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Suomen säädöskokoelmaan n:o 43/2017  
(Elintarviketurvallisuusviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta korkeapatogeenisen 

lintuinfluenssan vuoksi) 
 
Sivulla 2, kappaleessa ”Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä”, on 
 
-siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois tarkastusalueella 
sijaitsevasta pitopaikasta; 
--- 
-siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen kuljettaminen tarkastusalueen kautta siten, 
että tarkastusalueella pysähdytään esimerkiksi purkamaan tai täydentämään lastia; 
-tarkastusalueella sen perustamisen jälkeen kerättyjen siitosmunien kuljettaminen tarkastusalueen 
ulkopuolelle; 
-luonnonvaraisista riistalinnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, 
raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljettaminen tarkastusalueelta lukuun ottamatta 
tarkastusalueella ennen sen perustamista tai tarkastusalueen ulkopuolella metsästetyistä linnuista 
saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden tai 
lihavalmisteiden lähettämistä viranomaisten hyväksymistä laitoksista; 
 
Pitää olla: 
-siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois tarkastusalueella 
sijaitsevasta pitopaikasta, ellei aluehallintovirasto myönnä poikkeusta maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksessa (4/15) 14 §:ssä säädetyin edellytyksin; 
--- 
-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 tarkastusalueen 
ulkopuolelle, ellei aluehallintovirasto myönnä poikkeusta kieltoon maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksessa (4/15) 15 §:ssä säädetyin edellytyksin; 
-luonnonvaraisista riistalinnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, 
raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljettaminen tarkastusalueelta lukuun ottamatta 
tarkastusalueella ennen sen perustamista tai tarkastusalueen ulkopuolella metsästetyistä linnuista 
saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden tai 
lihavalmisteiden lähettämistä viranomaisten hyväksymistä laitoksista. Lisäksi aluehallintovirasto 
voi myöntää poikkeuksen tämän kiellon osalta maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (4/15) 16 
§:ssä säädetyin edellytyksin. 
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Sivulla 2, kappaleessa ”Toimenpiteet seuranta-alueella”, on 
-Mitä yllä on määrätty tautisuojaustoimenpiteistä tarkastusalueella, sovelletaan myös seuranta-
alueeseen. 
 
Pitää olla: 
- Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on huolehdittava, että pitopaikoissa 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 sisäänkäynnin ja 
uloskäynnin yhteydessä mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa sekä käsien 
pesuun ja desinfiointiin. 
- Lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pitopaikassa 
käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa 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. 
 
 
Sivulla 3, kappaleessa ”Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä”, on 
-Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois seuranta-alueelta alueen 
perustamista seuraavien 15 vuorokauden aikana; 
 
Pitää olla: 
-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; 
 
 


