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Maa- ja metsätalousministeriön päätös

392/2014

kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin leviämi-
sen estämiseksi perustettavista rajoitusalueista annetun maa- ja metsätalousministeriön

päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin

leviämisen estämiseksi perustettavista rajoitusalueista annetun maa- ja metsätalousministeriön
päätöksen (1011/2013) 5 ja 8 § seuraavasti:

5 §

Luonnonvaraisten kalojen sukusolujen siirtä-
minen pois IPN-taudin rajoitusalueelta

Taudille alttiiseen lajiin kuuluvien luon-
nonvaraisten kalojen sukusoluja saa siirtää
IPN-taudin rajoitusalueelta sisävesialueelle
vain seuraavin edellytyksin:

1) emokaloista tai, jos kyse on samalta
paikalta pyydetyistä harjuksista, siioista ja
muikuista, vähintään 60 emokalasta on lyp-
syn yhteydessä otettu näytteet IPN-taudin va-
ralta, ja näytteitä koskevat tutkimustulokset
ovat olleet kielteisiä;

2) sukusolut on lypsyn jälkeen säilytetty
hautomossa, jonka tulovesi käsitellään IPN-
taudin hävittämiseksi;

3) lohen, kirjolohen, taimenen ja nieriän
mäti on vastalypsettynä käsitelty menetel-
mällä, joka tuhoaa mädin pinnalla mahdolli-
sesti olevat IPN-taudin aiheuttajat; sekä

4) lohikalojen mäti on silmäpisteasteella
käsitelty 3 kohdassa tarkoitetulla menetel-
mällä.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa määrä-
tään, sukusolut voidaan ennen 1 momentin 1

kohdassa säädettyjen tutkimusten valmistu-
mista ja ennen 1 momentin 3 ja 4 kohdassa
säädetyn käsittelyn suorittamista siirtää hau-
tomoon sisävesialueelle edellyttäen, että

1) hautomon poistovesi lasketaan rajoitus-
alueelle, imeytetään maahan tai käsitellään
IPN-taudin hävittämiseksi; sekä

2) hautomo on sitoutunut suorittamaan
siirretylle mädille 1 momentin 3 ja 4 koh-
dassa säädetyn käsittelyn.

8 §

Luonnonvaraisten kalojen sukusolujen siirtä-
minen pois BKD-taudin rajoitusalueelta

Taudille alttiiseen lajiin kuuluvien luon-
nonvaraisten kalojen sukusoluja saa siirtää
BKD-taudin rajoitusalueelta BKD-taudin
suoja-alueelle vain seuraavin edellytyksin:

1) emokaloista tai, jos kyse on samalta
paikalta pyydetyistä harjuksista, siioista ja
muikuista, vähintään 60 emokalasta on lyp-
syn yhteydessä otettu näytteet BKD-taudin
varalta, ja näytteitä koskevat tutkimustulokset
ovat olleet kielteisiä;

2) sukusolut on lypsyn jälkeen säilytetty



hautomossa, jonka tulovesi käsitellään BKD-
taudin hävittämiseksi tai jossa käytetään poh-
javettä;

3) lohen, kirjolohen, taimenen ja nieriän
mäti on vastalypsettynä käsitelty menetel-
mällä, joka tuhoaa mädin pinnalla mahdolli-
sesti olevat BKD-taudin aiheuttajat; sekä

4) mäti on silmäpisteasteella käsitelty 3
kohdassa tarkoitetulla menetelmällä.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa määrä-
tään, sukusolut voidaan ennen 1 momentin 1
kohdassa säädettyjen tutkimusten valmistu-
mista ja ennen 1 momentin 3 ja 4 kohdassa

säädetyn käsittelyn suorittamista siirtää hau-
tomoon BKD-taudin suoja-alueelle edellyt-
täen, että

1) hautomon poistovesi lasketaan rajoitus-
alueelle, imeytetään maahan tai käsitellään
BKD-taudin hävittämiseksi; sekä

2) hautomo on sitoutunut suorittamaan
siirretylle mädille 1 momentin 3 ja 4 koh-
dassa säädetyn käsittelyn.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä ke-
säkuuta 2014.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin
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