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Armollinen Asetus
tarttuvien kotieläintautien ehkäisemisestä 

Suomessa.

[Annettu Pietarissa, 15/28 p:nä Tammikuuta 1904].

Hänen Majesteettinsa Keisari on Suomenmaan 
Valtio säätyjen alamaisesta esityksestä, samalla kuin 
Rak. K:n 22 luvun 5 §, 1 ja 3 luku Joulukuun 22 
päivänä 1898 annetussa armollisessa julistuksessa toi
menpiteistä nystyrätautia vastaan Suomen nautaeläi
missä *) sekä mitä muutoin on säädetty maassa ilmes
ty neitten muitten tarttuvien kotieläintautien estämi
sestä ja ehkäisemisestä kumotaan, Pietarissa ollessaan 
15/28 p:nä Tammikuuta 1904 suväfnnut Armossa vah
vistaa seuraavan asetuksen tarttuvien kotieläintautien 
ehkäisemisestä Suomessa: * 2)

, 1 §•
Ne tarttuvat kotieläintaudit, joihin tätä asetusta 

on sovellettava, ovat:

9 Mainitun julistuksen muut säännökset siv. 45—50.
2) Noudatettava 1 p:stä Heinäkuuta 1904 (K. Se

naatin Päätös 3 p:ltä Maaliskuuta 1904).
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1) karjanrutto (pestis bovina) märehtivissä eläi
missä ;

pahanlaatuinen keuhkotauti (pneumonia interlobu- 
laris contagiosa) nautaeläimissä;

pernarutto (anthrax) kaikissa kotieläimissä;
ruttomainen turpa- ja sorkkatauti (aphtae epizoo- 

ticae) märehtivissä kotieläimissä ja sioissa;
räkätauti (malleus humidus) ja kupulatauti eli 

ihoräkä (malleus farciminosus) hevosensukuisissa eläi
missä ;

sikarutto (pestis suina);
lammasrokko (variolae ovinae);
lammaskapi (scabies ovis);
vesikauhu (rabies) koirissa ja muissa kotieläi

missä; sekä
2) tuberkuloosi (tuberculosis) nautaeläimissä.
Jos muu tarttuva kotieläintauti leviää laveam

malle ja käy niin pahanlaatuiseksi, että sitä voidaan 
pitää jonkun tässä mainitun taudin vertaisena, har
kitkoon ja päättäköön Senaatin Talousosasto, asian
omaisen Kuvernöörin *) tahi Lääkintöhallituksen ?) esi
tyksestä, mihin toimenpiteisiin, soveltamalla tämän 
asetuksen määräyksiä, on ryhdyttävä.

b K. Johtosääntö Suomen Suuriruhtinaanmaan Ku
vernööreille sekä Lääninhallitusten virkamiehille 29 p:ltä 
Jonlukuuta 1894 muutoksineen.

2) K. A. Lääkintöhallituksesta Suomessa 29 p:ltä 
Tammikuuta 1878 muutoksineen.
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2  §•

Jos kotieläimessä on tarttuvaa tautia, taikka jos 
on syytä pelätä eläimessä olevan sellaista tautia, ol
koon omistaja velvollinen ei ainoastaan siitä viipy
mättä ilmoittamaan vaan myös erotuttamaan eläimen 
muista eläimistä sekä, milloin se taudin laadun sel
ville saamiseksi tahi taudin ehkäisemiseksi katsotaan 
tarpeelliseksi ja asianomainen viranomainen *) on niin 
määrännyt, tappamaan sen eläimen sekä ryhtymään 
niihin muihin toimenpiteisiin, kuin viranomainen tau
din laatuun nähden saattaa määrätä. 1 2)

3  §•

Niiden kotieläinten omistaja, joihin jokin 1 §:n 1 
kohdassa mainittu tauti on ilmestynyt taikka jotka 
ovat sellaisen taudin saastuttamaksi julistetulla*) 
alueella, kuin myös tuberkuloosin saastuttaman tahi 
saastuttamaksi epäillyn nautaeläimen omistaja olkoon 
kielletty myymästä tahi muulla tavoin käyttämästä 
näitä eläimiä tai niiden osia ja tuotteita, taikka kär
siköön eräitä rajoituksia niiden käyttämisessä, sen

1)  Siv. 10—44.
2) Rikoslaki 34: 18 säätää:
Joka tahallansa levittää kulkutautia kotieläimiin, 

rangaistakoon kuritushuoneella korkeintaan neljäksi vuo
deksi taikka vankeudella vähintään kahdeksi kuukaudeksi. 

Yritys on rangaistava.
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mukaan kuin eri tautien laatuun nähden erittäin sää
detään 1) tahi asianomainen viranomainen2) määrää.

Laki olkoon sama heinien, olkien, pehkujen, lan
nan taikka käytettyjen talli- tai navettakalujen pois- 
viemisestä tilalta tahi alueelta, missä sellainen koti- 
eläintauti, jonka tartunta-aine on erittäin haihtuva, on 
ilmestynyt. 3)

4  §•

Jos asianomainen viranomainen2) katsoo tarpeel
liseksi kotieläintaudin ehkäisemiseksi määrätä saastu
tetun alueen vartioitavaksi tai suljettavaksi, suoritta
koon tuosta vartioimisesta johtuvat kulut se tai ne 
kunnat4), joissa tautia on.

Jos joku tuottamuksensa kautta levittää kulkutautia 
kotieläimiin siten, että rikkoo ohjeen, joka sellaisen kul
kutaudin estämiseksi tahi ehkäisemiseksi on annettu; 
tuomittakoon vankeuteen korkeintaan yhdeksi vuodeksi 
taikka sakkoon.

Rikoslaki 44: 6, 2 mom. kuuluu:
Joka rikkoo ohjeen, joka kotoeläimissä liikkuvan 

kulkutaudin estämiseksi tahi ehkäisemiseksi on annettu, 
vetäköön sakkoa enintään kaksisataa markkaa.

*) Siv. 18—40. — 2) Siv. 10—44. — 3) Siv. 5, muist. 2.
4) K. A. kunnallishallituksesta kaupungissa 8 p:ltä 

Joulukuuta 1873 ynnä siihen tehdyt muutokset K. A. 
15 p:ltä Elokuuta 1883 ja 15 p:ltä Joulukuuta 1897. K. A. 
maalaiskuntain kunnallishallinnosta 15 p:ltä Kesäkuuta 
1898. K. J. St äh l berg ,  Asetus maalaiskuntain kunnal
lishallinnosta selityksillä varustettuna. Helsingissä, 1901.
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5  §•
Kotieläinten erottamisesta, ihmisten ja eläinten, 

rakennuksien, vaatteiden, kalujen ja tavarain puhdis
tamisesta ja desinfisioimisesta, eläinten tappamisesta 
ja kuoppaamisesta sekä tartunta-ainetta sisältäväin 
tavarain ja esineiden hävittämisestä johtuvat kulut 
ovat eläinten omistajan suoritettavat.

Sitä vastoin ovat kustannukset asianomaisen vi- 
viranomaisen tai virkamiehen*) määräämistä desinfi- 
sioimisaineista sekä tuberkuliinista, malleiinista ja 
muista senlaatuisista aineista, joita asianomainen vir
kamies saattaa katsoa tarpeelliseksi käyttää tutkiak
seen, onko kotieläimessä joku tarttuva tauti, kuin 
myöskin hänelle sellaisesta tutkimuksesta tuleva kor
vaus suoritettavat yleisistä varoista.

6  §•
Eläimestä, joka 2 §:n säädöksen nojalla on ta

pettu, on sen omistaja saapa korvausta yleisistä va
roista. Koirasta ja kissasta ei kuitenkaan hyvitystä 
anneta.

7 §•
Korvaukseksi tapetusta eläimestä arvioituna täy

teen arvoonsa terveessä tilassa maksetaan 
koko arvioimisarvo:

eläimestä, joka ruumiinavauksessa on havaittu 
vapaaksi siitä taudista, jota siinä epäiltiin olleen;

l ) Siv. 10—44.

7
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kolme neljännestä arvioimisarvoa:
eläimestä, joka on sairastunut karjanruttoon, ]) 

pahanlaatuiseen keuhkotautiin2) tai sikaruttoon;3)
nautaeläimestä, joka on sairastunut yleiseen tai 

utaretuberkuloosiin 4) ; sekä
hevosesta, joka on sairastunut räkätautiin 5), ellei 

eläin ole näyttänyt selviä taudinmerkkejä; 
puoli arvioimisarvoa:

hevosesta, joka on sairastunut kupulatautiin eli 
selviä taudinmerkkejä osottavaan räkätautiin. 5)

Jos eläin ruumiinavauksessa on havaittu vapaaksi 
luullusta taudista, mutta sitä vastoin sairastuneeksi 
toiseen, joka melkoisesti alentaa sen arvoa, maksetaan 
korvaukseksi ainoastaan se arvo, mikä sille on pantu 
sairaana.

Tapetusta eläimestä maksettavasta korvauksesta 
vähennetään kuitenkin, jos eläin kokonaan tai osaksi 
voidaan käyttää hyödyksi, se rahamäärä, minkä arvoi
seksi käytettäväksi kelpaava osa on arvioitu.

8 §•
Kulut 2 §:n säädöksen perustuksella tapetun eläi

men arvioimisesta 6) suoritetaan yleisistä varoista.

9 §•
Korvauksen saamisen oikeus menetetään:
jos kotieläimen omistaja on jättänyt noudatta-

x) Siv. 25—27. — 2) Siv. 27—29. — 3) Siv. 82—34.
4) Siv. 37—40. — 5) Siv. 31—32. — 6) Siv. 40—44.
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matta tarttuvien kotieläintautien ehkäisemisestä voi
massa olevia määräyksiä; *)

jos omistaja eläintä ostaessaan todistettavasti on 
tiennyt että se oli tarttuvassa taudissa; sekä

jos hevonen, joka on tuotu muusta maasta, on 
sairastunut räkä- tai kupulatautiin ennenkuin vuosi on 
kulunut siitä kuin eläin oli tähän maahan tuotu eikä 
voida selvittää että tauti on tässä maassa saatu.

10 §.
Mitä tässä edellä on säädetty kotieläimen omista

jasta sovelletaan, ellei omistaja ole saapuvilla, siihen 
joka on hänen sijassaan.

Ministerivaltiosihteeri Plehwe.

*) Siv. 3—44. Rangaistusmääräykset siv 5—6, muist.



Armollinen Asetus,
sisältävä lisäsäännöksiä Armolliseen Asetuk
seen 15/28 p:ltä Tammikuuta 1904 tarttuvien 

kotieläintentautien ehkäisemisestä 
Suomessa.

[Annettu Pietarissa, 15/28 p:nä Tammikuuta 1901].

