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Valtuutussäännökset 
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 

Newcastlen taudin vastustamisesta  
 

 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013), 
lääkelain (395/1987) 21 h §:n, sellaisena kuin se on laissa 311/2009, sekä 
eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 29 §:n nojalla: 
 

1 § 
Soveltamisala 

 
Tätä asetusta sovelletaan Newcastlen taudin vastustamiseen.  
 

2 § 
Eläintautiepäilyn vuoksi suoritettava tutkimus 

 
Valvontaviranomaisen on eläintautilain 20 §:ssä tarkoitetussa tutkimuksessa kerättävä 
pitopaikkakohtaiset tiedot vähintään seitsemännestä kliinisten oireiden ilmenemistä edeltävästä 
päivästä lähtien. 
 
Taudin varalta otetut näytteet on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastoon tutkittavaksi. 

 
3 § 

Newcastlen taudin leviämisen estämiseksi tehtävä päätös 
 

Jos linnussa todetaan Newcastlen tautia tai kyseessä on virallinen eläintautiepäily, on 
aluehallintoviraston tehtävä eläintautilain 23 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös, jossa: 
1) määrätään sen lisäksi, mitä siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta annetussa 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (867/2010), jäljempänä tunnistusasetus, säädetään 
linnuista pidettävästä pitopaikkakohtaisesta luettelosta, pitämään parvikohtaista luetteloa 
pitopaikassa kuolleista ja sairastuneista linnuista; 
2) määrätään pitämään linnut eläinsuojassa tai muussa sellaisessa paikassa, jossa ne voidaan 
eristää;  
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3) kielletään lintujen siirtäminen sekä luovuttaminen pitopaikasta;  
4) kielletään lintujen vastaanottaminen pitopaikkaan;  
5) kielletään munien vieminen pois pitopaikasta  
6) kielletään linnuista saatujen muiden kuin kohdassa 5 tarkoitettujen tuotteiden, rehun, pehkun ja 
lannan sekä Newcastlen taudin tartuntaa mahdollisesti levittävien muiden aineiden ja esineiden 
tuominen pitopaikkaan sekä vieminen pois pitopaikasta, lukuun ottamatta lintujen raatojen viemistä 
hävitettäväksi; 
7) kielletään muiden eläinten kuin lintujen vastaanottaminen pitopaikkaan tai vieminen pois 
pitopaikasta  
8)kielletään henkilöiden päästäminen pitopaikkaan muissa kuin välttämättömissä tapauksissa tai 
taudin vastustamiseen liittyvistä syistä sekä henkilöiden muu kuin välttämätön liikkuminen ja 
ajoneuvon siirtäminen pitopaikasta muuhun lintujen pitopaikkaan ennen kuin pitopaikasta 
poistumisesta on kulunut vähintään kaksi vuorokautta;  
9)määrätään huolehtimaan ajoneuvojen ja henkilöiden suojavarusteiden asianmukaisesta 
puhdistuksesta ja desinfektiosta eläinsuojien ja pitopaikan sisään- ja uloskäyntien yhteydessä; 
sekä 
10) määrätään pitämään koirat kytkettyinä, estämään kissojen ja luonnonvaraisten lintujen pääsy 
eläinsuojiin sekä toteuttamaan tarvittavia jyrsijöiden ja hyönteisten hävittämistoimenpiteitä. 

 
4 § 

Päätöstä koskevat poikkeusluvat 
 

Eläintautilain 23 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa voi koskea 3 §:n 5, 6,7 ja 8 kohdassa 
tarkoitettuja kieltoja. Pykälän 3 kohtaa 5 koskevan poikkeuksen edellytyksenä on, että munat 
toimitetaan suoraan elintarvikelain (23/2006) mukaisesti hyväksyttyyn munatuotteita valmistavaan 
tai käsittelevään laitokseen käsiteltäväksi eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä 
hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 853/2004 
liitteessä III olevan X jakson II luvun mukaisesti ja että lupa täyttää neuvoston direktiivin 92/66/ETY 
liitteessä I olevat vaatimukset. 

