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Asia 
MAANTIEKULJETUKSIIN KÄYTETTÄVIEN KULJETUSAJONEUVOJE N 
DESINFIOINTI ELÄINTAUTIEN LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI  

1 § 

Tarkoitus ja soveltamisala 

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää eläintautien leviäminen muista maista Suomeen saapuvien 
eläinten ja tavaroiden maantiekuljetuksiin käytettävien kuljetusajoneuvojen (ajoneuvo) välityksellä. 

Asetusta sovelletaan seuraavien ajoneuvojen desinfiointiin:  

1) ajoneuvo, jolla tuodaan eläimiä tai tavaroita muista maista Suomeen; ja 

2) ajoneuvo, joka palaa takaisin Suomeen sen jälkeen, kun sillä on viety eläimiä tai 
tavaroita Suomesta muihin maihin.  

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta hevosten tai porojen kuljetukseen käytettävien 
ajoneuvojen desinfiointiin silloin, kun suomalaisia hevosia tai poroja toiseen Euroopan 
yhteisön jäsenvaltioon kuljettanut ajoneuvo kuljettaa samoja hevosia tai poroja takaisin 
Suomeen. 

2 § 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

1) eläimellä eläviä nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, hevosia, poroja, siipikarjaa ja 
siipikarjan munia; ja 

2) tavaralla tuotteita ja esineitä, kuten eläinten hoitoon tai ruokintaan käytettyjä tai 
muuten eläinten kanssa suorassa kosketuksissa olleita tuotteita ja esineitä, jotka voivat 



aiheuttaa sellaisten eläintautien leviämisen vaaraa, jolle kohdassa 1) tarkoitetut eläimet 
ovat herkkiä.  

3 § 

Kuljetusajoneuvon desinfiointi 

Kuljetuksesta vastaavan on huolehdittava, että ajoneuvo pestään ja desinfioidaan välittömästi 
kyseisessä maassa jokaisen 2 §:ssä tarkoitetun eläin- tai tavaralastin purkamisen jälkeen. Euroopan 
yhteisön ulkopuolisesta valtiosta (kolmas maa) tullut ajoneuvo on desinfioitava myös ennen 
uudelleenlastausta. Nautojen ja sikojen kuljetukseen Euroopan yhteisön alueella käytetty ajoneuvo 
on desinfioitava 5 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä desinfiointipaikassa.  

Ajoneuvon desinfiointiin on käytettävä jotain seuraavista vaihtoehdoista: 

1. 2 %:sta glutaraldehydiliuosta tai muuta vastaavan tehon omaavaa aldehydiliuosta;  
2. aldehydiä sisältävää yhdistelmävalmistetta valmistajan antaman ohjeen mukaisena 

liuoksena; tai  
3. peroksihappoja sisältävää yhdistelmävalmistetta valmistajan antaman ohjeen mukaisena 

liuoksena.  

Lisäksi käytetyn desinfiointiaineliuoksen on oltava ajoneuvon desinfiointiin 
käyttötarkoitukseltaan ja ominaisuuksiltaan sopivaa. Desinfiointiin on käytettävä 
riittävän voimakasta liuosta ja pitkää vaikutusaikaa. 

4 § 

Desinfioinneista pidettävä luettelo 

Hyväksytyn desinfiointipaikan omistajan tai haltian ja kuljetuksesta vastaavan on 
pidettävä luetteloa suoritetuista desinfioinneista. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat 
tiedot: 

1. desinfiointipaikka;  
2. desinfioinnin päivämäärä ja kellonaika;  
3. käytetty desinfiointiaine ja sen laimennos; sekä  
4. desinfiointiaineen vaikutusaika.  

Luettelo on säilytettävä vähintään kolme vuotta desinfiointipäivästä lukien.  