Hänen Majesteettinsa Keisari oii Keisarillisen Suo
men Senaatin alamaisesta esityksestä Pietarissa olles
saan 15/28 p:nä Tammikuuta 1904 suvainnut Armossa 
vahvistaa seuraavat lisäsäännökset1) Armolliseen Ase
tukseen 15/28 p:ltä Tammikuuta 1904 tarttuvien ko
tieläintentautien ehkäisemisestä Suomessa. 2)

1 LUKU.

Yleisiä säännöksiä,

i §•

Kuvernöörien3) on valvominen tarttuvien koti
eläintentautien torjumisesta ja ehkäisemisestä voimassa

9 Noudatettavat 1 p:stä Heinäkuuta 1904 (K Se
naatin Päätös 3 p:ltä Maaliskuuta 1904).

2) Siv. 3—9. — 8) Siv. 4, muist. 1
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olevien määräysten noudattamista; ja tulee Kuvernöörin 
tämän mukaisesti, kun tarttuva tauti uhkaa kotieläi
miä tai niihin jo on ilmestynyt:

määrätä asianomainen läänineläinlääkäri l) pai
kalle tutkimaan taudin laatua ja sen perustuksella 
ryhtymään tarpeellisiin toimiin;

milloin katsotaan tarpeelliseksi, yleisellä kuulu
tuksella julistaa se karjasto tai alue, missä joku tart
tuvien kotieläintentautien ehkäisemisestä Suomessa an
netun Armollisen asetuksen 1 §:n 1 kohdassa2) mai
nituista taudeista on ilmestynyt, saastutetuksi, kuulu
tuksessa ilmoittaen taudin laadun ja leviämisen kuin 
myös sen hoitamisen ja ehkäisemisen tavan, sekä sit
ten, kun tauti on lakannut, taas julistaa tuo karjasto 
tai alue taudittomaksi;

h K. Kirje eläinlääkäri-ammattien muuttamisesta 
vakinaisiksi viroiksi 28 piitä Tammikuuta 1868; K. J. 
sisältävä uusia määräyksiä eläinlääkärin-viroista maas
samme sekä niihin virkoihin yhdistetyistä palkkaeduista 
14 piitä Heinäkuuta 1883 ynnä K. Kirje 7 piitä Joulukuuta 
1897 ja K. Senaatin Päätös 26 piitä Maaliskuuta 1903, K. 
J. kahdentoista uuden läänineläinlääkärinviran perusta
misesta 26 piitä Heinäkuuta 1900; K. J. Suomen läänin- 
eläinlääkärinpiirien lisäämisestä ja uudestijärjestämisestä 
17 piitä Tammikuuta 1901 ynnä, K. A. 13/26 piitä Elo
kuuta 1903 ja K. Senaatin Päätös 29 piitä Lokakuuta 
1903. Lääkkeiden myyntioikeudesta K. A. 10 piitä Elo
kuuta 1898; opintojen edistämisestä K. Kirje 28 piitä 
Syyskuuta 1898.

2) Siv. 4.
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yksissä neuvoin asianomaisen viranomaisen kanssa 
määrätä erityisiin varokeinoihin ryhdyttäväksi kulje
tettaessa kotieläimiä rautatiellä tai laivassa; l)

läänineläinlääkärillä niin hyvin markkinoilla tai 
muissa tiloissa, joihin kokoontuu suurempi määrä elu
koita, tutkituttaa, ovatko eläimet sairastuneet kulloin
kin uhkaavaan tautiin, kuin myös suuremmilla alueilla 
toimituttaa yleisiä niiden kotieläinten katsastuksia, 
jotka ovat taudille alttiita;

asianhaarain mukaan määrätä, millä ehdoilla ko
tieläimiä saadaan kuljettaa saastutetuksi julistetun 
alueen kautta tai sinne tuoda ja sieltä viedä eläviä 
tai teurastettuja eläimiä tahi niiden osia taikka heiniä, 
olkia, lantaa tai muita jätteitä; mitä varokeinoja on 
kotieläimiä teurastettaissa varteen otettava; 2) mihin 
toimiin on ryhdyttävä sairaiden eläinten eristämiseksi, 
niiden henkilöiden ja esineiden puhdistamiseksi, jotka 
ovat olleet semmoisten elukkain läheisyydessä tai yh
teydessä niiden kanssa, ja mitkä tautiin joutuneet 
eläimet ovat pantavat läänineläinlääkärin katsonnan 
alaisiksi;

niinä aikoina, kuin vesikauhua3) ilmestyy, mää
rätä että koirat ovat kahleissa pidettävät, nuorasta 
talutettavat tai kuonokopilla varustettavat, että koirat 
ja kissat ovat huoneeseen suljettavat sekä että ne ovat 
tapettavat, ellei annettuja määräyksiä noudateta;

*) Nautaeläinten maahan tuomisesta siv. 45—50.
2) Kotieläinten teurastamisesta yleensä siv. 51—53.
8) Siv 36—37.
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eräissä tapauksissa kieltää myymästä maitoa ja 
sikiöitä karjasta, johon tauti on ilmestynyt;

kieltää tai, jos asia on toisen viranomaisen rat
kaistava, hankkia kielto pitämästä markkinoita, tori- 
päiviä, käräjiä tai muuta kokousta, johon useita koti
eläimiä tuodaan;

käskeä sulkemaan tahi vartioimaan saastutettuja 
seutuja, kuitenkaan keskusliikettä siten supistamatta 
enempää kuin tarve vaatii;

ryhtyä toimiin niitten korvausten maksamiseksi, 
joita eräissä tapauksissa on yleisistä varoista suori
tettava; *)

jos asianomainen läänineläinlääkäri on estetty 
toimittamasta jotakin hänelle näitten säännösten mu
kaan kuuluvaa tehtävää, taikka muutoin, jos erityinen 
kiire on tarpeen ja läänineläinlääkärin asemapaikka on 
kaukana siitä paikkakunnasta, jossa tauti on ilmesty
nyt, siihen heti käyttää toista asianmukaisesti oikeu
tettua eläinlääkäriä, joka on siihen ilmoittanut suos
tuvansa, niin myös Lääkintöhallituksen esityksestä, 
milloin taudin masentamiseksi saattaa olla tarpeen 
useampia läänineläinlääkärin virkamatkoja, määrätä 
erityinen eläinlääkäri yhteen jaksoon palvelemaan tau
din saastuttamalla paikkakunnalla; sekä

Senaatin Talousosastolle ilmoittaa ja Lääkintö
hallitukselle lähettää tieto niin hyvin tarttuvan koti- 
eläintentaudin ilmestymisestä, kuin myös taudin leviämi-

!) Siv. 7—9.



14 Lisäsäännöksiä kotieläintaudeista.

sestä ja niistä toimista, joihin sen johdosta on ryhdytty, 
sekä taudin lakkaamisesta.

Milloin selviä määräyksiä tarttuvien kotieläinten- 
tautien torjumisesta ja ehkäisemisestä puuttuu tai 
epätietoisuutta muutoin ehkä ilmaantuu, on Kuver
nöörin pyydettävä neuvoja ja selityksiä Lääkintöhalli
tukselta.

2  §•

Lääkintöhallituksen ]) tulee:
pitää silmällä kotieläintentautien ilmestymistä ja 

leviämistä maassa sekä, kun siihen aihetta on, asian
omaiselle Kuvernöörille tehdä esitys tarpeellisiin toi
miin ryhtymisestä niitten estämiseksi ja ehkäisemi
seksi ;

terveydenhoito- 2) ja kunnallislautakuntien 3) sekä 
poliisiviranomaisten ja kruununpalvelijain4) ohjauk
seksi julaista helppotajuisia osotuksia tarttuvien koti
eläintentautien tuntemiseen ja vastustamiseen;

h Siv. 4, muist. 2.
2) K. A. terveydenhoidosta Suomenmaassa 22 piitä 

Joulukuuta 1879, 1—7 §.
3) Edellisessä muistutuksessa mainitun asetuksen 

27—30 §. K. A maalaiskuntain kunnallishallinnosta 15 
piitä Kesäkuuta 1898, 52—77 §.

4) K. A. lääninvirkakunnan maalla olevista virka-ja 
palvelusmiehistä 10 piitä Elokuuta 1898. K. Johtosäännöt 
Suomenmaan kruununvoudeille ja kruununnimismiehille 
28 piitä Marraskuuta 1898.
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antaa niin hyvin Kuvernööreille kuin äskenmaini- 
tuille viranomaisille tarpeellisia neuvoja ja tietoja;

jos hairahduksia ja erehdyksiä asiasta annettujen 
määräysten noudattamisessa huomataan, ne oikaista 
ja, milloin se ei voi tapahtua, asianomaiselta viran
omaiselta vaatia oikaisemista; sekä

Lääkintöhallituksen annettavaan vuosikertomuk
seen panna yhteenveto niistä tiedoista, jotka koskevat 
maassa vuoden kuluessa ilmestyneitä tarttuvia koti- 
eläintentauteja.

3 §•
Läänineläinlääkärienl) tulee, kunkin piirissään, val

voa kotieläinten yleistä terveydentilaa ja ottaa tark
kaan vaariin kaikki merkit, jotka saattavat osottaa 
tarttuvan kotieläintentaudin ilmestymistä, ja on läänin
eläinlääkäri, kun semmoinen tauti on ilmestynyt, vel
vollinen :

tarkoin tiedustelemaan taudin laatua, sen alkua 
ja leviämistä- sekä, milloin tarpeelliseksi katsotaan, 
tarkastamaan myöskin vielä sairastumattomat eläimet;

milloin tarttuvien kotieläintautien ehkäisemisestä 
annetun Armollisen asetuksen 1 §:n 1 kohdassa maini
tun taudin pelätään ilmestyneen, epäilyttävissä tapauk
sissa Lääkintöhallitukseen lähettämään sopivaa tutki
musainetta;

taudin hoitamiseksi ja tartunnan ehkäisemiseksi 
antamaan terveydenhoito- tai kunnallislautakunnalle

Siv. 11, muist. 1.
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sekä eläinten omistajille tarpeellisia, kirjallisesti laadi
tulta neuvoja; sekä

taudin ilmestymisestä ja leviämisestä, samoin kuin 
niistä toimista, joihin sen johdosta on ryhdytty, viipy
mättä antamaan tiedon Kuvernöörille ja Lääkintöhalli
tukselle sekä, milloin eläimen ruumista avattaessa on 
huomattu merkkejä jostakin semmoisesta taudista, joka 
mainitaan tarttuvien kotieläintentautien ehkäisemisestä 
annetun Armollisen asetuksen 1 §:n 1 kohdassa, Ku
vernöörille ja Lääkintöhallitukselle lähettämään ruu- 
miinavauspöytäkirjan.

Läänineläinlääkärien asiana on sitä paitsi, kunkin 
piirissään, antaa lupa tarttuvan taudin saastuttaman 
eläimen osien myymiseen tahi muutoin hyödyksi käyt
tämiseen sekä määrätä ne varokeinot, joita noudatta
malla taudin saastuttaman tai tartunnasta epäillyn 
karjan maitoa saatakoon ihmisten ja eläinten ravin
noksi käyttää taikka meijerituotteiksi valmistaa.

4 §•

Terveydenhoitolautakunnan1) kaupungissa ja maalla 
sekä kunnallislautakunnan 2) maalla, missä eri tervey
denhoitolautakuntaa ei ole, on lähinnä valvottava mitä 
tarttuvien kotieläintentautien torjumiseksi ja ehkäisemi
seksi on vaariin otettava, ja on lautakunnan velvolli
suutena siihen nähden:

*) Siv. 14, muist. 2. 
2) Siv. 14, muist. 3.
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tarkoin noudattaa, mitä tässä asetuksessa sääde
tään taikka sen mukaan asianomainen viranomainen 
tai eläinlääkäri määrää;

milloin tarttuva kotieläintentauti on ilmestynyt 
tai uhkaa ilmestyä, pitää huolta siitä, että tähän kuu
luvat säännökset ja määräykset joutuisasti saatetaan 
yleisön tiedoksi ja tulevat asianmukaisesti noudate
tuiksi ;

yksissä neuvoin paikkakunnan kruunun palvelijain 
kanssa määrätä miten asianmukaisesti säädetyt var- 
tioimis- ja sulkemistoimet ovat järjestettävät ja suori
tettavat; sekä

jos jossakin tapauksessa tarpeellisia taudilta ja 
sen leviämiseltä suojaavia määräyksiä puuttuu, ryh
tyä niihin toimiin kuin asianhaarat saattavat vaatia.

5  §•

Poliisiviranomaisen kaupungissa ja kruununpalve- 
lijain maalla tulee antaa terveydenhoito- tai kunnal
lislautakunnalle ja eläinlääkärille kaikkea sitä virka- 
apua, joka on tarpeen toimeenpantaessa mitä näissä 
säännöksissä säädetään tai sen mukaisesti ehkä mää
rätään, kuin myös valvoa että, milloin kotieläinten
tauti, jonka epäillään olevan joku tarttuvien koti- 
eläintentautien ehkäisemisestä annetun Armollisen ase
tuksen 1 §:n 1 kohdassa mainittu, on ilmestynyt, se 
ilmoitetaan asianomaiselle viranomaiselle, sekä että 
asiasta voimassa olevia määräyksiä muutoin tarkoin 
noudatetaan.
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2 LUKU.