 
5 § 

Newcastlen taudin alkuperä ja levinneisyys 
 

Eläintautilain 22 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä tai tutkimuksessa on arvioitava, ovatko esiin 
tulleet seikat riittäviä mainitussa pykälässä tarkoitetuksi viralliseksi eläintautiepäilyksi myös 
sellaisessa jäljitetyssä pitopaikassa, josta tauti on voinut tarttua tai johon se on voinut levitä. 
Virallisen eläintautiepäilyn kyseessä ollen sovelletaan, mitä 3 ja 4 §:ssä säädetään.  
 

6 § 
Päätös Newcastlen taudin hävittämiseksi pitopaikasta 

 
Sen jälkeen, kun Newcastlen tauti on todettu pitopaikassa, Elintarviketurvallisuusviraston on 
eläintautilain 26 §:n mukaisessa päätöksessä määrättävä pitopaikkakohtaisesti, että: 
1) kaikki linnut lopetetaan ja niiden raadot hävitetään; 
2) kaikki siitosmunat ja elintarvikkeeksi tarkoitetut munat hävitetään; sekä 
3) Newcastlen taudin todennäköisesti saastuttamat muut sivutuotteet kuin kohdassa 1 tarkoitetut, 
muut tuotteet kuin kohdassa 2 tarkoitetut sekä rehu, pehku ja muut aineet hävitetään tai 
käsitellään. 
 
Lisäksi päätöksessä on määrättävä, että 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on 
tehtävä tavalla, josta ei aiheudu Newcastlen taudin leviämisen vaaraa ja että toimenpiteiden 
suorittamisen jälkeen on puhdistettava ja desinfioitava:  
1) rakennukset, joissa lintuja on pidetty, ympäristöineen;  
2) ajoneuvot, joita on käytetty 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja aineiden 
hävitettäväksi kuljettamiseen; sekä 
3) eläinten hoidossa käytetyt työvälineet ja varusteet sekä muu todennäköisesti saastunut kalusto 
ja laitteisto. 

 



 

 
Jos 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja työvälineitä, varusteita ja muuta kalustoa ei ole 
mahdollista desinfioida, ne on määrättävä hävitettäväksi.  
 
Päätöksestä on ilmettävä, että uusien lintujen vastaanottaminen pitopaikkaan on sallittua 
aikaisintaan 21 vuorokauden kuluttua 1—3 momentissa tarkoitettujen taudin 
hävittämistoimenpiteiden suorittamisesta ja että linnut, jotka on vastaanotettu ennen eläintautilain 
23 §:ssä tarkoitetun päätöksen kumoamista, on tutkittava Newcastlen taudin varalta.  
 
Päätöstä täytäntöön panevan valvontaviranomaisen on pidettävä yksityiskohtaista luetteloa 
hävitetystä omaisuudesta.    
 

7 § 
Newcastlen taudin leviämisen estämiseksi tehtävän päätöksen voimassaolo 

 
Aluehallintovirasto voi kumota osittain 3 §:ssä tarkoitetun päätöksen, kun 6 §:ssä tarkoitetut taudin 
hävittämistoimenpiteet on saatettu loppuun ja pitopaikka on ollut tyhjillään vähintään 6 §:n 4 
momentissa tarkoitetun ajan. Päätös on kuitenkin jätettävä voimaan siltä osin kuin sillä kielletään 
lintujen ja munien vieminen pois pitopaikasta. Voimaan jääneestä kiellosta poikkeamiseen 
sovelletaan, mitä 4 §:ssä säädetään.  
 
Aluehallintovirasto voi kumota 1 momentissa tarkoitetun päätöksen kokonaan sen jälkeen, kun:  
1) pitopaikkaan vastaanotettuja uusia lintuja koskevat tutkimukset on suoritettu ja niiden tulokset 
ovat olleet Newcastlen taudin osalta kielteiset; tai 
2) pitopaikka on ollut tyhjillään vähintään kuuden (6) kuukauden ajan. 
 
Sen lisäksi, mitä 1−2 momentissa säädetään, eläintautilain 23 §:ssä tarkoitettu päätös voidaan 
kumota, kun virallinen eläintautiepäily on suljettu pois. 