5 § 

Desinfiointipaikan hyväksyminen 

Desinfiointipaikan hyväksyminen tapahtuu hakemuksesta, joka on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimivaltaisena viranomaisena Suomessa toimii 
desinfiointipaikan sijaintikunnan kunnaneläinlääkäri. Teurastamolla sijaitsevan 
desinfiointipaikan osalta toimivaltaisena viranomaisena toimii kuitenkin teurastamon 
tarkastuseläinlääkäri. 

Hyväksymisen suorittaneen eläinlääkärin on lähetettävä jäljennös liitteen I mukaisesta 
hyväksymistodistuksesta sen läänin läänineläinlääkärille, jonka alueella 
desinfiointipaikka sijaitsee. Läänineläinlääkäri toimittaa listan alueellaan hyväksytyistä 
desinfiointipaikoista maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja 



elintarvikeosastolle vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Hyväksyminen on 
voimassa kolme vuotta hyväksymispäivästä alkaen. 

6 § 

Hyväksytylle desinfiointipaikalle asetettavat 
edellytykset 

Desinfiointipaikan hyväksymisen edellytyksenä on: 

1. desinfiointitilojen sopivuus tarkoitukseen;  
2. paineistetun lämpimän veden saatavuus;  
3. asianmukainen pesu- ja huuhteluveden keräysjärjestelmä; sekä  
4. tarpeelliset varastotilat kuivikkeille ja lannalle.  

Desinfiointipaikan omistajan tai haltijan on välittömästi ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle desinfiointipaikan hyväksymisen edellytyksenä olleissa olosuhteissa 
tapahtuneista muutoksista. 

7 § 

Hyväksymisen peruuttaminen 

Jos hyväksytyn desinfiointipaikan olosuhteissa tapahtuu sellainen muutos, että se ei enää 
täytä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja edellytyksiä, on toimivaltaisen viranomaisen 
peruutettava hyväksyminen ja ilmoitettava asiasta välittömästi läänineläinlääkärille. 
Läänineläinlääkärin on ilmoitettava hyväksymisen peruuttamisesta maa- ja 
metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle.  

8 § 

Kustannukset 

Desinfiointipaikan omistaja tai haltija vastaa asetuksen 5 §:ssä tarkoitetusta desinfiointipaikan 
hyväksymisestä aiheutuvista kustannuksista.  

9 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001. 

Maa- ja metsätalousministeri 
Kalevi Hemilä 

Eläinlääkintötarkastaja 
Leena Sandström 

LIITE I  

TODISTUS NAUTOJEN JA SIKOJEN KULJETUKSISSA KÄYTETTÄ VIEN 
AJONEUVOJEN DESINFIOINTIPAIKAN HYVÄKSYMISESTÄ 

1. Desinfiointipaikan omistaja/haltija:  



2. Desinfiointipaikan omistajan/haltijan osoite ja puhelinnumero:  

3. Desinfiointipaikan osoite (jos eri kuin yllä):  

4. Desinfiointipaikan tyyppi: teurastamon yhteydessä / kuljettajan yksityinen / muu, 
mikä:  

5. Veden lähde: kunnallinen vesijohtojärjestelmä / muu, mikä:  

6. Veden saatavuus m3 tunnissa: 

 

7. Paineistetun veden maksimi työpaine:  

8. Pesuveden keräys ja jatkokäsittely:  

9. Lannan ja kuivikkeen varastotila m3: ______________/ varastointi järjestetty 
muutoin, miten:  

10. Lannan ja kuivikkeen hävitys:  

11. Desinfiointijärjestelmä: painepesuriin yhdistettynä / muu, mikä:  

__________________________________________________ 

Päivämäärä 

__________________________________________________ 

Hyväksynnän voimassaoloaika 

(Hyväksyminen on voimassa kolme vuotta hyväksymispäivästä alkaen, ellei 
hyväksymistä sitä ennen peruuteta.) 

__________________________________________________ 

Hyväksyjä: allekirjoitus, nimenselvennys, virka-asema ja leima 