Tarttuvien kotieläintentautien ehkäisemisestä 
Suomessa annetun Armollisen asetuksen

1 §:n 1 kohdassa mainituista taudeista.

a) Yleisiä määräyksiä.

6 §•
Jos kotieläin sairastuu tautiin, joka on tai jonka 

luullaan olevan joku tarttuvien kotieläintentautien eh
käisemisestä annetun Armollisen asetuksen 1 §:n 1 
kohdassa mainittu, pitää tuon eläimen omistajan viipy
mättä ja viimeistään neljänkolmatta tunnin kuluessa 
siitä, kuin taudinkohtaus on tullut hänen tiedokseen, 
ilmoittaa se terveydenhoito- tai kunnallislautakunnan 
esimiehelle sekä asianomaiselle poliisiviranomaiselle.

Jos sellainen ilmoitus on tehty tai muutoin on 
saatu tieto semmoisesta taudinkohtauksesta, kuin ylem
pänä mainitun Armollisen asetuksen 1 §:n 1 kohdassa 
sanotaan, on lautakunnan esimiehen koetettava saada 
tarkempia tietoja siitä, millä tavalla tauti on ilmesty
nyt ja miten se osottautuu. Jos esimiehellä saamiensa 
selitysten perustuksella ja niiden osotusten mukaan, 
joita Lääkintöhallituksen on tarttuvien kotieläinten
tautien tuntemiseen ja vastustamiseen annettava, on 
päteviä syitä siihen olettamiseen, että kysymyksenä 
oleva tauti on karjanruttoa1) tai pernaruttoa, 2) pitää hä
nen heti kutsua eläinlääkäri tautia tutkimaan sekä il-

i) Siv. 25—27. — 2) Siv. 29—30.
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moittaa Kuvernöörille tuo toimenpide ja sen syy. Jos 
taas tautia katsotaan muuksi tarttuvaksi kotieläinten- 
taudiksi, on esimiehen sen ilmestymisestä ynnä muista 
asianhaaroista, jotka saattavat olla avuksi päättäessä 
mitä laatua tauti on, viipymättä annettava tieto Ku
vernöörille, jonka tulee, jos katsotaan tarpeelliseksi, 
määrätä läänineläinlääkäri paikalle ottamaan selkoa 
asiasta ja järjestämään toimia taudin ehkäisemiseksi.

Jos lautakunnan esimiehellä, kotieläimen taudin
kohtausta ilmoitettaessa, on aihetta epäillä ett’ei tauti 
olekaan tarttuvaista, pitää esimiehen, ennenkuin eläin
lääkäri kutsutaan tai tieto taudin ilmestymisestä Ku
vernöörille toimitetaan, koettaa paikalla tiedustella 
taudin ominaisuuksia; älköön se kuitenkaan vaikut
tako ajanhukkaa, älköönkä taudin masentamista tar
koittavia toimia sen vuoksi viivytettäkö.

Jos tarttuvaan tautiin sairastuneen eläimen omis
taja tahtoo itse kutsua eläinlääkärin, on hänen kui
tenkin määrätyssä ajassa annettava taudinkohtauk
sesta tieto lautakunnan esimiehelle.

7  §•

Jos läänineläinlääkäri on vahvistanut semmoisen 
kotieläintentaudin, kuin tarttuvien kotieläintentautien 
ehkäisemisestä annetun Armollisen asetuksen 1 §:n 
1 kohdassa mainitaan, ilmestyneen, on se karjasto tai 
alue, missä tauti on havaittu, julistettava taudin saas
tuttamaksi. Semmoisen julistuksen antaa Kuvernööri 
yleisellä kuulutuksella, mutta jos erinomainen kiire on
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tarpeen, voivat sen, eläinlääkärin esityksestä, antaa 
paikkakunnan kruimunpalvelijätkin kirjallisella todis
tuksella, joka todistettavasti on eläinten omistajalle 
toimitettava, ja on sitten Kuvernöörin asia, harkin
nan mukaan, joko antaa kuulutus rutto julistuksesta 
talli peruuttaa se. Kuulutukseen, jolla joku karjasto 
tai alue julistetaan saastutetuksi, on, paitsi ilmoitusta 
paikasta, missä tauti liikkuu, pantava tarkkoja mää
räyksiä niistä varokeinoista ja muista toimista, joihin 
taudin vuoksi on ryhdyttävä; ja on kuulutus luettava 
julki kirkoissa ja naulattava esille kestikieväreihin *), 
kunnallishuoneisiin 2) ja muihin soveliaisiin paikkoihin 
niin suuressa osassa lääniä, kuin tarpeelliseksi katso
taan, sekä myöskin pantava paikkakunnan tahi lää
nin enimmin leviäviin sanomalehtiin.

Sittenkuin määrätyt puhdistustoimet on suoritettu 
ja tauti katsotaan lakanneeksi, on karjasto tahi alue, 
missä tauti oli liikkunut, julistettava taudittomaksi. 
Semmoisen julistuksen antakoon Kuvernööri neuvotel
tuaan Lääkintöhallituksen kanssa, ja on se ylempänä 
mainitulla tavalla julkaistava.

8  §•

Kotieläin, joka on sairastunut tai jota epäillään

*) Rak. K. 28: —. K. A. kyydinpidosta ja kestikie- 
varitaloista 12 p:ltä Marraskuuta 1883 ynnä K. A. 20 
piitä Joulukuuta 1888.

2) K. A. maalaiskuntain kunnallishallinnosta 15 piitä 
Kesäkuuta 1898, 17 §.



Lisäsäännöksiä kotieläintaudeista. 21

sairastuneeksi johonkin tarttuvien kotieläintentautien 
ehkäisemisestä annetun Armollisen asetuksen 1 §:n 1 
kohdassa mainittuun tautiin, on sen omistajan toi
mesta heti erotettava terveistä, tuolle taudille alttiista 
eläimistä sekä pidettävä erityisessä rakennuksessa tai 
huoneessa taikka tarkoin aidatulla paikalla erillään; 
ja on sen ohessa tarkoin valvottava ett’ei sairastunut 
tai sairastuneeksi epäilty eläin pääse juottopaikalle 
tai laitumelle eikä saa koskettaa astioihin, siloihin tai 
muihin kaluihin, joita käytetään terveille eläimille. 
Älköön myöskään se, joka hoitaa taudin saastutta
maa eläintä, olko, läänineläinlääkärin luvatta, yhtey
dessä terveen eläimen kanssa, älköönkä asiaan kuulu
mattoman henkilön sallittako tulla lähelle taudin saas
tuttamaa eläintä tai esineitä, joihin se on kosket
tanut.

Semmoiseen tautiin sairastunutta tai siitä epäil
tyä eläintä ei saa muuttaa siitä talosta, missä se on 
sairastunut, ellei muutto tapahdu läänineläinlääkärin 
siihen antamalla luvalla.

9  §•
Jos sairastuneella eläimellä epäillään olevan kar- 

janrutto ]) tai pahalaatuinen keuhkotauti 2), koskekoot 
lähinnä edellisessä §:ssä olevat säännökset,- edellisessä 
tapauksessa kaikkia niitä nautaeläimiä, lampaita, vuo
hia ja muita märehtiviä eläimiä sekä jälkimäisessä

l) Siv. 25—27. — 2) Siv. 27—29.
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tapauksessa kaikkia niitä nautaeläimiä, jotka viimeksi 
kuluneina kymmenenä vuorokautena ennen taudin il
mestymistä ovat navetassa, juottopaikassa tai ulkona 
kedolla olleet yhdessä sairastuneen eläimen kanssa.

10 §.
Jos kotieläin, jonka eläinlääkäri on julistanut 

epäiltäväksi jostakin tarttuvien kotieläintentautien eh
käisemisestä annetun Armollisen asetuksen 1 §:n 1 
kohdassa mainitusta taudista, kuolee, olkoon sen omis
taja velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä tervey
denhoito- tai kunnallislautakunnan esimiehelle, jonka, 
jos on kysymys pahalaatuisesta keuhkotaudista1), räkä- 
tai kupulataudista 2), on joutuisasti kutsuttava läänin
eläinlääkäri eläimen ruumiin avaamisella ottamaan sel
vää taudin oikeasta laadusta.

n  §•
Eläin, joka on kuollut tai epäillään kuolleeksi jo

honkin tarttuvien kotieläintentautien ehkäisemisestä 
annetun Armollisen asetuksen 1 §:n 1 kohdassa mai
nittuun tautiin taikka on näitten säännösten nojalla 
tapettu, on eläimen omistajan toimesta kuopattava 
tahi, jos käy päinsä, poltettava tai keitettävä. Jos 
läänineläinlääkäri on julistanut että muutamia osia 
eläintä voidaan hyödyksi käyttää, jätettäköön nämä

l) Siv. 27—29. — 2) Siv. 31-32.
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osat hävittämättä, noudattaen läänineläinlääkärin mää
räämiä varokeinoja.

Jos eläin kuopataan nylkemättä, on nahka lei- 
keltävä rikki taikka muulla tavalla saatettava kelpaa
mattomaksi. Kuoppa on kaivettava syrjäiseen, kui
vaan ja soveliaaseen paikkaan eläimen omistajan 
alueelle ja niin syväksi, että eläimen kaikkia osia 
peittää vähintään puolentoista metrin paksuinen maa
kerros. Ellei eläimen omistajalla ole soveliasta maata 
taikka jos ei tiedetä kenenkä eläin on, tulee tervey
denhoito- tai kunnallislautakunnan hankkia kuoppaa- 
mispaikka. Paikka, johon eläin on kuopattu, on pi
dettävä aidattuna ja suljettuna muilta kotieläimiltä 
ainakin yksi vuosi.

Jos tavataan eläin rannalle ajautuneena tai ulos 
kedolle kuolleena, pitää, milloin eläimen omistaja on 
tuntematon ja on syytä epäillä eläimen kuolleen jo
honkin ylempänä mainittuun tautiin, tieto siitä viipy
mättä annettaman terveydenhoito- tai kunnallislauta
kunnan esimiehelle, jonka tulee kuoppauttaa eläin 
nahkoineen kaikkineen taikka saattaa se vahingoitta- 
mattomaksi sillä tavoin kuin edellä on sanottu.

12 §.
Sen, joka on koskettanut tarttuvien kotieläinten- 

tautien ehkäisemisestä annetun Armollisen asetuksen 
1 §:n 1 kohdassa mainittuun tarttuvaan tautiin sai
rastuneeseen kotieläimeen, semmoisen eläimen jään
nöksiin tai eläimen yhteydessä olleisiin esineihin, on,
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ennenkuin hän paikalta poistuu, huolellisesti siivot
tava sekä itsensä että ne vaatteet ja jalkineet, jotka 
hänellä oli silloin päällänsä.

Tilalla, missä semmoista kotieläintentautia on ol
lut, ovat eläinten omistajan toimesta oitis ruton la
kattua avonainen paikka, talli, navetta tai muu huone, 
missä sairaita elukoita on pidetty, näiden paikkojen 
sisustus, kaikellaiset kalut, niinkuin siiat, ajoneuvot 
ja muut esineet, joihin sairas eläin on koskenut, kuin 
myös terveet eläimet, jotka voivat levittää tartunta- 
ainetta, huolellisesti puhdistettavat, ja jos asianhaarat 
antavat aihetta, sitä paitsi rehut, lanta, jätteet ja 
muut esineet, jotka saattavat tartuttaa, mutta joita 
ei voida puhdistaa, viipymättä maahan kuopattavat, 
poltettavat tai muulla tavalla saatettavat vahingoitta- 
mattomiksi, noudattaen kaikessa tässä alempana jo
kaisesta eri taudista annettavia säännöksiä tai niitä 
tarkempia määräyksiä, joita Kuvernööri yleisesti tai 
läänineläinlääkäri kussakin eri tapauksessa antaa.