 
8 § 

Tuotteiden jäljitys, käsittely ja hävittäminen 
 
Elintarviketurvallisuusviraston on eläintautilain 29 §:n 1 momentissa tarkoitetun selvityksen 
perusteella määrättävä hävitettäväksi mainitun pykälän 2 momentin mukaisesti Newcastlen taudin 
oletetun itämisajan kuluessa pitopaikasta peräisin olevaksi jäljitetty: 
1) teurastettujen lintujen liha; sekä  
2) siitosmunat ja elintarvikkeeksi tarkoitetut munat.  
 

9 § 
Erillisistä tuotantoyksiköistä muodostuvia pitopaikkoja koskevat poikkeukset 

 
Jos pitopaikka muodostuu kahdesta tai useammasta erillisestä tuotantoyksiköstä, 
Elintarviketurvallisuusvirasto voi 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetystä poiketen päättää, että 
lintuja ei lopeteta sellaisessa tuotantoyksikössä, jossa Newcastlen tautia ei tutkimusten perusteella 
ole todettu esiintyvän. Tällöin tuotantoyksikköön ei myöskään muutoin sovelleta, mitä 6 §:ssä 
säädetään. 
 
Edellytyksenä 1 momentin soveltamiselle on, että tuotantoyksikkö on ennen taudin pitopaikkaan 
tuloa täyttänyt ja edelleen täyttää seuraavat vaatimukset: 
1) yksikkö on toiminnallisesti ja rakenteellisesti täysin erillään sellaisesta yksiköstä, jossa on 

tartunnan saaneita lintuja; 
2) yksikössä pidettäviä lintuja hoitaa eri henkilökunta ja siellä käytetään eri välineitä ja laitteita kuin 

yksikössä, jossa on tartunnan saaneita lintuja; sekä  
3) yksikössä käyvät henkilöt käyttävät suojavaatteita ja -jalkineita, joita ei käytetä yksikön 

ulkopuolella. 
 

 



 

10 § 
Newcastlen tauti eläintarhassa, koe-eläinlaitoksessa tai muussa erityiskohteessa 

 
Elintarviketurvallisuusvirasto voi 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetystä poiketen päättää, että 
pitopaikan lintuja tai osaa niistä ei määrätä lopetettavaksi, jos lintujen eloon jättäminen ei aiheuta 
vaaraa Newcastlen taudin leviämisestä pitopaikan ulkopuolelle ja jos pitopaikka on: 
1) sirkus; 
2) lemmikkieläinkauppa; 
3) eläintarha, villieläinpuisto, pysyvä eläinnäyttely tai muu sellainen pitopaikka, jossa lintuja 
pidetään tieteellistä tutkimusta tai uhanalaisten tai harvinaisten rotujen säilyttämistä varten; 
4) koe-eläinlaitos; 
5) kyyhkyslakka; tai 
6) muu pitopaikka, josta Newcastlen taudin ei Elintarviketurvallisuusviraston arvion mukaan katsota 
voivan levitä pitopaikan ulkopuolelle. 
 
Elintarviketurvallisuusviraston on kiellettävä 1 momentissa tarkoitetulla perusteella eloon jätettyjen 
lintujen siirtäminen ja luovuttaminen pitopaikasta vähintään Newcastlen taudin kliinisten oireiden 
häviämistä seuraavien 60 vuorokauden ajaksi. Lisäksi mahdollisesti saastuneet sivutuotteet, rehu 
ja pehku on hävitettävä samoin kuin mainitun ajanjakson aikana kertyneet sivutuotteet ja pehku. 
Eloon jätetyt linnut on määrättävä tutkittaviksi ja niitä koskeva kirjanpito tarkastettavaksi 
eläintautilain 26 §:n mukaisesti, jotta voitaisiin varmistaa, ettei vaaraa tartunnan leviämisestä 
pitopaikan ulkopuolelle ole. 
 
