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Elintarviketurvallisuusviraston päätös
rajoitusvyöhykkeen perustamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi

Asian vireilletulo

Raumalta löytyneestä merikotkasta on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laboratorio-
tutkimuksissa todettu 20.1.2017 H5-tyypin korkeapatogeenista lintuinfluenssaa.

Kuuleminen

Tämä päätös on tehty ilman kirjallista kuulemista hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 mo-
mentin nojalla, koska kuuleminen voisi vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai
kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen voisi aiheuttaa huomattavaa riskiä
eläintaudin leviämisestä.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Päätös

Evira perustaa eläintautilain (441/2013) 33 §:n nojalla rajoitusvyöhykkeen taudin esiin-
tymispaikan ympärillä olevalle alueelle.

Rajoitusvyöhyke jakautuu tarkastusalueeseen ja seuranta-alueeseen. Tarkastusalueen
raja sijaitsee vähintään kolmen kilometrin etäisyydellä taudin esiintymispaikasta. Seuran-
ta-alueen raja sijaitsee vähintään kymmenen kilometrin etäisyydellä taudin esiintymispai-
kasta. Tarkastusalue sisältyy seuranta-alueeseen. 

Rajoitusvyöhykkeen, tarkastusalueen sekä seuranta-alueen tarkka sijainti ja rajat ilme-
nevät tämän päätöksen oheen liitetystä kartasta (Liite 1). 

Eläintaudin leviämisen estämiseksi Evira päättää seuraavista tarpeellisista toimenpi-
teistä: 

Toimenpiteet tarkastusalueella

- Kunnaneläinlääkäri käy kaikissa tarkastusalueella sijaitsevissa pitopaikoissa, joissa
siipikarjaa pidetään kaupallista lihan tai munantuotantoa varten. Käynnin yhteydessä on
tarkastettava linnut ja niitä koskeva kirjanpito sekä otettava näytteitä korkeapatogeenisen
lintuinfluenssan varalta 

- Kunnaneläinlääkärin tulee riskiperusteisesti tarkastaa muitakin kuin edellä mainittuja
siipikarjan pitopaikkoja.

- Kunnaneläinlääkärin tulee pitää luetteloa tekemistään tarkastuskäynneistä ja niiden
tuloksista.
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- Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on huolehdittava, että pitopai-
koissa käyvien henkilöiden ajoneuvot pestään ja desinfioidaan tarpeellisilta osin pitopai-
kasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua käynnin yhteydessä.

- Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on varattava pitopaikan sisään-
käynnin ja uloskäynnin yhteydessä mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioal-
taassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin.

- Lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pitopaikas-
sa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtamaan jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin 
yhteydessä niin että eläinsuojassa käytettävien jalkineiden ja eläinsuojan ulkopuolella 
käytettävien jalkineiden jalanjäljet eivät kohtaa, sekä heidän on pestävä ja desinfioitava 
kädet eläinsuojaan tullessa ja sieltä poistuttaessa.

- Siipikarjan pitäminen ulkona tarkastusalueella on kielletty ottaen huomioon mahdol-
lisuudet poiketa tästä kiellosta, joista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sen (4/15) 7 §:ssä.

Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä:

- siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois tarkastusalu-
eella sijaitsevasta pitopaikasta, ellei aluehallintovirasto myönnä poikkeusta maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksessa (4/15) 14 §:ssä säädetyin edellytyksin;

- siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai 
muihin vastaaviin tilaisuuksiin tarkastusalueella;

- siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen kuljettaminen tarkastusalueen 
kautta siten, että tarkastusalueella pysähdytään esimerkiksi purkamaan tai täydentämään 
lastia, ellei aluehallintovirasto myönnä poikkeusta maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksen (4/15) 14 §:ssä säädetyin edellytyksin;

- tarkastusalueella sen perustamisen jälkeen kerättyjen siitosmunien kuljettaminen tar-
kastusalueen ulkopuolelle, ellei aluehallintovirasto myönnä poikkeusta kieltoon maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksessa (4/15) 15 §:ssä säädetyin edellytyksin;

- luonnonvaraisista riistalinnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti ero-
tetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljettaminen tarkastusalueelta lu-
kuun ottamatta tarkastusalueella ennen sen perustamista tai tarkastusalueen ulkopuolella 
metsästetyistä linnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, 
raakalihavalmisteiden tai lihavalmisteiden lähettämistä viranomaisten hyväksymistä lai-
toksista. Lisäksi aluehallintovirasto voi myöntää poikkeuksen tämän kiellon osalta 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (4/15) 16 §:ssä säädetyin edellytyksin.

- sellaiset siipikarjasta saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, 
raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljetukset tarkastusalueelta;

- tarkastusalueella sijaitsevasta lintujen pitopaikasta saadun käsittelemättömän lannan 
kuljettaminen lukuun ottamatta kuljettamista käsiteltäväksi Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1069/2009, sivutuoteasetus, mukaisesti;

- tarkastusalueelta peräisin olevista linnuista saatavien muiden sivutuotteiden kuljetta-
minen vyöhykkeen ulkopuolelle, ellei niitä ole käsitelty komission päätöksen 
2006/563/EY 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla tai ellei niitä toimiteta käsiteltäväksi sivu-
tuoteasetuksen mukaisesti; 

- riistalintujen siirtäminen vankeudesta luontoon tarkastusalueella; ja
- sellaisia yllä mainittuja tarkastusalueelta peräisin olevia raaka-aineita ja tuotteita, joi-

den kuljetusta tarkastusalueella ei ole kielletty, on kaikissa tuotannon vaiheissa käsiteltä-
vä, varastoitava tai kuljetettava niin, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa lintuinfluenssavi-
ruksen leviämisestä tarkastusalueen ulkopuolelta peräisin olevista linnuista valmistetta-
viin tuotteisiin.
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Toimenpiteet seuranta-alueella

- Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on huolehdittava, että pito-
paikoissa käyvien henkilöiden ajoneuvot pestään ja desinfioidaan tarpeellisilta osin 
pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua käynnin yhteydessä.

- Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on varattava pitopaikan sisään-
käynnin ja uloskäynnin yhteydessä mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioal-
taassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin.

- Lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pito-
paikassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja ulos-
käynnin yhteydessä niin että eläinsuojassa käytettävien jalkineiden ja eläinsuojan ul-
kopuolella käytettävien jalkineiden jalanjäljet eivät kohtaa, sekä heidän on pestävä ja 
desinfioitava kädet eläinsuojaan tullessa ja sieltä poistuttaessa.

- Siipikarjan pitäminen ulkona seuranta-alueella on kiellettyä ottaen huomioon mahdol-
lisuudet poiketa tästä kiellosta, joista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sen (4/15) 12 §:ssä. 

Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä:

- Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois seuranta-
alueelta alueen perustamista seuraavien 15 vuorokauden aikana, ellei aluehallintovirasto 
myönnä poikkeusta maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (4/15) 14 §:ssä säädetyin 
edellytyksin;

- Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai
muihin vastaaviin tilaisuuksiin seuranta-alueella; sekä

- riistalintujen siirtäminen vankeudesta luontoon seuranta-alueella.

Perustelut

Lintuinfluenssa on eläintautilain 5 §:ssä tarkoitettu helposti leviävä eläintauti. Maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta
(843/2013) määritellään lintuinfluenssa helposti leviäväksi eläintaudiksi. 

Eläintautilain 33 §:n nojalla Evira voi perustaa rajoitusvyöhykkeen helposti leviävän
eläintaudin esiintymispaikan ympärillä olevalle alueelle. Eläintautilain 34 §:ssä säädetään
toimenpiteistä, joihin Evira voi ryhtyä, mikäli se on välttämätöntä eläintaudin levämisen
estämiseksi tai ihmisten terveyden suojaamiseksi. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lin-
tuinfluenssan vastustamisesta (4/15) säädetään tarkemmin tarkastusalueella ja suoja-
alueella voimassa olevista kielloista, rajoituksista ja toimenpiteistä. Yllä päätösosassa
määrätyt toimenpiteet ovat sellaisia, joista on säädetty tarkemmin eläintautilain 34 §:ssä
sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (4/15). Toimenpiteet ovat välttämättö-
miä maassa todetun lintuinfluenssan vastustamiseksi sekä taudin leviämisen estämiseksi. 

Rajoitusvyöhykkeen, tarkastusalueiden ja seuranta-alueen osien rajoja määritettäessä
Evira on ottanut huomioon maantieteelliset, hallinnolliset, ekologiset ja epidemiologiset
tekijät sekä valvontamahdollisuudet. 

TIEDOKSIANTO

Tämän päätöksen tiedoksiantoon ei sovelleta, mitä hallintolain (434/2003) 9 ja 10 lu-
vussa säädetään hallintopäätöksen tiedoksiannosta. Tämä päätös tulee voimaan välittö-
mästi sen antamisen jälkeen. 

Päätös julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Valvontaviranomaisten on asianmu-
kaisesti ja riittävällä tavalla tiedotettava päätöksestä alueen ja vyöhykkeen sijaintikunnis-
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sa. Päätöksestä tiedotetaan lisäksi erikseen niitä pitopaikoista vastuussa olevia toimijoita,
jotka ovat valvontaviranomaisen tiedossa ja joita päätös koskee.

SOVELLETUT LAINKOHDAT

Eläintautilaki (441/2013) 1–6, 33–37, 84 ja 116 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuin-

fluenssan vastustamisesta (4/15) 1–3, 5–13 ja 17 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus  vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokit-

telusta (843/2013) 1–3 §
Hallintolaki (434/2003) 34 § 
Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 4–7 ja 12 §

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeu-
teen. Valitusosoitus on liitteenä. 

Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei muutoksenhakuviran-
omainen toisin määrää. 

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2017 

Pääjohtajan sijainen Pia Mäkelä

Yksikönjohtaja Terhi Laaksonen
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Liite 1
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Liite 2

VALITUSOSOITUS 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitus on 
tehtävä kirjallisesti. 

Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa 
tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. 

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti: 
- Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta

laaditusta kirjallisesta todistuksesta.
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä

postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
- Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto),

katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan
tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

- Jos päätös on annettu asianosaisen suostumuksella tiedoksi sähköisenä viestinä sähköpostilla, katsotaan
asianosaisen saaneen sen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat: 
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla

muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä 
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituskirjelmän liitteet 

Valituskirjelmään on liitettävä: 
- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
- mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu

viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Turun hallinto-oikeudelle. Valituksen voi toimittaa
henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai 
lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. 
Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan 
tutkia. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai 
juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen. Oikeuslaitoksen 
internetsivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: http://www.oikeus.fi. 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään 250 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. 
Muutoksenhakija on maksun suorittamisesta vapaa, jos hallinto-oikeus muuttaa alemman viranomaisen päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi. (Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015). 

Yhteystiedot 
Turun hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU 
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Puhelinvaihde: 029 56 42400  
Telefax: 029 56 42414 
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Virka-aika klo 8.00 - 16.15
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ   ISSN 1455-8904
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