Edellämainituita puhdistustoimia pitää valvoa lää
nineläinlääkärin tai, milloin hän ei ole saapuvilla, po
liisi- tai kruununpalvelijain taikka terveydenhoito- tai 
kunnallislautakunnan jäsenen; älköönkä, ennenkuin puh
distus on tapahtunut, esineitä, jotka ovat puhdistetta
vat, käytettäkö, älköön myöskään terveitä eläimiä, 
joihin tauti voipi tartt.ua, paikalle päästettäkö.
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b) Määräyksiä eri taudeista.

13 §,

Karjanrutto.

1) Jos katsastuksessa, jonka läänineläinlääkäri 
toimittaa, ilmestyy aihetta arveluun että eläin on sai
rastunut karjanruttoon, ja jos sitä ei voida varmasti 
päättää eläimen eläessä, saakoon poliisiviranomainen 
kaupungissa ja kruununvouti tai nimismies *) maalla, 
läänineläinlääkärin esityksestä ja sittenkuin tämä on 
kirjallisesti ilmoittanut taudinmerkit ja tuon arvelunsa 
perustukset, määrätä yhden tai kaksi taudista enim
män epäiltyä eläintä arvioitavaksi ja tapettavaksi. 
Siten tapetun eläimen ruumiin avatkoon ja tutkikoon 
läänineläinlääkäri oitis, ja on hänen viipymättä lähe
tettävä Kuvernöörille ja Lääkintöhallitukselle toimituk
sesta tehty pöytäkirja ynnä eläinlääkärin siihen pe
rustuva lausunto.

2) Karjanruttoon sairastuneeksi katsottu eläin on 
heti arvioitava ja tapettava. Samalla tavoin tehdään 
kaikille märehtiville eläimille, jotka viimeisten kymme
nen vuorokauden kuluessa navetassa, juottopaikalla, 
ulkona kedolla, laivassa tai rautatievaunuissa tai 
muualla ovat olleet yhdessä jonkun karjanruttoon 
sairastuneen eläimen kanssa. Siten tapetusta eläi-

*) Siv. 14, muist. 4.
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mesta älköön mitään käytettäkö hyödyksi, vaan on 
se kiireimmiten kuopattava tai poltettava.

3) Kun karjanrutto on ilmestynyt, on huone, piha, 
laidun tai muu paikka, missä sairastunut eläin on tai 
on ollut, kuin myös lähin ympäristö niin lavealta kuin 
eläinlääkäri katsoo tarpeelliseksi, vartioitava. Jos kar
janrutto on levinnyt laajemmalle alalle, on tämä pi
dettävä suljettuna siten, että vartio asetetaan teille tai 
kaduille, jotka vievät sinne taikka ovat lähellä sitä 
paikkaa, missä tauti on. Sillä tavoin vartioituun 
alueeseen nähden on vaariinotettava, ett’ei tälle tau
dille alttiita eläimiä sinne päästetä eikä märehtiviä 
eläimiä, heiniä, olkia eikä lantaa sieltä poisviedä. Jos 
on tarpeen vielä enemmän rajoittaa yhteyttä muiden 
seutujen kanssa, on Kuvernöörin siitä määrättävä.

4) Vartioimisen määrätköön kaupungissa tervey
denhoitolautakunta ja maalla kunnallislautakunta tai 
terveydenhoitolautakunta, missä sellainen on olemassa, 
ollen kuitenkin se viranomainen, joka vartioimisen on 
määrännyt, velvollinen ilmoittamaan sen Kuvernöörille; 
ja on Kuvernöörillä valta asianhaarain mukaan joko la
ventaa ja koventaa vartioimista taikka lakkauttaa tai 
rajoittaa sitä.

5) Vartioiminen jatkuu siksi kuin kaikki tapetta
viksi katsotut eläimet ovat tapetut sekä määrätyt 
puhdistustoimet päättyneet.

6) 12 §:ssä määrätyt puhdistustoimet ovat, mil
loin karjanrutto on ilmestynyt, ulotutettavat myöskin 
taudinpaikalla oleviin valmistamattomiin vuotiin ja
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nahkoihin, villoihin, karvoihin, jouhiin, sianharjak
siin, sarviin ja sorkkiin sekä muihin semmoisiin tava
roihin.

7) Heinät, oljet tai pehkut, joita on säilytetty 
siinä tai sen viereisessä huoneessa, missä karjan- 
ruttoon sairastunut eläin on ollut, taikka joihin sem
moinen eläin on koskettanut, ovat poltettavat.

8) Rutonsaastuttaman navetan lanta on huolelli
sesti kuopattava tai poltettava. Lanta, joka on pu
donnut ulos kedolle, missä sairas eläin oleskelee, on, 
mikäli mahdollista, tarkoin koottava ja samalla ta
voin käytettävä, älköönkä märehtiviä eläimiä päästet
täkö semmoiselle maalle ennenkuin seuraavana vuonna.

9) Siihen paikkaan, missä tähän ruttoon sairastu
nutta eläintä on säilytetty, ei saa, ennenkuin läänin
eläinlääkäri on antanut siihen luvan, kajota muutoin 
kuin mikäli puhdistustoimien ja muiden varoneuvojen 
toimittamiseksi on tarpeellista.

14 §.

Pahalaatuinen keuhkotauti.

1) Jos läänineläinlääkärillä on aihetta epäillä, 
että nautaeläimissä on pahalaatuista keuhkotautia, ja 
jos sitä ei voida päättää eläimen eläessä, on poliisi
viranomaisen kaupungissa ja kruununvoudin tai nimis
miehen maalla määrättävä eläin arvioitavaksi ja ta
pettavaksi sekä sen ruumis avattavaksi, niinkuin 13 
§:n 1 kohdassa karjanrutosta puhuttaessa on sanottu.
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Jos silloin havaitaan että eläimellä on pahalaatuinen 
keuhkotauti tai että on syytä sitä pelätä, tulee lää
nineläinlääkärin joutuisasti Lääkintöhallitukselle lähet
tää niin hyvin ruumiinavauspöytäkirja ynnä siihen 
kuuluvat asiakirjat kuin myös muutamia pahimmin 
vahingoittuneita osia eläimen keuhkoja Lääkintöhalli
tuksen tutkittaviksi; sen ohessa on Kuvernöörille lähe
tettävä oikeaksi todistettu jäljennös mainitusta pöy
täkirjasta. Sillä välin ovat paikalla olevat nautaeläi
met pidettävät täydellisesti erillään muusta nauta
karjasta.

2) Jos Lääkintöhallitus on vahvistanut, että tauti 
on pahalaatuista keuhkotautia, antakoon siitä tiedon 
Kuvernöörille, jonka on määrättävä että taudin vai
vaamat elukat ynnä kaikki muut nautaeläimet, jotka 
viimeisten kymmenen vuorokauden kuluessa ennen tau
din ilmestymistä ovat olleet yhteydessä niiden kanssa, 
arvioimisen tapahduttua viipymättä ovat tapettavat, 
ellei Lääkintöhallitus sattuneihin asianhaaroihin näh
den ole katsonut muihin toimiin ryhdyttäväksi. Nau
taeläin, joka on ollut yhteydessä sittemmin tähän 
tautiin sairastuneeksi havaitun eläimen kanssa, on, 
ellei se ylempänä mainitun säännöksen mukaan ole 
tapettava, joka tapauksessa pidettävä erillään muista 
nautaeläimistä siksi kuin on kulunut satakaksikym- 
mentä päivää siitä kuin se oli ollut yhteydessä sai
raan eläimen kanssa. Sillä tavoin erotettu eläin on 
sanotun ajan kuluessa vähintään kerran kuukaudessa 
1 ä änineläinlääkär in kat s as tetta v a.
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3) Pahalaatuisen keuhkotaudin saastuttaman eläi
men lihaa ja muita osia älköön hyödyksi käytettäkö.

4) Mitä tulee puhdistukseen ja muihin tartunta- 
aineen hävittämistä tarkoittaviin toimiin sekä saastu
tettuun paikkaan kajoamiseen, olkoon noudatettava 
mitä 13 §:n 6, 7, 8 ja 9 kohdassa on karjanrutosta 
säädetty.

15 §.

Pernarutto.

1) Kotieläimet, joiden joukossa pernarutto on il
mestynyt, ovat pidettävät erillään toisista eläimistä 
ja mikäli mahdollista pantavat eri pihattoon tai muu
hun huoneeseen.

2) Jos pernaruttoon sairastunut eläin on kuollut 
tai tapettu, älköön sen mitään osaa hyödyksi käytet
täkö; ja on eläintä kuopatessa tai polttaessa vaariin- 
otettava, että sitä niin vähän kuin mahdollista paloi
tellaan. Paikka, missä kuoppaaminen on toimitettu, 
on viipymättä puhdistettava ja aidattava.

3) Sairaan eläimen lanta on heti kuopattava tai 
poltettava sekä rehut ja pehkut, jotka ovat olleet 
semmoisen eläimen yhteydessä, poltettavat. Paikka, 
missä eläin on seisonut tai kuollut, on huolellisesti 
siivottava lannasta sekä verestä ja muista nesteistä, 
ja on siinä oitis sen jälkeen ryhdyttävä tartuntaa 
hävittävään menettelyyn.

4) Semmoisten märehtivien eläinten maitoa, joissa 
huomataan alkavan pernaruton merkkejä, taikka jotka
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ovat pernaruttoon sairastuneet, älköön myytäkö taikka 
ihmisten tai eläinten ravinnoksi annettako älköönkä 
myöskään meijerituotteiden valmistukseen käytettäkö. 
Jos samassa karjassa yksin ajoin sattuu useita per- 
naruton tapauksia, taikka tauti muuten on pahalaa
tuista, on Kuvernöörillä valta, eläinlääkärin esityksestä, 
käskeä että taudin saastuttamaan karjastoon kuulu
vien terveiden eläinten maito on keitettävä ennenkuin 
se myydään tahi käytetään ihmisten tai eläinten ra
vinnoksi sekä kuumennettava vähintään 85 Celsiuksen 
asteeseen ennenkuin se valmistetaan meijerituotteiksi.

5) Semmoista karjaa tahi aluetta, joka on julis
tettu pernaruton saastuttamaksi, tulee eläinlääkärin 
vähintään kerran viikossa käydä katsomassa niin 
kauan kuin uusia taudintapauksia siellä ilmestyy.

16 §.

Ruttomainen turpa-  ja  sorkkatauti.

1) Kun karjaan on ilmestynyt ruttomaista turpa-’ 
ja sorkkatautia, ovat kaikki paikalla olevat märehtivät 
eläimet ja siat pidettävät kokonaan erillään muiden 
tälle taudille alttiiden eläinten yhteydestä, älköönkä 
tähän tautiin sairastunutta eläintä ajettako tai ajoihin 
käytettäkö niillä teillä, joita keskuusliikkeeseen käy
tetään.

2) Koira, joka kuuluu tilalle, missä turpa- ja 
sorkkatauti on ilmestynyt, on pidettävä teljettynä tai 
kahleissa niin kauvan kuin tauti kestää,
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3) Sairaiden eläinten lanta on joka päivä pois- 
vietävä ja maahan kynnettävä tai sekalannaksi lai
tettava taikka muulla tavalla saatettava vahingoitta- 
mattomaksi, älköönkä lannan poisviemiseen käytettäkö 
muita kuin tilan omia juhtia.

4) Semmoiseen .karjastoon, johon turpa- ja sork
katauti on ilmestynyt, kuuluvien eläinten lihaa saa
daan käyttää vapaasti, mutta nahkoja ainoastaan sit
ten kuin ne on taudinaineista puhdistettu.

5) Maitoa älköön semmoisesta karjasta myytäkö 
tahi ihmisten tai eläinten ravinnoksi käytettäkö, ellei 
sitä ole keitetty, älköönkä meijerituotteiksi valmistet
tako, ellei sitä ole edeltäpäin lämmitetty vähintään 
85 Celsiuksen asteeseen.

6) Semmoista karjaa tahi aluetta, joka on julis
tettu ruttomaisen turpa- ja sorkkataudin saastutta
maksi, tulee eläinlääkärin vähintään kerran viikossa 
käydä katsomassa niin kauan kuin uusia taudin ta
pauksia siellä ilmestyy.