Jos pitopaikan lintuja tai osaa niistä ei lopeteta, pitopaikkaa koskevan eläintautilain 23 §:ssä 
tarkoitetun päätöksen voimassaolon osalta noudatetaan, mitä eläintautilain 24 §:n 1 momentissa 
säädetään. Päätöksessä määrättyihin ihmisten ja ajoneuvojen liikkumista koskeviin kieltoihin, 
rajoituksiin ja toimenpiteisiin voidaan myös tehdä tarvittavia muutoksia ottaen huomioon pitopaikan 
toiminta sekä Newcastlen taudin leviämisvaara. 
 
Elintarviketurvallisuusviraston on ilmoitettava 1 momentin soveltamisesta viipymättä maa- ja 
metsätalousministeriölle. 

 
11 § 

Rajoitusvyöhykkeen perustaminen 
 

Kun Newcastlen tauti on todettu pitopaikassa, Elintarviketurvallisuusviraston on perustettava 
pitopaikan ympärille eläintautilain 33 §:n mukaisesti rajoitusvyöhyke, joka jaetaan 
suojavyöhykkeeseen ja valvontavyöhykkeeseen. Suojavyöhykkeen rajan tulee olla vähintään 
kolmen (3) kilometrin etäisyydellä ja valvontavyöhykkeen rajan vähintään 10 kilometrin etäisyydellä 
siitä pitopaikasta, jossa Newcastlen tauti on todettu.  
 
Rajoitusvyöhykettä ei kuitenkaan ole välttämätöntä perustaa, jos kyseessä on 10 §:ssä tarkoitettu 
pitopaikka, teurastamo taikka rajatarkastusasema. 
 

12 § 
Toimenpiteet suojavyöhykkeellä 

 
Elintarviketurvallisuusviraston on eläintautilain 34 §:n mukaisesti:  
1) määrättävä kunnaneläinlääkäri tutkimaan suojavyöhykkeellä sijaitsevissa lintujen pitopaikoissa 

olevat linnut Newcastlen taudin varalta sekä varmistamaan, että kaikkien lintujen pitopaikkojen 
osalta on noudatettu, mitä eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa ja 
tunnistusasetuksessa säädetään lintujen pitopaikkojen tunnistamisesta ja ilmoittamisesta 
viranomaiselle; 

2) määrättävä linnut pidettäväksi eläinsuojissa tai muutoin eristettynä suojavyöhykkeellä 
sijaitsevissa lintujen pitopaikoissa; 

3) määrättävä asianmukaisen desinfioinnin järjestämisestä suojavyöhykkeellä sijaitsevien lintujen 
pitopaikkojen sisään- ja uloskäynneissä; 

 



 

4) kiellettävä lintujen kuljettaminen suojavyöhykkeellä lukuun ottamatta kauttakuljetusta maantie- 
tai raideliikenteen pääväyliä pitkin; sekä 

5) kiellettävä linnuista saatavien tuotteiden ja sivutuotteiden sekä pehkun kuljettaminen pois 
suojavyöhykkeellä sijaitsevista lintujen pitopaikoista.  

 
Aluehallintovirasto voi myöntää 1 momentin kieltoja koskevia poikkeuksia eläintautilain 38 §:n 1 
momentin mukaisesti, jos poikkeus koskee: 
1) lintujen kuljettamista pitopaikasta suoraan nimetyssä teurastamossa teurastettavaksi;  
2) vuorokauden ikäisten untuvikkojen tai munintavalmiiden nuorten kanojen kuljettamista 

pitopaikasta muuhun nimettyyn pitopaikkaan; tai 
3) siitosmunien kuljettamista pitopaikasta nimettyyn hautomoon. 
 
Jos poikkeus koskee 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua lintujen kuljettamista teurastettavaksi, on 
linnuista saatava liha merkittävä lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksen (1470/2011) 13 §:ssä tarkoitetulla erityismerkillä. Edellytyksenä mainitun momentin 2 
kohdan poikkeukselle on, että nimetyssä pitopaikassa ei pidetä muita lintuja sekä mainitun 
momentin 3 kohdan poikkeukselle, että siitosmunat ja niiden pakkaukset desinfioidaan ennen 
kuljettamista. 

