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Tiedote lintuinfluenssan vuoksi perustetusta rajoitusvyöhykkeestä ja 
toiminnasta seuranta-alueella 
 

Siipikarjan pitopaikkanne sijaitsee alueella, jossa on todettu lintuinfluenssaa fasaaneissa. 
Ruokavirasto on päätöksellään perustanut rajoitusvyöhykkeen, joka on jaettu 
tarkastusalueeseen ja seuranta-alueeseen. Seuranta-alueen rajat käyvät ilmi oheisesta kartasta. 
Pitopaikkanne sijaitsee kyseisellä seuranta-alueella. 
 
Määräysten ja rajoitusten tavoitteena on estää taudin siirtyminen luonnonvaraisista linnuista 
siipikarjaan tai muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin sekä estää niistä saatavien tuotteiden 
saastuminen. 
 
Seuranta-alueella on noudatettava seuraavia varotoimenpiteitä lintuinfluenssan leviämisen 
ehkäisemiseksi: 
 

1. Siipikarjan pitäminen ulkona on kielletty. Kielto ei koske eläintarhoja. 
 

2. Siipikarjan sairastavuudessa, kuolleisuudessa tai muissa tuotantoluvuissa (munantuotanto, 
rehun- tai vedenkulutus) tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava välittömästi 
kunnaneläinlääkärille. 
 

3. Siipikarjan pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on huolehdittava siitä, että 
pitopaikassa käyvien henkilöiden ajoneuvot puhdistetaan tarvittaessa.  

 
Pitopaikassa käyvillä henkilöillä pitää olla mahdollisuus desinfioida ja suojata itsensä, kun 
menevät pitopaikkaan ja poistuvat sieltä.   
 
 

 Ajoneuvoille on järjestettävä pesupaikka ja mahdollisuus desinfiointiin tarpeellisin osin. 
Desinfioinnissa voidaan käyttää esim. Parvocide H Plus, Virkon-S tai vastaavia valmisteita. 
Suositeltavinta on käyttää valmisteita, jotka tehoavat myös alhaisessa lämpötilassa, eivätkä 
syövytä metalliosia (esim. Parvocide H Plus).   

 Eläinsuojan sisään- ja uloskäynteihin tulee asettaa esim. Virkon-S-, Parvocide H Plus- tai 
vastaavalla desinfiointiaineella täytetyt altaat jalkineiden desinfiointia varten. Altaiden sisältö 
on vaihdettava päivittäin ja lisäksi aina sen likaantuessa. 

 Jalkineet on vaihdettava niin, että ulkopuolella käytettävien jalkineiden ja eläintiloissa 
käytettävien jalkineiden ”jalanjäljet” eivät kohtaa  
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 Eläinsuojassa tulee käyttää kenkiä ja suojavaatteita, joita ei tuoda pois eläinsuojasta. 

 Ennen eläinsuojassa käyntiä ja sieltä poistumisen jälkeen on pestävä ja desinfioitava jalkineet ja 
kädet. Jalkineiden desinfiointiin voidaan käyttää esim. Virkon-S, Parvocide H Plus- tai vastaavia 
desinfiointiaineita. Kädet voidaan desinfioida alkoholipitoisella käsidesillä.  

 
4. Luonnonvaraisten lintujen pääsy eläinsuojiin tulee estää 

 
5. Siipikarjan rehut tulee suojata luonnonvaraisilta linnuilta ja tuhoeläimiltä 

 
6. Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois seuranta-alueelta on 

kielletty 15 vuorokauden ajan alueen perustamisesta (alkaen 22.1.2021). 
 
Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin 
vastaaviin tilaisuuksiin on kielletty. 
 

7. Riistalintujen siirto vankeudesta luontoon on kielletty. 
 

8. Käyntejä muissa lintujen pitopaikoissa vyöhykkeellä tulee välttää. 
 

9. Luonnonlintuja ei pitäisi ruokkia pihapiirissä. 
 

Lisätietoja pitopaikassa edellytettävistä toimenpiteistä ja mahdollisesta 
poikkeuslupamenettelystä esim. tilanteessa, jossa lintuja ei voida sulkea sisätiloihin tai lintuja 
on välttämätöntä kuljettaa pois seuranta-alueelta antaa läänineläinlääkäri Satu-Mari Lehti p. 
0295 016 606 
 
Kunnaneläinlääkäri 
Janakkala, Loppi, Riihimäki: Lotta Elenius, p. 019 758 5706 
Hämeenlinna: Hanna Lindholm p. 0400 962678 
 
Lisätietoa tilanteesta ja sen kehittymisestä saa sivuilta www.ruokavirasto.fi 
 