17 §.

Räkä-  ja  kupulatauti.

1) Jos on syytä epäillä että jokin hevonen on 
sairastunut räkä- tai kupulatautiin, tulee eläinlääkä
rin tutkia se malleiinilla tahi muulla ehkä tavallisella 
diagnostisella keinolla, ja siksi kuin tämä on tapah
tunut on hevonen pidettävä erillään muista taudille 
alttiista eläimistä. Jos tästä tutkimuksesta tulee ilmi,
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että eläin todenmukaisesti on sairastunut räkä- tai 
kupulatautiin, on se arvioitua heti tapettava ja ruu
mis avattava.

2) Hevonen, joka on seisonut samassa tallissa 
kuin räkä- tai kupulatautiin sairastunut eläin tahi 
joka on ollut yhteydessä semmoisen eläimen kanssa, 
josta on syytä otaksua että se on tämän taudin saas
tuttama, on katsottava taudista epäiltäväksi ja pidel
tävä niinkuin 1 kohdassa sanotaan.

3) Eläin, joka semmoisessa tutkimuksessa, kuin 
1 kohdassa sanotaan, havaitaan räkä- tai kupulatau- 
dista vapaaksi, jätettäköön heti omistajansa vapaasti 
käytettäväksi.

4) Eläimestä, joka tämän §:n perusteella on ta
pettu ja havaittu räkä- tai kupulatautiin sairastu
neeksi, älköön mitään osaa hyödyksi käytettäkö.

5) Tallirakennukseen, rehuihin, pehkuihin, lantaan 
ja kalustoon nähden noudatetaan mitä 15 §:n 3 koh
dassa sanotaan.

*

18 §.

Sikarutto,

1) Jos läänineläinlääkäri huomaa aihetta siihen 
arveluun, että jokin sika on sairastunut sikaruttoon 
ja jos sitä ei voida eläimen eläessä selville saada, 
pitää poliisiviranomaisen kaupungissa ja kruununvou
din tahi nimismiehen maalla määrätä, että eläin arvioi
daan ja tapetaan sekä sen ruumis avataan niinkuin



13 §:n 1 kohdassa karjanrutosta on säädetty; ja on 
ruumiinavauspöytäkirja ynnä eläinlääkärin siilien pe
rustava lausunto tämän viipymättä lähetettävä Ku
vernöörille ja Lääkintöhallitukselle. Jos silloin havai
taan että sikaruttoa on olemassa, on Kuvernöörin 
julistettava se karjasto tai alue, missä tauti on ilmes
tynyt, saastutetuksi niin laajalti kuin tarpeelliseksi 
katsotaan sekä, sittenkuin Lääkintöhallitusta on asiasta 
kuulustettu, määrätä kaikki paikalla olevat siat ta
pettaviksi.

2) Karjastosta tahi alueelta, joka on julistettu 
sikaruton saastuttamaksi, älköön eläviä sikoja pois- 
vietäkö, mutta semmoisen sian lihaa, joka läänineläin
lääkärin toimittamassa ruumiinavauksessa on havaittu 
vapaaksi sikarutosta, saadaan myydä tahi hyödyksi 
käyttää. Sitä vastoin ovat muut osat sellaisesta 
eläimestä kuopattavat tahi muulla tavoin vahingoitta- 
mattomiksi tehtävät.

3) Jos sikarutto on maassa laveammalle levinnyt, 
on sikoja kuljetettaessa niissä osissa maata, joissa 
tuota tautia ei ole, vaariinotettava, että eläinten mu
kana pitää seurata eläinlääkärin antama todistus siitä, 
että eläin on tullut paikasta, missä sikaruttoa, puna
tautia tai muuta semmoista tautia ei ole viimeisten 
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa ollut.

4) Sikaruttoon sairastunut eläin, joka on kuollut 
tai tapettu, on kokonaan kuopattava tai muulla ta
valla saatettava vahingoittamattomaksi.
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5) Sairaan eläimen lannalle kuin myös peli kuille, 
joihin se on koskenut, tehdään niinkuin 15 §:n 3 koh
dassa pernarutosta sanotaan.

19 §.

Lammasrokko.

1) Lammaskarja, johon rokkotauti on ilmestynyt, 
on pantava lammasnavettaan tai muuhun semmoiseen 
huoneeseen taikka myöskin ulkona kedolla pidettävä 
erillään terveistä lampaista; ja on paikka katsottava 
tuon taudin saastuttamaksi vähintään 300 metrin 
päähän kaikille tahoille.

2) Jos rokon tapaaman lammaskarjan omistaja 
haluaa istuttamalla rokkoa terveisiin lampaisiin vas
tustaa taudin leviämistä, älköön sitä häneltä kiellettäkö. 
Terve karja, joka on lähellä sairasta karjaa, voidaan, 
jos läänineläinlääkäri siihen suostuu, rokottaa. Ro
kottamisen saa toimittaa oikeutettu eläinlääkäri.

3) Jos terve karja rokotetaan, on ympäristö niin 
lavealta kuin ylempänä on mainittu katsottava saas
tutetuksi siksi kuin tarpeelliset jälkirokotukset on toi
mitettu ja Kuvernööri, läänineläinlääkärin esityksestä, 
julistanut paikan tartunnasta vapaaksi. Kaikki ro
kottamisesta johtuvat kulut ovat eläinten omistajan 
suoritettavat.

4) Sairaaseen tai rokotettuun lammaskarjaan kuu
luva paimenkoira on pidettävä sisäänsuljettuna siksi 
kuin tauti on lakannut.
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5) Saastutetussa karjassa olevia terveitä lampaita 
ei saa teurastaa muutoin kuin läänineläinlääkärin kat- 
sonnan alla; ja semmoisesta teurastuksesta tullutta 
lihaa saadaan viedä pois saastutetulta alueelta ainoas
taan kovasti suolattuna tai keitettynä.

6) Rehuja ja pehkuja lammasnavetasta, jossa on 
rokkotautia, älköön poisvietäkö älköönkä käytettäkö 
terveille lampaille, jotka eivät ole tuossa taudissa 
olleet tai rokotetut. Sairaiden ja rokotettujen lampai
den lanta on hävitettävä tai saatettava valiingoitta- 
mattomaksi.

7) Rokkotautiin sairastuneet lampaat, jotka ovat 
kuolleet tai tapetut, ovat nahkoineen päivineen kuo
pattavat, noudattaen että nahka sitä ennen leikel- 
lään rikki.

8) Sittenkuin kaikki sairaat lampaat ovat paran
tuneet, kuolleet tai tapetut sekä tarpeellinen puhdis
tus tapahtunut, on lammaskarja seuraavien kuuden
kymmenen vuorokauden kuluessa läänineläinlääkärin 
kahdesti katsastettava. Jos mainitun ajan kuluessa 
ei ole ollut lammasrokon tapauksia, julistettakoon 
paikka taudista vapaaksi.

20 §.

Lammaskapi.

1) Lammaskarja, johon kapia on ilmestynyt, on 
pidettävä erillään terveen karjan lampaista.
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2) Saastutetusta lammaskarjasta tulleita nahkoja 
ja villoja älköön pois vietäkö ennenkuin niiden puhdis
tus on toimitettu.

21 §.

Vesikauhu.

1) Jos koira tai kissa on sairastunut vesikauhuun, 
taikka jos eläimiä tai ihmisiä on purrut siitä taudista 
epäilty eläin, ovat niin hyvin sairas tai sairaaksi epäilty 
eläin kuin myös kaikki sen puremat eläimet heti 
kiinniotettavat ja pidettävät sisäänsuljettuina tai kyt
kettyinä niin, että kaikki yhteys muiden eläinten 
kanssa estyy, siksi kuin asiasta on asianmukaisessa 
järjestyksessä annettu tieto Kuvernöörille ja läänin
eläinlääkäri saapunut paikalle tutkimaan noita eläimiä.

2) Jos läänineläinlääkäri, pidettyään silmällä sai
rasta tai taudista epäiltyä eläintä, sen ruumista avat
taessa huomaa taudin vesikauhuksi, ovat kaikki sen 
eläimen puremat koirat, kissat ja siat oitis tapettavat, 
jota vastoin märehtivät eläimet ja hevoset ovat, ellei 
niiden omistaja suostu niiden tappamiseen, pidettävät 
erillään muista eläimistä satakaksikymmentä vuoro
kautta ja sen jälkeen vielä kuusikymmentä vuoro
kautta omistajan tarkan valvonnan alaisina. Ellei 
vesikauhuun sairastunutta tai siitä epäiltyä eläintä 
voida saada kiinni, saadaan se ilman mitään tappaa.

3) Alue, missä vesikauhun kohtauksia on ollut, 
on, niin lavealta kuin tarpeelliseksi katsotaan, julis-
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tettava tuon taudin saastuttamaksi. Semmoiselta 
alueelta älköön vietäkö koiraa eikä kissaa, hankki
matta siihen Kuvernöörin lupaa.

4) Kun joku alue on julistettu vesikauhun saas
tuttamaksi, ovat kaikki siinä olevat koirat varustetta
vat senmuotoisella kuonokopalla, kuin poliisiviran
omainen on määrännyt, tai pidettävät sisäänsuljettuina 
tai kytkettyinä sekä kaikki kissat säilytettävät huo
neissa. Jos tämä laiminlyödään, saatakoon koira tai 
kissa rangaistuksetta tappaa.

5) Vesikauhuun sairastunut eläin, joka on kuollut 
tai tapettu, on kuopattava tai muulla tavalla saatet
tava vahingoittamattomaksi.

8 LUKU.

Tuberkuloosista nautaeläimissä.*)

22 §.
Jos karjaston omistajalla on syytä epäillä kar- 

jastossaan olevan tuberkuloosia, tulee hänen heti antaa 
tästä tieto terveydenhoitolautakunnan esimiehelle tahi, 
ellei terveydenhoitolautakuntaa ole, kunnallislautakun
nan esimiehelle, ja on tämä velvollinen ilmoittamaan 
asianlaidan Kuvernöörille läänineläinlääkärin määrää
mistä varten paikalle tutkimusta toimittamaan.

*) Kats. myöskin siv. 45—50.



38 Lisäsäännöksiä kotieläintaudeista.

Siinä tulee läänineläinlääkärin tarkoin tutkia kaikki 
karjaan kuuluvat nautaeläimet käyttämällä tavallisia 
diagnostisia keinoja. Jos silloin käy selville että tu
berkuloosia on olemassa, ovat terveiksi huomatut eläi
met erotettavat sairaista tai taudista epäillyistä eläi
mistä ja navettaruokinnossa, mikäli mahdollista, pan
tavat toiseen rakennukseen taikka sitä ennen tarkasti 
puhdistettuun, muusta navetan osasta tiheällä seinällä 
erotettuun osastoon, johon on eri sisäänkäytävä. Ne 
eläimet, joihin sanotut keinot tutkimuksessa eivät ole 
asianmukaisesti vaikuttaneet, ovat sen jälkeen kerran 
vuodessa niinä aikoina, jotka läänineläinlääkäri yksissä 
neuvoin eläintenomistajan kanssa määrää, vieläkin 
tutkittavat kunnes yksi vuosi on kulunut siitä kuin 
karjasto havaittiin taudista vapaaksi.

23 §.

Yleiseen eli utaretuberkuloosiin sairastuneet eläi
met ovat heti tapettavat ja muut tuberkuloosia pote
vat eläimet varustettavat pysyväisellä merkillä.

24 §.

Tuberkuloosiin sairastuneita eläimiä älköön muu
toin kuin teuraaksi tahi teurastettuina myytäkö. Teu
rastetusta tuberkuloosia potevasta eläimestä saadaan, 
jos tauti on ollut yleistä tukerkuloosia, ottaa talteen 
ainoastaan nahka; mutta jos tauti on rajoittunut yk-
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sityisiin elimiin, käytettäköön eläinlääkärin odotuksen 
mukaan terveet osat ihmisten ja eläinten ravinnoksi.

