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Ohje EU:n alueen liikenteessä olevien eläinten ja tavaroiden
kuljetusajoneuvojen desinfioinnista
Ohjeeseen on koottu eläintautien leviämisen estämiseksi lainsäädännön vaatimuksia
eläinten ja tavaroiden kuljetusajoneuvojen puhdistukselle ja desinfioinnille silloin, kun
kuljetusajoneuvoilla on kuljetettu eläimiä Suomen ja muiden EU maiden (myös Norjan
ja Sveitsin) välillä.
Johdanto
Lainsäätäjän tarkoitus on estää eläintautien leviäminen muista maista Suomeen tai
Suomesta muihin EU maihin eläinten ja tavaroiden maantiekuljetuksiin käytettävien
kuljetusajoneuvojen välityksellä.
Desinfiointivaatimukset koskevat kuljetusajoneuvoa,
1) jolla tuodaan eläimiä tai tavaroita muista EU:n jäsenmaista, Norjasta tai
Sveitsistä Suomeen;
2) jolla viedään eläimiä Suomesta muihin EU jäsenmaihin, Norjaan tai Sveitsiin;
3) joka palaa takaisin Suomeen sen jälkeen, kun sillä on viety eläimiä tai
tavaroita Suomesta muihin EU:n jäsenmaihin, Norjaan tai Sveitsiin.
Desinfiointivaatimukset eivät koske hevosten tai porojen kuljetukseen käytettävien
ajoneuvojen desinfiointia silloin, kun suomalaisia hevosia tai poroja kuljettanut
ajoneuvo kuljettaa samoja hevosia tai poroja takaisin Suomeen.
Eläimellä tarkoitetaan eläviä nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, hevosia, poroja,
siipikarjaa ja siipikarjan munia.
Tavaralla tarkoitetaan tuotteita ja esineitä, jotka ovat eläinten kanssa kosketuksissa
(kuten esim. lapio, harja, juottoämpäri) ja voivat aiheuttaa eläintautien leviämisen
vaaraa.
1. Kuljetusajoneuvojen desinfiointi
Jos kuljetusajoneuvoa on käytetty nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen tai
siipikarjan kuljettamiseen, on desinfiointi tehtävä hyväksytyssä desinfiointipaikassa.
Ajoneuvot, jotka ovat olleet Suomen ulkopuolella niiden pesun ja desinfioinnin
jälkeen, tulee desinfioida Suomessa uudelleen ennen uutta kuljetusta.
Kuljetuksesta vastaavan on pidettävä luetteloa suoritetuista desinfioinneista.
Luetteloa on säilytettävä vähintään kolme vuotta desinfiointipäivästä lukien.
Luettelosta on käytävä ilmi
1) desinfiointipaikka
2) desinfioinnin päivämäärä ja kellonaika
3) desinfiointiin käytetty aine (kauppanimi ja vaikuttava aine)
4) käyttöliuoksen vahvuus prosentteina
5) desinfiointiaineen vaikutusaika
6) ajoneuvon ja peräkärryn rekisterinumero
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Myös muut eläinten kanssa tekemisiin joutuvat välineet kuten suojasaappaat,
kannattaa desinfioida samalla. Desinfioinnissa kannattaa noudattaa Eläintautien
torjuntayhdistys ETT ry:n desinfiointiohjeita.
2. Desinfiointipaikan vaatimukset ja hyväksyminen
Nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan kuljetukseen käytetty
ajoneuvo on desinfioitava hyväksytyssä desinfiointipaikassa. Desinfiointipaikan
hyväksyminen tapahtuu hakemuksesta desinfiointipaikan sijaintikunnan
aluehallintovirastolle. Jos hyväksytyn desinfiointipaikan olosuhteissa tapahtuu
sellainen muutos, että se ei enää täytä desinfiointipaikalle asetettuja edellytyksiä,
aluehallintoviranomainen peruuttaa hyväksymisen.
Desinfiointipaikan hyväksymisen edellytyksenä on, että se on siten sijoitettu,
rakennettu, varustettu ja hoidettu sekä sen toiminnassa syntyvien jätevesien ja
jätteiden käsittely ja muu toiminta on siten järjestetty, että kuljetusajoneuvojen pesu ja
desinfiointi voidaan suorittaa tehokkaasti ja että eläintaudit eivät pääse leviämään
desinfiointipaikan ulkopuolelle.
Kunnaneläinlääkäri valvoo desinfiointipaikkoja ja voi suorittaa niissä tarkastuksia sen
varmistamiseksi, että ne täyttävät hyväksymiselle säädetyt edellytykset ja että
hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja noudatetaan. Teurastamon alueella
sijaitsevan desinfektiopaikan valvova viranomainen on kunnaneläinlääkärin sijasta
Eviran tarkastuseläinlääkäri. Desinfiointipaikan omistajan tai haltijan on välittömästi
ilmoitettava valvovalle viranomaiselle desinfiointipaikan hyväksymisen edellytyksenä
olleissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista.
Hyväksytyt eläinkuljetusajoneuvojen desinfektiopaikat löytyvät Eviran sivuilta
osoitteesta: http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti+ja+vienti/eujasenmaat++norja+ja+sveitsi/
Lainsäädäntö



Eläintautilaki 441/2013 73–76§
Maa- ja metsätalousministeriön maantiekuljetuksiin käytettävien
kuljetusajoneuvojen desinfiointi eläintautien leviämisen estämiseksi
3/EEO/2001 1-4§
 Neuvoston direktiivi eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön
sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa (91/68/ETY 8 c artikla)
 Neuvoston direktiivi eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön
sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (64/432/ETY 12 artikla)

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja
viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole
oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä
lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.
Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja
lainsäädännön soveltamisesta. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä
siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa ja ne on merkitty kursiivilla.

