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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS  nro 28/EEO/2006 
  
 Päivämäärä Dnro 

 31.5.2006 2484/01/2006 

  

 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 

 15.6.2006 - toistaiseksi 

  

 Muuttaa 

 Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä kesäkuuta 
1996 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston päätös (13/EEO/96) 

  

 Valtuutussäännökset 

 Eläintautilaki (55/1980, muut. 303/2006) 8 § 4 momentti, 10 § 2 
momentti, 12 § 2 momentti sekä 12 c § 2 momentti  
Eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annettu asetus 
(1363/1994) 5, 6 ja 14 § 

  

 Vastaavat EY-säädökset 

 - 

  
 

 
 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön    

eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta 
  

 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
 
muutetaan afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä kesäkuuta 1996 annetun 
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (13/EEO/96) 
1. kohta, 4.1. kohdan ensimmäinen kappale, 4.4. kohdan kolmas kappale, 5.1.–5.3., 6.2., 
7. ja 9. kohta sekä liitteen I kohta 1.4. seuraavasti: 
 

1. Määritelmät  

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:  

1) vektorilla niveljalkaista, joka voi levittää hevosruttoa;  
2) hevoseläimellä hevosta, aasia, muulia tai muuta kavioeläintä;  
3) tilalla eläintenpitoyksikköä tai muuta paikkaa, jossa pidetään hevoseläimiä pysyvästi 

tai väliaikaisesti; 
4) tartuntatilalla tilaa, jonka eläimestä hevosruttodiagnoosi on vahvistettu;  
5) tartunta-alueella tilaa tai aluetta, jolla Elintarviketurvallisuusvirasto on vahvistanut 

esiintyvän tai jolla perustellusta syystä epäillään esiintyvän hevosruttoa. Tartunta-
alueen rajojen on oltava vähintään 20 kilometrin etäisyydellä tartuntatilasta; 

6) suojavyöhykkeellä aluetta, jonka raja on joka kohdassa vähintään 100 kilometrin etäi-
syydellä tartuntatilasta ja johon tartunta-alue sisältyy; sekä 
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7) valvontavyöhykkeellä aluetta, jonka raja on joka kohdassa vähintään 150 kilometrin 
etäisyydellä tartuntatilasta ja johon suojavyöhyke sisältyy. 

 

4.1. Yleistä  

Jokainen eläinlääkäri, joka havaitsee eläimessä hevosruttoon viittaavia oireita tai saa muu-
toin tietoonsa sellaisia seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä hevosruttoa olevan jol-
lakin tilalla, on velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan asiasta asianomaiselle kunnaneläin-
lääkärille, läänineläinlääkärille tai, ellei näitä tavoiteta, Elintarviketurvallisuusvirastolle. Il-
moitus on tehtävä välittömästi myös muulloin kuin virka-aikana.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4.4. Hevoseläinten luettelointi  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Luetteloiden tiedot on pyynnöstä esitettävä läänin- tai kunnaneläinlääkärille ja Elintarvike-
turvallisuusvirastolle ja ne voidaan tarkistaa jokaisen tarkastuskäynnin yhteydessä.  
 

5.1. Kriisiyksikön perustaminen  

Elintarviketurvallisuusvirasto perustaa kriisiyksikön, jonka tehtävänä on avustaa läänin-
eläinlääkäriä:  

- hevosruton hävittämiseen tarvittavien toimenpiteiden koordinoimisessa; sekä  

- laajemman epidemiologisen selvityksen tekemisessä.  
 

5.2. Läänineläinlääkärin tehtävät  

Läänineläinlääkärin on tehtävä yhteistyössä kunnaneläinlääkärin kanssa epidemiologinen 
selvitys 4.6. kohdan mukaisesti.  
 

5.3. Hevoseläinten hävittäminen  

Kun on virallisesti vahvistettu, että tilalla on hevosrutto, Elintarviketurvallisuusvirasto mää-
rää tartuntatilan kaikki sellaiset hevoseläimet viipymättä tapettaviksi, joilla on todettu he-
vosrutto tai joilla on hevosrutolle tyypillisiä kliinisiä oireita. Läänineläinlääkärin on huoleh-
dittava raatojen hävittämisestä siten, ettei tauti pääse leviämään hävittämisen taikka siihen 
liittyvän kuljetuksen tai muun käsittelyn aikana. 
  