Tuberkuloosia potevan eläimen veri samoin kuin 
liha ja sisälmykset, joissa on nystyröitä, ovat kuo
pattavat tahi poltettavat, ja paikka, missä semmoinen 
eläin on teurastettu, on huolellisesti siivottava ja 
puhdistettava.

Eläin, joka eläinlääkärin sitä tutkittua arvellaan 
sairastavan tuberkuloosia, saadaan myydä ainoastaan 
sillä ehdolla että se ostajalle ilmoitetaan.

25 §.

Tuberkuloosiin sairastuneita tahi tästä taudista 
epäiltyjä eläimiä käytettäköön siitoseläimiksi ainoas
taan sillä ehdolla että niiden sikiöt heti syntymisensä 
jälkeen poistetaan ja elätetään maidolla, josta, jos se 
ei ole todistettavasti terveistä eläimistä, tartunta-aine 
on hävitetty.

26 §.

Maitoa semmoisista eläimistä, jotka eläinlääkäri 
on julistanut tuberkuloosiin sairastuneiksi tahi siitä 
epäilyksen-alaisiksi, älköön ihmisten tai eläinten ra
vinnoksi käytettäkö älköönkä myytäkö taikka meijeri- 
tuotteiksi valmistettako, ellei tartunta-ainetta ole sitä 
ennen siitä hävitetty keittämällä tai kuumentamalla 
vähintään 85 Celsiuksen asteen lämpöiseksi.
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Jos yhtiö-, x) osuus- 2) talli ostomeijeriin tuodaan 
maitoa semmoisesta karjasta, jossa eläinlääkäri on 
julistanut olevan tuberkuloosia, ei maitoa saa meije
ristä antaa takaisin ostajille talli hankkijoille ennen
kuin se on kuumennettu vähintään 85 Celsiuksen as
teiseksi.

Kerman erottamiseksi käytettyä separaattoria tahi 
muuta konetta puhdistettaessa on sen seinissä oleva 
lima poltettava.

4 LUKU.

Erinäisiä määräyksiä.

27 §.

Semmoisten kotieläinten arvioimisen, jotka näitten 
säännösten perusteella tapetaan ja joista eläintenomis- 
taja on saapa korvausta yleisistä varoista, 3) toi
mittavat :

kaupungissa asianomainen läänineläinlääkäri, se 
henkilö, jonka maistraatti on jäseniensä joukosta

U Osakeyhtiöistä laki 2 p:ltä Toukokuuta 1895; ää
nettömistä eli kommandiittiyhtiöistä K. A. 24 piitä Marras
kuuta 1864; avoimista eli kauppayhtiöistä Kauppakaari 
15: — (Otavan Asetuskokoelma N:o 9).

2) Osuustoimintalaki 10 piitä Heinäkuuta 1901 (Ota
van Asetuskokoelma N:o 9).

3) Siv. 7—9.
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määrä-ajaksi siihen valinnut, ja yksi eläimen omista
jan kutsuma kunnassa asuva asiantunteva hen
kilö; sekä

maalla läänineläinlääkäri, kruununvouti tai nimis
mies taikka, jos nämä ovat estetyt, joku muu kruu- 
nunpalvelija ja yksi eläimen omistajan käräjäkunnan 
lautamiesten*) tahi kunnan luottamusmiesten2) jou
kosta valitsema henkilö.

Läänineläinlääkärin on määrättävä aika arvioimi
sen toimittamiselle ja eläimen omistajan toimesta kut
suttava muut arviomiehet.

Jos joku arviomies on estetty saapumasta mää
räaikana paikalle, valitkoon läänineläinlääkäri lähim
pänä asuvien joukosta asiantuntevan henkilön poissa
olevan sijaan.

Arvioiminen, jossa puhetta johtaa läänineläinlää
käri, toimitetaan niin, että eläin arvioidaan täyteen 
siihen arvoon, mikä sillä terveenä ollessa on ollut, 
minkä perästä, ja sittenkuin eläin on arviomiesten 
läsnä ollessa teurastettu, niille osille eläintä, jotka 
saadaan hyödyksi käyttää, pannaan paikkakunnalla 
käypä teurastusarvo. Elleivät arviomiehet ole yksi
mieliset arviosummasta, voittakoon se mielipide, jota 
kaksi toimitusmiestä kannattaa, ja jos kaikki arvio
miehet ovat eri mieltä, olkoon arviosumma heidän 
kunkin panemien arvojen keskimäärä.

x) K. A. kihlakunnan-lautakunnasta 25 p:ltä Tam
mikuuta 1886.

2) Siv. 6, muist. 4.
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Arvioimisesta tehdään täydellinen pöytäkirja, jo
hon on pantava myöskin tieto taudin laadusta kuin 
myös lausunto siitä, onko eläimen omistaja, siten kuin 
tarttuvien kotieläintentautien ehkäisemisestä annetun 
armollisen asetuksen 9 § :ssä*) sanotaan, menettänyt 
oikeuden saada korvausta tapetusta eläimestä. Pöy
täkirja on kaikkien arviomiesten allekirjoitettava ja 
heti eläimen omistajalle annettava.

Kun eläimen omistaja on Kuvernöörille näyttänyt 
semmoisen pöytäkirjan, kuin tässä mainitaan, on Ku
vernöörin määrättävä yleisistä varoista maksettavaksi 
korvaussumma, ellei eläimen omistajan katsota menet
täneen oikeuttaan korvauksen saamiseen tai laskuissa 
ole virhettä.

28 §.

Jos joku tarttuvien kotieläintentautien ehkäisemi
sestä annetun armollisen asetuksen 1 §:n 1 kohdassa 
mainittu kulkutauti leviää niin laajalle, ettei sen eh- 
käistyminen ole odotettavissa eläinten teurastamisesta, 
tulee Senaatin Talousosaston määrätä, onko teurasta
mista jatkettava vai onko se keskeytettävä.

29 §.

Jos joku muu, mainitun armollisen asetuksen 1 
§:n 1 kohdassa mainittu tarttuva tauti kuin karjan-

9 Siv. 8—9.



rutto ilmestyy erittäin pahalaatuisena, ja jos sen saa
tetaan pelätä nopeasti leviävän, on, sikäli kuin Lää
kintöhallitus ehdottaa ja Kuvernööri katsoo tarpeelli
seksi, myöskin semmoisen taudin rasittamalle alueelle 
pantava toimeen vartioiminen, ja on siinä noudatet
tava mitä Kuvernööri kussakin eri tapauksessa ehkä 
katsoo olevan syytä määrätä.

30 §.

Semmoinen vartioiminen, josta 13 ja 29 §:ssä 
puhutaan, tapahtuu kaupungissa poliisiviranomaisen 
toimesta, mutta maalla suorittaa sen, jos tauti on 
ilmestynyt ainoastaan yhdessä kunnassa, se kunta,*) 
taikka, jos tauti on levinnyt useampiin kuntiin, nämät 
kunnat yhteisesti.

31 §.

Jos kotieläinten^ omistaja tai hänen sijaisensa jät
tää täyttämättä mitä näissä säännöksissä säädetään 
tahi mitä niitten perustuksella oikein määrätään, ovat 
tarpeelliset toimet poliisiviranomaisen, kruununpalveli- 
jan, terveydenhoitolautakunnan tahi, milloin sellaista 
ei ole, kunnallislautakunnan täytettävät laiminlyöneen 
kustannuksella. * 2)

Ellei kotieläimellä, joka on sairastunut tarttuvaan 
tautiin tai jota siitä epäillään, ole tarpeellista hoitoa,
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*) Siv. 6, muist. 4.
2) Rangaistus siv. 6, muist.
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eikä eläimen omistajaa voida tavata, on poliisiviran
omaisen, kruununpalvelijain tahi edellämainitun lauta
kunnan toimitettava kunnan kustannuksella eläin tal
teen ja näitten säännösten mukaisesti hoidettavaksi.

32 §.

Ken ei tyydy Kuvernöörin päätökseen, joka kos
kee korvausmäärää tapetusta eläimestä, jatkakoon 
kannettaan haasteen nojalla laillisessa tuomioistui
messa. *)

Jos joku muutoin luulee, että näitten säännösten 
mukaan annettu määräys tahi toimenpide loukkaa 
hänen oikeuttansa taikka voidaan haitatta ja vaa
ratta kumota, tehköön siitä esityksen Kuvernöörille. 
Jos hän on Kuvernöörin päätökseen tyytymätön, jat
kakoon kannettaan kolmessakymmenessä päivässä Se
naatin Talousosastoon annettavalla valituksella. La
pinmaan tuomiokunnan asukkaisiin on mainittu vali
tusaika kuitenkin kuusikymmentä päivää. Mutta mitä 
asianomainen virasto tai virkamies on näissä asioissa 
määrännyt tai tehnyt, olkoon kuitenkin noudatettava 
kunnes se on ehkä saatu muutetuksi.

Ministerivaltiosihteeri Plehwe.

l) Oikeudenkäymiskaari 10: —



Keisarillisen Majesteetin Armollinen

Julistus
toimenpiteistä nystyrätautia vastaan Suonien 

nautaeläimissä. !)

Annettu Helsingissä, 22 p:nä Joulukuuta 1898.

(Otteita.)

II Luku.

Määräyksiä nystyrätaudin estämiseksi 
maalian pääsemästä.

6  §•

Nautaeläin tuotakoon maalian meritse talli maitse 
ainoastaan semmoiseen satamaan tahi rajapaikkaan, 
jossa on tullitoimisto; ja pitää eläimenomistajan, en
nen eläimen tuloa tullitoimistoon, aiotusta maahan
tuonnista ja sen ajasta tehdä kirjallinen ilmoitus, jossa 
mainitaan eläinten lukumäärä, niitten kotopaikka sekä 
mistä ne tuodaan.

*) Kats. myöskin siv. 3, 37—40.



7 §•
Nautaeläin, joka maahan tuodaan, on, jos tuonti 

tapahtuu meritse, ennenkuin eläin lossauspaikalla vas
taanottajalle jätetään, ja jos tuonti tapahtuu maitse, 
heti kun eläin on tuotu rajan yli, tuberkuliinia käyt
tämällä tarkasti tutkittava, ja toimittaa tämän tutki
muksen eläinlääkäri, jonka asianomainen Kuvernööri,x) 
eläimenvastaanottajan siitä hyvään aikaan tekemästä 
pyynnöstä, siihen määrää.

Jos suomalaisen oikeutetun eläinlääkärin2) tahi 
eläinsiitoksen ja karjanhoidon konsulentin 3) todistuk
sella näytetään, että he ovat tuberkuliinilla tutkineet 
eläimen juuri ennen kuin se vietiin ulos vieraasta 
maasta ja ettei se silloin näyttänyt reageeraavan, niin 
ei ylempänä määrättyä tutkimusta tarvitse toimittaa.

8  §•

Jos tässä tutkimuksessa eläimen lämpömäärä huo
mataan niin nousevan, että täytyy katsoa reaktsionia 
varmaan olemassa olevaksi, on eläin heti joko maasta 
pois vietävä taikka eläinlääkärin silmällä pitäessä teu
rastettava. Jos eläin tutkimuksessa havaitaan ter
veeksi, on se vastaanottajalle jätettävä, mutta epäil
tävissä tapauksissa pidettäköön eläin, vastaanottajan 
toimesta ja hänen kustannuksellaan, erillään ja tut
kittakoon 120 päivän perästä uudelleen tuberkuliinilla,

0 Siv. 4, muist. 1. — 2) Siv. 11, muist. 1
3) K. J. ja K. Johtosääntö 29 p:ltä Toukokuuta 1896.
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jonka jälkeen eläimen kanssa meneteltäköön asianhaa
rain mukaan.

9  §•

Kuljetusneuvot ja kalut, joita on käytetty nys- 
tyrätautista eläintä kuljetettaessa, ovat viipymättä, 
mikäli eläinlääkäri harkitsee tarpeelliseksi, puhdistet
tavat ja desinfisioitavat.