 
13 § 

Toimenpiteet valvontavyöhykkeellä 
 
Elintarviketurvallisuusviraston on eläintautilain 34 §:n mukaisesti:  
1) määrättävä kunnaneläinlääkäri varmistamaan, että kaikkien lintujen pitopaikkojen osalta on 

noudatettu, mitä eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa ja tunnistusasetuksessa 
säädetään lintujen pitopaikkojen tunnistamisesta ja ilmoittamisesta viranomaiselle; 

2) kiellettävä lintujen ja siitosmunien kuljettaminen valvontavyöhykkeellä lukuun ottamatta 
kauttakuljetusta maantie- tai raideliikenteen pääväyliä pitkin; 

3) kiellettävä lintujen kuljettaminen valvontavyöhykkeen ulkopuolelle vyöhykkeen perustamista 
seuraavien 15 vuorokauden aikana; 

4) kiellettävä pehkun ja linnuista saatavien sivutuotteiden kuljettaminen valvontavyöhykkeen 
ulkopuolelle. 

 
Aluehallintovirasto voi myöntää 1 momentin kieltoja koskevia poikkeuksia eläintautilain 38 §:n 1 
momentin mukaisesti, jos poikkeus koskee: 
1) lintujen ja siitosmunien kuljettamista valvontavyöhykkeellä; 
2) lintujen kuljettamista valvontavyöhykkeeltä suoraan nimetyssä teurastamossa teurastettavaksi; 
3) siitosmunien kuljettamista valvontavyöhykkeeltä nimettyyn hautomoon. 
 
Jos poikkeus koskee 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua lintujen kuljettamista teurastettavaksi, on 
linnuista saatava liha merkittävä lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksen (1470/2011) 13 §:ssä tarkoitetulla erityismerkillä. Edellytyksenä mainitun momentin 3 
kohdan poikkeukselle on, että siitosmunat ja niiden pakkaukset desinfioidaan ennen kuljettamista. 
 

14 § 
Rajoitusvyöhykkeen lakkauttaminen 

 
Elintarviketurvallisuusvirasto voi eläintautilain 33 §:n mukaisesti kumota rajoitusvyöhykettä 
koskevan päätöksen osittain siten, että 12 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet lakkautetaan aikaisintaan 
21 vuorokauden kuluttua 6 §:ssä tarkoitetuista puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteiden 
suorittamisesta siinä pitopaikassa, jossa Newcastlen tauti on todettu. Suojavyöhykkeen 
lakkauttamisen jälkeen koko rajoitusvyöhykkeellä on määrättävä sovellettavaksi, mitä 13 §:ssä 
säädetään.  
 
Rajoitusvyöhykettä koskevan päätöksen voi Elintarviketurvallisuusvirasto kumota kokonaan 
aikaisintaan 30 vuorokauden kuluttua 6 §:ssä tarkoitettujen puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteiden 
suorittamisesta siinä pitopaikassa, jossa Newcastlen tauti on todettu. 

 



 

 
 

15 § 
Rokottaminen 

 
Lintujen rokottaminen Newcastlen tautia vastaan on kielletty, ellei eläintautilain 11 §:n 3 momentin 
tai 40 §:n 4 momentin mukaisesti toisin säädetä. 
 

16 § 
Valmiussuunnitelmat 

 
Elintarviketurvallisuusviraston on laadittava kansallinen valmiussuunnitelma Newcastlen taudin 
varalta yhteisön toimista Newcastlen taudin torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 92/66/ETY 
21 artiklan ja liitteen VII mukaisesti. 
 
Aluehallintoviraston toimialuetta koskevilla valmiussuunnitelmilla varataan käyttöön tilat, 
henkilökunta ja kaikki ne välineet ja tarvikkeet, joita tarvitaan taudin hävittämiseksi nopeasti ja 
tehokkaasti. 

17 § 
Voimaantulo 

 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. 
 
Tällä asetuksella kumotaan Newcastlen taudin ja lintuinfluenssan vastustamisesta annettu maa- ja 
metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös (272/1996) 
 
Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2014 
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri   Petteri Orpo 
 
 
 
Eläinlääkintöylitarkastaja    Ulla Joutsenlahti 

 


