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varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen
ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
lisätään varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten

lintujen ja siipikarjan välillä annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (386/2006)
uusi 4 a—4 c § seuraavasti:

3 luku

Siipikarjan ja luonnonvaraisten lintujen
välisten kontaktien estäminen

4 a §

Siipikarjan ulkonapitokielto

Siipikarjan pitäminen ulkona on kielletty
maaliskuun alusta toukokuun loppuun. Kielto
koskee myös luonnonmukaista tuotantoa har-
joittavia pitopaikkoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto ei
kuitenkaan koske:

1) eläinsuojelulain (247/1996) 20 §:ssä tar-
koitettuja eläintarhoja ja pysyviä eläinnäytte-
lyitä;

2) kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalen-
toja; sekä

3) sellaisia pitopaikkoja, joissa ei pidetä
samanaikaisesti sekä tarhattuja vesilintuja
että kaupalliseen lihan- tai munantuotantoon
tarkoitettua muuta siipikarjaa ja joissa ulko-
tarhat on suojattu riittävän tiheällä verkolla
tai muulla vastaavalla tavalla siten, että luon-
nonvaraiset vesilinnut eivät pääse kosketuk-
siin siipikarjan kanssa.

4 b §

Ilmoitus siipikarjan ulkonapidosta

Sen, joka pitää siipikarjaa ulkona maalis-
kuun alun ja toukokuun lopun välisenä ai-
kana 4 a §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tetussa pitopaikassa, on tehtävä kunnaneläin-
lääkärille ennakolta ilmoitus siipikarjan ul-
konapidosta.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisena ja siitä on
käytävä ilmi seuraavat seikat:

1) mitä lintulajeja ulkonapito koskee;
2) lintujen lukumäärä;
3) etäisyys pitopaikasta lähimpiin järviin,

lampiin ja jokiin; sekä
4) selvitys siitä, miten lintujen suojaami-

nen luonnonvaraisilta vesilinnuilta toteute-
taan ulkotarhassa.

4 c §

Siipikarjan ja muiden lintujen vieminen
eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin

tilaisuuksiin

Siipikarjan ja muiden lintujen vieminen
eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilai-



suuksiin on kielletty maaliskuun alusta tou-
kokuun loppuun. Kielto ei koske vähintään
kuuden kuukauden ajan maassa olleita ja yk-
sinomaan sisätiloissa lemmikkieläiminä pi-
dettäviä häkkilintuja.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2011.

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja Katri Levonen

2 81/2011

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