10 §.
Semmoisesta eläimestä, joka on tapettu 8 §:ssä 

olevan määräyksen nojalla, ei makseta korvausta ylei
sistä varoista.

Kaikki menot eläinten tutkimisesta ja muista toi
menpiteistä, joihin tämän luvun säännösten mukaan 
on ryhdyttävä, suorittaa eläimenomistaja.

u  §•
Jos nautaeläin vastoin tämän luvun määräyksiä 

luvattomasti tuodaan maahan *) ja tulli- tahi kruunun- 
palvelijat sen pidättävät taikka jos nautaeläin on lai
vasta, joka on ajautunut rantaan tahi tullut pakote
tuksi käymään hätäsatamassa, lossattava muussa pai
kassa tahi muussa järjestyksessä kuin tässä luvussa 
säädetään, ilmoitettakoon asianlaita viipymättä lähim
mälle tullitoimistolle, jonka tulee Tullihallitukselta1 2) 
hankkia määräys, mitenkä sellaisen eläimen kanssa 
on meneteltävä.
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2) K. Johtosääntö 26 p:ltä Kesäk. 1885 muutoksineen.
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12 §.
Mitä tässä luvussa on säädetty nautaeläinten maa- 

lian-tuonnista, ei sovelleta semmoisten eläinten tuon
tiin Keisarikunnasta. ])

IV Luku.

Rangaistuksesta ja muusta seuraamuksesta.

14 §.

Joka maahan tuopi tahi yrittää tuoda nautaeläi
men, noudattamatta niitä määräyksiä, jotka semmoi
sesta tuonnista tässä julistuksessa on säädetty, rangais
taan niinkuin salakuljetuksesta rikoslain 38 luvun 12 
§:n mukaan 1 2) ja eläin olkoon menetetty. 3)

15 §.

Joka muuten rikkoo tämän julistuksen säännöksiä, 
rangaistaan rikoslain 44 luvun 6 §:n 2 momentin mu
kaan. 4)

1) K. J. 20 p:ltä Tammikuuta 1863 ja 4 piitä Maa
liskuuta 1863.

2) Vähintään 100 markan sakolla taikka vankeudella 
vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi 
vuodeksi.

3) R. L. 2: 16, K. A. rangaistusten täytäntöönpa
nosta 19 piitä Joulukuuta 1889, 5: 7.

4) Siv. 6, muist.
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V Luku.

Erityisiä määräyksiä.

16 §.

Eläinlääkärin tulee joka vuodelta pitää tarkkaa 
luetteloa tutkittujen eläinten lukumäärästä ja toimi
tettujen tutkimusten tuloksista Lääkintöhallituksen1) sitä 
varten antaman kaavan mukaan; ja ovat sanotut luet
telot ennen Tammikuun kuluttua seuraavana vuonna 
Lääkintöhallitukseen lähetettävät, jonka jälkeen Lää
kintöhallituksen tulee asettaa ne yhteen ja lähettää 
siitä kertomus Maanviljelystoimituskuntaan.

17 §.

Lääkintöhallituksen on annettava niitä lähempiä 
määräyksiä, jotka ovat tarpeen tämän julistuksen sään
nösten noudattamiseksi.

18 §.

Jos joku luulee tämän julistuksen mukaisesti an
netun määräyksen tahi toimenpiteen loukkaavan hänen 
oikeuttaan taikka voitavan ilman haitatta ja vaaratta 
peräyttää tahi kumota, niin tehköön siitä esityksen 
asianomaiselle Kuvernöörille.

Jos hän on tyytymätön Kuvernöörin päätökseen, 
ajakoon asiansa perille 30 päivän kuluessa Senaatin

l) Siv. 4, muist. 2.
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Talousosastoon annettavalla valituksella. Mitä asian
omainen virasto tahi virkamies sellaisissa asioissa on 
käskenyt tahi toimittanut olkoon kuitenkin noudatet
tavana siksi kuin siihen ehkä saadaan muutosta.

Tämä julistus astuu voimaan 1 p:nä Helmikuuta 
1899.



Keisarillisen Majesteetin Armollinen

Asetus
siitä mitä kotieläimiä teurastettaessa on 

varteenotettava. x )

[Annettu Pietarhovissa, Vu P:nä Elokuuta 1902.]
• -------

H ä n e n  M a j e s t e e t t i n s a  K e i s a r i  on Kei
sarillisen Suomen Senaatin alamaisesta esityksestä su
vainnut Vj4 p:nä Elokuuta 1902 Pietarhovissa Armossa 
vahvistaa seuraavan asetuksen.

1 §•

Kotieläimiä, lukuunottamatta siipikarjaa, älköön 
teurastettako muulla tavoin kuin eläimen tainnuttami- 
sen jälkeen joko lyömällä sitä otsaluuta vastaan taikka 
käyttämällä teurastus- tahi ampumanaamaria, taikkapa 
laukauksella ampuma-aseesta eläimen otsaluuta tahi 
korvan juuren alaosaa vastaan; ollen eläimen silmät 
silloin pidettävät tarkoin peitettyinä.

Kotieläimen äkkiä sairastuttua tahi muun tapa
turman kohdattua toimitettakoon kuitenkin, jos asian
haarat sitä vaativat, teurastus muulla tavalla; ollen

9 Juutalaisille myönnetty poikkeus siv. 53.
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kuitenkin varteenotettava, että sitä keinoa käytetään, 
joka eläimelle tuottaa vähimmän kärsimyksen.

Teurastusta älköön toimittako muu kuin täysi- 
kasvanut henkilö.

2 §•
Siipikarjan kyniminen sekä muun kotieläimen nyl

keminen tahi ylösripustaminen, ennenkuin kuolema on 
kohdannut, olkoon kielletty.

3 §•
Kotieläimen teurastus on toimitettava suljetussa 

huoneistossa. Jos sellaista huoneistoa ei ole saata
vissa, milloin teurastusta ei toimiteta ammattimaisesti, 
voidaan muuta paikkaa, joka ei ole kadulta tahi ylei
seltä tieltä näkyvissä, teurastukseen käyttää. x)

Teurastuksessa ei muita henkilöitä saa olla saa
puvilla kuin ne, jotka toimitusta varten tarvitaan; äl
köön myöskään teurastusta toimitettako muun koti
eläimen ollessa läsnä tahi välittömässä läheisyydessä.

4  §•
Tämän asetuksen rikkominen rangaistaan enintään 

sadanviidenkymmenen markan sakolla. 2)
Ministerivaltiosihteeri Plehwe.

') Yert. K. A. terveydenhoidosta 22 piitä Joulu
kuuta 1879, 23 §.

2) Joka omaa tahi toisen eläintä kohdellessaan on 
osottanut ilmeistä julmuutta; rangaistakoon enintään 
viidensadan markan sakolla taikka vankeudella korkein
taan kolmeksi kuukaudeksi. (K,. L. 43: 5).



Armollinen Asetus
luvasta juutalaisille teurastaa kotieläimiä juu
talaisten uskonnollisten menojen mukaisesti.

[Annettu Pietarliovissa, 31 p:nä Heinäkuuta / 13 p:nä 
Elokuuta 1903.]

Hänen Majesteettinsa Keisari on Keisarillisen Suo
men Senaatin alamaisesta esityksestä, Pietarliovissa 
ollessaan 31 p:nä Heinäkuuta (13 p:nä Elokuuta) 1903, 
muuttaen mitä Armollisessa asetuksessa 14 p:ltä Elo
kuuta 1902 siitä mitä kotieläimiä teurastettaessa on 
varteenotettava, x) suvainnut Armossa käskeä:

että Suomenmaassa oleskelevien Mooseksen-usko- 
laisten on sallittava teurastaa kotieläimiä sillä tavoin 
kuin mainitun uskontokunnan määräykset säätävät.

Ministerivaltiosiliteeri Plehive.

*) Siv. 51—52.



Keisarillisen Majesteetin Armollinen

Asetus
keinotekoisten lannoitusaineitten ja valmistet

tujen rehuvarain sekä siementavarain 
kaupasta.

Annettu Helsingissä, 8 p:nä Elokuuta 1901.

Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, 
koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puo- 
lanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m.,
y. m., y. m. Teem me tie ttä v ä k s i: Suomenmaan 
Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä Me täten ar
mossa säädämme niinkuin seuraa:

i §•
Se, joka ammatintapaisesti myy keinotekoisia lan- 

noitusaineita tahi valmistettuja rehuvaroja tahi sie
mentavaroita taikka välittää niitten myyntiä, olkoon, 
ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, velvollinen viimeis
tään silloin kun tavara ostajalle toimitetaan antamaan 
hänelle faktuuran tai muun nimikirjoituksellaan varus
tamansa todistuksen, joka sisältää semmoiset tiedot
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tavarasta kuin tässä alempana 2 §:ssä mainitaan; ja 
on tavara katsottava myydyksi sillä vakuudella että 
nämät tiedot ovat oikeat.

Mitä 1 momentissa säädetään älköön olko voi
massa, jos myyty määrä on vähempi kuin 25 kilo
grammaa lannoitusaineita tai rehuvaroja tai 10 kilo
grammaa siementavaroita.

2  §•
1. 1 §:ssä mainitussa todistuksessa pitää oleman 

ilmoitettuna tavaran nimi sekä sen lisäksi:
a) keinotekoiseen lannoitusaineeseen nähden, sen 

alkuperä, vähin paljous tehokkaita aineksia, ilmoitettu 
prosentissa fosforihappoa vedestä vapaassa tilassa, 
kalia ja typpeä, sekä se muoto, missä nämät ainekset 
löytyvät tavarassa;

h) valmistettuihin rehuvaroihin nähden, se tai ne 
raaka-aineet, joista tavara on tehty, ja on tämä ilmoi
tus, ellei muuta ole mainittu, katsottava sisältävän 
että tavara on valmistettu yksinomaan ilmoitetuista 
aineista sekä että vahingollisia aineksia ja vieraita 
aineita ei ole tavarassa suurempaa määrää, kuin mitä 
raaka-aine hyvänä kauppatavarana niitä tavallisesti 
sisältää;

c) siementavaraan nähden, sen alkuperä, puhtaus- 
aste sekä prosenttiluku puhtaita, itäviä siemeniä kuin 
myös siinä olevain rikkaruohonsiementen prosentti
luku.

2. Jos lannoitusaineen tahi siementavaran alku-
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perää ei voida selville saada, on siitä todistuksessa 
mainittava.

3. Älköön keinotekoista lannoitusaiuetta tahi val
mistettuja rehuvaroja nimitettäkö semmoisen raaka- 
aineen mukaan, jota siinä on ainoastaan pieni osa, 
älköönkä muuten tavarasta, josta tässä asetuksessa 
säädetään, käytettäkö nimeä, joka on erehdyttävä ta
varan alkuperään tai laatuun nähden.

3  §•

Kun lannoitusaineita, rehuvaroja tahi siementava
roita myydään säkkiin, astiaan tai muuhun kiinteään 
päällykseen pantuna, on, ellei toisin ole sovittu, jo
kainen päällys varustettava selvällä ja pysyväisellä 
merkillä, joka niinikään on vakuustodistukseen otet
tava.

4 §•

Jos tutkittaessa tavaraa, joka on myyty 1 §:ssä 
mainitulla vakuudella, on havaittu että siinä on te
hokkaita aineksia vähemmän kuin mitä todistus sisäl
tää, katsottakoon välipuhe kuitenkin asianmukaisesti 
täytetyksi, ellei eroavaisuus ole suurempi kuin mitä 
Senaatin Talousosasto on lailliseksi analyysin liikku
mavaraksi määrännyt. *)

Jos vakuus annetaan määrätyissä rajoissa, älköön 
enempää analyysin liikkumavaraa kysymykseen tulko.

t) Siv. 66.



5  §•

Jos myyjä ja ostaja sopivat siitä, että lannoitus- 
aineen hinta on suoritettava sen tehokasten ainesten 
paljouden mukaan taikka siementavaran hinta sen 
puhdasten, itävien siementen prosenttiluvun mukaan, 
minkä tavara tapahtuvassa tutkimuksessa havaitaan 
sisältävän, niin siihen ei ole sovellettava mitä 2 §:ssä 
säädetään ilmoituksesta näissä suhteissa.