Raadot on hävitettävä muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivu-
tuotteiden terveyssäännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1774/2002 (sivutuoteasetus) tarkoitetussa käsittely- tai polttolaitoksessa. Kuiten-
kin niillä syrjäisillä alueilla, joita tarkoitetaan eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämi-
sestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä annetussa maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksessa (1374/2004), raadot voidaan hävittää myös hautaa-
malla ne mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla.  
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Silloin kuin se on taudin leviämisen estämiseksi tarpeen, raadot voidaan edellä toisessa 
kappaleessa säädetystä poiketen hävittää polttamalla tai hautaamalla ne tilalla tai paikas-
sa, jossa eläinten terveydelle, kansanterveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit ovat 
mahdollisimman vähäiset taikka toimittamalla raadot kaatopaikoista annetun valtioneuvos-
ton päätöksen (861/1997) mukaisesti hyväksytylle kaatopaikalle. Samoin perustein voi-
daan syrjäisillä alueilla lopetettujen eläinten raadot hävittää sivutuoteasetuksessa tarkoite-
tussa käsittely- tai polttolaitoksessa. 
  
 
6.2. Rokottaminen tartunta-alueella 
 
Kaikki tartunta-alueen hevoseläimet on rokotettava hevosruttoa vastaan maa- ja metsäta-
lousministeriön hyväksymällä rokotteella. Kunnaneläinlääkäri suorittaa rokottamisen lää-
nineläinlääkärin määräyksestä. Rokotusten yhteydessä hevoseläimet on merkittävä Elin-
tarviketurvallisuusviraston hyväksymällä kestävällä tunnistusmerkinnällä.  
 

7. Tartunta-alueen, suojavyöhykkeen ja valvontavyöhykkeen perustaminen  

Tartunta-alueen, suojavyöhykkeen ja valvontavyöhykkeen perustamisesta säädetään kul-
jetusasetuksen (D 3) 4 §:ssä.  

Valvontavyöhykkeen rajojen on oltava vähintään 50 kilometrin etäisyydellä suojavyöhyk-
keen rajoista. Vyöhykkeet on lisäksi määrättävä siten, ettei suojavyöhykkeen ulkopuolisella 
valvontavyöhykkeen osalla ole rokotettu hevosruttoa vastaan viimeisten 12 kuukauden 
aikana.  

Jos vyöhykkeet ulottuvat useamman kuin yhden jäsenvaltion alueelle, näiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomais-
ten on toimittava yhteistyössä vyöhykkeitä perustettaessa.  

Erikseen säädettyä menettelyä noudattaen (92/35/ETY artikla 19) jäsenvaltio voi saada luvan poiketa edellä mainittujen 
vyöhykkeiden rajoista. Tällöin perusteina voivat olla maantieteelliset, ekologiset, meteorologiset syyt, vektorin esiintymi-
nen alueella sekä laboratoriotutkimusten ja epidemiologisten selvitysten tulokset. Myös vastustamistoimenpiteiden sovel-
taminen alueella otetaan huomioon, erityisesti silloin, kun toimet tähtäävät vektoreiden hävittämiseen. 
  

9. Tartunta-alueen sekä suoja- ja valvontavyöhykkeen lakkauttaminen  

Tartunta-aluetta, suojavyöhykettä ja valvontavyöhykettä koskevia säännöksiä on noudatet-
tava siihen asti kunnes vyöhykkeet kuljetusasetuksessa säädetyin tavoin maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella lakkautetaan. Tartunta-aluetta ja vyöhykkeitä koskevat määrä-
ykset on pidettävä voimassa vähintään 12 kuukauden ajan, jos tartunta-alueella tai koko 
suojavyöhykkeellä on rokotettu hevosruttoa vastaan. 

Kun tartunta-alue, suojavyöhyke tai valvontavyöhyke on lakkautettu, kunnaneläinlääkärin 
ja läänineläinlääkärin on peruutettava tartunta- alueen tiloille ja 4.7. kohdan perusteella 
suoja- ja/tai valvontavyöhykkeillä sijaitseville kontaktitiloille antamansa liitteen I mukaiset 
rajoittavat määräykset. 

Määräysten peruuttamisesta päätetään erikseen sovittua menettelyä noudattaen direktiivin 92/35/ETY artiklan 19 mukai-
sesti.  

_______________ 
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Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2006. 

 
 

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2006 
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Juha Korkeaoja 
 
 
 
 
Hallitusneuvos   Maija Salo 



5 

 

LIITE I 
 
 
PÄÄTÖS HEVOSRUTTOEPÄILYN TAKIA TILALLE ANNETTAVISTA RAJOITTAVISTA 
MÄÄRÄYKSISTÄ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.4. Luetteloiden tiedot on pyynnöstä esitettävä kunnaneläinlääkärille, läänineläinlääkärille 

ja Elintarviketurvallisuusvirastolle ja ne voidaan tarkastaa jokaisen tarkastuskäynnin 
yhteydessä. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 


