarkas-
tusaseman lähetykselle antama numero, 

- eläimen tunnistenumero, 
- pyydetty laboratoriokoe, 
- kokeen tulos ja kaikki suoritetut seuranta-

toimet, 
- tuontierän lopullisen määräpaikan täydel-

linen osoite. 
6. Rajaeläinlääkäri toimittaa 5 kohdassa 

mainitut tiedot säännöllisesti kuuden kuu-
kauden väliajoin maa- ja metsätalousministe-
riöön toimitettavaksi edelleen komissiolle. 
Jos näytteiden tulokset ovat positiiviset, raja-
eläinlääkäri lähettää jäljennökset eläinlääkä-
rintodistuksesta tai –todistuksista viipymättä 
määräpaikkana olevalle jäsenvaltiolle sekä 
komissiolle. 

7. Rajaeläinlääkäri säilyttää 5 kohdassa 
tarkoitetut tiedot vähintään kolme vuotta. 

 


