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I Tällä hetkellä Eviran työpanos on torjunnassa 
o rajat, metsästys
o valmiussuunnitelmien päivitys/katselmointi
o Ohje Teurastamoiden valmiussuunnitelman laatiminen helposti 

leviävien eläintautien varalta, 15816/1 1.1. 2016

…….
II Jos Afrikkalaista sikaruttoa löytyy niin toinen vaihe on 
rajoitusvyöhykkeiden määrittely 

o Eviran päätöksiä:3 km suojavyöhyke, 10 km valvontavyöhyke
o ehdot sikojen siirroille vyöhykkeellä olevasta pitopaikasta teurastamolle 

III  Tartuntapitopaikasta peräisin oleva liha ja tuotteet (seuraava dia)
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ASF- pika INFO



 selvitetään,missä tartunnan saaneesta pitopaikasta peräisin olleista 
sioista saadut liha, lihatuotteet ja sivutuotteet sillä hetkellä ovat, ja 
ovatko ne mahdollisesti olleet kosketuksissa muihin ruhoihin tai 
tuotteisiin niin, että virus on voinut saastuttaa niitä. Tartunnan 
leviämisen estämiseksi sellaisten tuotteiden, jotka ovat peräisin 
tartuntapitopaikasta tai ovat olleet tartunnan mahdollistavassa 
kosketuksessa tartuntapitopaikasta peräisin oleviin ruhoihin, sianlihaan, 
sianlihatuotteisiin tai sivutuotteisiin, vedetään pois teurastamoista, 
leikkaamoista ja varastoista. Takaisinveto koskee tuoretta ja 
pakastettua lihaa sekä sivutuotteita. Riskien arvioinnin perusteella 
toimivaltainenviranomainen voi myös määrätä vetämään takaisin tai 
yritys voi oman riskinarviointinsa pohjalta vetää takaisin myös muita 
tuotteita (esim. raakalihavalmisteet) tai ulottaa 
takaisinvedonlaajemmalle.
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Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden takaisinveto ja hävittäminen 
ASF-tautitapauksissa, 10589/1
Käyttöönotto 15.11.2017



IV vaihe- vientikysymykset; vaikuttaa todistuksiin yms

V vaihe- rajoitusvyöhykkeen sikojen teurastus ja lihan käsittelyehdot

o Käsittelystä säädetty EU-tasolla mutta vaadittavien käsittelyjen ja 
todellisten prosessien välinen suhde on tapauskohtainen

o Vaikuttaa sisämarkkinakauppaan

 Ja jokaisen vaiheen välissä on epidemiologista selvitystä ja 
riskinarviointia jne jne

 Evirassa on elokuussa listattu asiat, joita on selvitettävä ja listan 
päivitys lokamarraskuussa 
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 Eläintautilaki (441/2013, 43 §) edellyttää, että 
teurastamoiden on laadittava omaan toimintaansa 
ja olosuhteisiinsa sovellettavat valmiussuunnitelmat 
helposti leviävien ja vaarallisten eläintautien varalle. 
Valmiussuunnitelma voidaan sisällyttää 
elintarvikelain 20 §:ssä tarkoitettuun 
omavalvontasuunnitelmaan. 
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valmiussuunnitelmasta



 ja sen tulee sisältää ohjeet toimenpiteiksi, jotka 
toteutetaan, jos helposti leviävää tai vaarallista 
eläintautia epäillään teurastamossa tai se on siellä 
todettu, sekä suunnitelmat henkilökunnan 
säännölliseksi kouluttamiseksi poikkeamatilanteiden 
tunnistamista sekä niihin liittyvien toimenpiteiden 
toteuttamista varten. Suunnitelmassa tulee kuvata 
myös teurastamon sisäistä tiedotusta ja viestintää
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valmiussuunnitelmasta



 Rajoittavat määräykset- johtuen suojavyöhykkeistä ja 
valvontavyöhykkeistä

 Oireilevat eläimet- ei sairaita autoon

 Autojen desinfiointi

 Kuljetusautojen ohjeet

 Ostettujen kuljetusten ohjeiden olemassaolon varmistaminen

 Henkilökunnan koulutus ja ulkomaanmatkat

 Teurastamolla vierailijoiden vaatetus ja hygieniaohjeet
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Tärkeitä kohtia



 Tehostetaan

o eläinten noudon ja vastaanoton valvontaa; 

o eläinkuljetusautojen pesua ja desinfiointia tiloilta poistuttaessa 
(renkaat, helmat, lastausovi) ja lastin purkamisen jälkeen; 

o teurastamon päivittäistä pesua ja desinfiointia; 

o teurastamohenkilökunnan, mukaan lukien eläinten kuljettajien 
koulutusta ja tiedottamista 

Jos eläintautia todettu 8

Varautumisasteen nosto



 Eläinten ja lihojen erillään pitomahdollisuuksia

 Sivutuotteiden varastointia 

 Mistä saada pakkavarasto noin kahden viikon ylimääräistä 
varastointia varten
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Hyvä myös miettiä