6 §•

Jos lannoitusaineen, rehuvarojen tahi siementava
ran ostaja tahtoo saada selville, onko tavara ilmoi
tettua laatua, antakoon, ellei toisin ole sovittu, ennen 
kymmenen päivän kuluttua siitä kuin hän on vastaan
ottanut tavaran, semmoiseen toimitukseen yleisesti val
tuutetun henkilön ottaa siitä näytteen, ja olkoon tämä 
velvollinen viipymättä lähettämään näytteen tarkastus
laitokseen tutkittavaksi. Jos ostaja sitä ei tee, älköön 
hänellä sittemmin olko puhevaltaa kauppaan nähden, 
ellei myyjällä ollut tietoa ilmoituksen vääryydestä.

Jos myyjä asuu paikkakunnalla taikka jos hän 
ostajalle on ilmoittanut asiamiehen puolestaan siellä, 
on 1 momentissa mainitun näytteen ottaminen tapah
tuva myyjän tahi asiamiehen läsnäollessa.

Tämän näytteen lisäksi on samassa tilaisuudessa 
otettava kaksi näytettä, toinen myyjän ja toinen os
tajan varalle.

Senaatin Talousosaston asiana on määrätä, mitkä
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laitokset toimittavat puheena olevat tutkimukset, ja 
antaa tarkempia ohjeita ylempänä mainitusta näytteen 
ottamisesta ja tutkimisesta,*) niin myös vahvistaa 
taksa, jonka mukaan maksut näistä toimituksista ovat 
laskettavat. 2)

7  §•

Kustannuksen 6 §:ssä mainitusta näytteen otta
misesta ja tutkimisesta suorittaa ostaja, ollen hänellä 
oikeus, jos syytä siihen on, hakea myyjältä korvausta 
kustannuksesta.

8  §•

Se, joka keinotekoisen lannoitusaineen tahi reliu- 
varain tahi siementavaran ostajalle ei anna tässä ase
tuksessa säädettyä todistusta taikka laiminlyö 2 §:n 
2 momentin säännöksen, sakotettakoon enintään sata 
markkaa.

Jos annettu todistus on ostajan haitaksi väärä 
tahi tavaran nimitykseen nähden erehdyttävä ja jos 
myyjä harkitaan siihen vikapääksi, rangaistakoon enin
tään kahdensadan markan sakolla.

Jos myyjä tiesi tuon todistuksen vääräksi, olkoon 
rangaistus enintään viidensadan markan sakko, ellei 
rikollinen ole tehnyt itseään vikapääksi rangaistukseen 
petoksesta. 3)

») Siv. 61—67. — 2) Siv. 68—72. 
») K. L. 36: 1.
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Myyjä korvatkoon myös vahingon, joka ostajalle 
on sattunut sen kautta, että myyty tavara ei asian
mukaisesti ole yhtäpitävä vakuustodistuksessa olevain 
ilmoitusten kanssa.x)

9 §■

Se, joka myy rehuvaroja, joitten hän tietää ole
van vahingollisia eläimille, sakotettakoon enintään 
neljäsataa markkaa. * 2)

10 §.
8 §:n 1 ja 2 momentissa mainittua rikosta älköön 

virallinen syyttäjä panko syytteeseen, ellei asianomis
taja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen saatettavaksi.3)

n  §•

Tämä asetus astuu voimaan Tammikuun 1 päi
västä 1902.

9 Vert. E. L. 9: —.
2) E. L. 34: 19 säätää:
Joka tahallansa myrkyttää laitumen, niityn, rehu

varaston, elukkain juoman, taikka muuta senkaltaista, 
niin että siitä syntyy yleinen vaara toisen elukoille, 
rangaistakoon kuritushuoneella korkeintaan neljäksi vuo
deksi.

Yritys on rangaistava.
3) E. L. 8: 4—6.
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Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa nou
dattakoot. Helsingissä, 8 p:nä Elokuuta 1901.

Keisar i l l isen  Majesteet in  Oman Päätöksen mukaan 
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:

*

W a l d . E n e b e r g . G . E. F e l l m a n .

A r v i d  G e n e t z . A u g u s t  R a m s a y .

H. Mechelin.



Keisarillisen Majesteetin Armollinen

Julistus,
joka koskee 8 p:nä Elokuuta 1901 keinotekoisten lannoi- 
tusaineitten ja valmistettujen rehuvarain sekä siementava- 

rain kaupasta annetun asetuksen käyttämistä.
Annettu Helsingissä, 8 p:nä Elokuuta 1901.

Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, 
koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puo- 
lanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m.,
y. m., y. m. Teemme t ie tt äväks i :  Sen ohessa
kuin Me tänä päivänä olemme armossa antaneet ase
tuksen keinotekoisten lannoitusaineitten ja valmistettu
jen rehuvarain sekä siementavarain kaupasta,1) olemme 
Me nähneet hyväksi sanotun asetuksen käyttämisestä 
täten armossa säätää niinkuin seuraa:

i §•

Jos keinotekoisten lannoitusaineitten tahi valmis- 
mistettujen rehuvarain tahi siementavaran ostaja tah-

A) Siv. 54—60.
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too 8 p:nä Elokuuta 1901 annetun, sellaisten tavarain 
kauppaa koskevan asetuksen 6 §:n *) mukaan otattaa 
näytettä tavarasta tutkittavaksi, pyytäköön kemialli
sen tarkastuslaitoksen johtajaa toimittamaan näytteen
oton. Jos ei semmoista laitosta ole paikkakunnalla, 
toimittakoon näytteenoton kaupunginviskaali tahi kruu- 
nunnimismies tahi henkilö, jonka talous- tai maan
viljelysseura Senaatin luvalla on siihen valinnut. Jos 
tavara on rautatienasemalla, saatakoon asemapäällik
köäkin, jos hän siihen suostuu, tähän tarkoitukseen 
käyttää. Toimitus on tapahtuva jäävittömän todis
tajan 2) läsnä ollessa.

2 §•

Toimituksesta on laadittava pöytäkirja, jossa mai
nitaan :

1) toimituksen aika ja siinä läsnä ollut todistaja;
2) paikka, missä tavara säilytetään;
3) ostajan ja myyjän nimi sekä postiosote;
4) tavaran nimi ja vakuutettu ainesten paljous, 

jos semmoinen on ilmoitettu;
5) tavaramäärän suuruus, päällys, merkki ja si

netti ;
6) niitten säkkien tai kollien luku, joista näytettä 

on otettu;
7) ilmoitus onko tavaramäärä ehkä kärsinyt va-

9 Siv. 57—58.
2) Oikeudenkäymiskaari 17: 7.



liinkoa sekä, jos niin on laita, vahingon laatu ja mistä 
syystä sekä milloinka sen voidaan otaksua synty
neen, ja

8) ilmoitus mitenkä näytettä otettaessa on mene
telty.

Jos tavara ei ole lähettäjän eikä viranomaisen 
sinetillä varustettu, ovat myös ne seikat mainittavat, 
jotka saattavat sisältää selvityksen siitä että tavara 
on se, .jonka myyjä on hankkinut.

3  §•

1. Tarkastustutkimusta varten aiottua näytettä 
älköön otettako tavaramäärän vahingoittuneista osista. 
Jos löytyy vahingoittuneita osia, otettakoon niistä eri 
näyte, jos sitä vaaditaan.

2. Näyte otetaan, jos se on mahdollista, sopi
van näytekairin avulla alempana annettujen ohjeitten 
mukaan. Siten saatu näyte sekoitetaan hyvin; eri 
paikoista siitä otetaan vähempiä eriä, jotka taas ovat 
huolellisesti sekoitettavat, jonka jälkeen kolme pää- 
näytettä alempana määrättyä suuruutta otetaan. Pää- 
näytteet ovat heti pantavat sopiviin astioihin tai lu
jiin päällyksiin, jotka sulkee sinetillään se, joka on 
toimittanut näytteenoton. Näytteet varustetaan toi- 
mitusmiehen kirjoituksella, joka osottaa ajan milloin 
ja paikan missä näyte on otettu, sekä tavaran nimellä 
ja merkillä, jos niitä on.

3. Lannoitusaineitten, rehuvarain, korsien ja her- 
neviljan päänäytteen tulee painaa vähintään 500 gram-
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maa; muitten siementen näytteitten vähintään 100 
grammaa.

4. Suurempia määriä tarkastettaessa on tutkit
tava yksi päänäyte enintään seuraavista määristä: 

lannoitusaineista 1,000 säkistä, 
rehuvaroista 6,000 kilogrammasta, 
o. Näyte on otettava useammista eri paikoista 

tavaramäärästä taikka, jos tavaraa ei lähetetä irroil- 
laan, vähintään joka kymmenennestä kollista eikä mis
sään tapauksessa vähemmästä kuin viidestä tahi, jos 
tavaramäärä ei ole niin suuri, jokaisesta kollista.

6. Lannoitusaineitten päänäyte on suljettava ve
denpitävään astiaan; rehuvarain ja siementavarani 
näytteet voidaan panna kangas- tai paperipäällykseen, 
mutta ne ovat lähetettävät ulkonaiselta kosteudelta 
suojattuina.

4 §•

Otetuista näytteistä tulee- toimitusmiehen viipy
mättä lähettää kaksi näytettä, toinen lähimpään tar
kastuslaitokseen tutkittavaksi sekä toinen myyjälle, 
jolle siitä myös on tieto toimitettava, jos ei hän tai 
hänen asiamiehensä ole ollut läsnä toimituksessa.

Näytteen ottamista koskeva pöytäkirja lähetetään 
niinikään tarkastuslaitokseen ja on siellä säilytettävä. 

Kolmas näyte jätetään ostajalle.

5  §•

Tarkastuslaitoksen johtaja on velvollinen viipy-
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matta toimittamaan lähetetyn näytteen tutkimisen sekä 
antamaan todistuksen siitä ostajalle ja myyjälle.

6  §•

Jokaisesta vastaanotetusta näytteestä on se osa, 
mikä jää jäljelle sittenkuin tutkimus on toimitettu, 
vähintään vuoden ajan tutkimuksen jälkeen selvästi 
merkityssä astiassa tai pussissa laitoksessa säilytet
tävä ollaksensa tarpeen tullen saatavissa uudestaan 
tutkimisen varalta.

7  §•

Jos laitoksen johtaja huomaa että lähetetty näyte 
ei ole otettu voimassa olevien ohjeitten mukaan tahi 
että se on vahingoittunut kuljetettaessa taikka että 
muistutuksia sen sitovaa voimaa vastaan muuten voi
daan tehdä, tulee hänen viipymättä ilmoittaa se os
tajalle.

Jos ostaja kuitenkin vaatii tutkimusta, on joh
taja velvollinen, mikäli tapahtua saattaa, toimittamaan 
sen, mutta muistuttakoon analyysitodistuksessa mitä 
näytettä vastaan on ilmaantunut.

8 §•
Kustannukset näytteen ottamisesta ja tutkimisesta 

lasketaan erittäin annetun taksan mukaan1) ja saadaan, 
jos ostaja vaadittaessa ei ota niitä suorittaaksensa,

l) Siv. 68—72.
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samoin kuin muutkin julkisesta toimituksesta lähtevät 
maksut ilman tuomiota tahi päätöstä ulosottaa. *)

9  §•

Laillisena analyysin liikkuma-alana keinotekoista 
lannoitusainetta tahi rehuvaraa tahi siementavaraa 
tutkittaessa on oleva:

0,50 prosenttia kalia ja fosforihappoa lannoitusai- 
neissa,

0,20 „ typpeä sam.,
1,50 n proteinia leseissä, maltaan-iduissa, 

kuivatussa mäskissä ja rankissa,
1,00 » rasvaa sam.,
3,00 n proteinia rehukakuissa,
2,00 r> rasvaa sam.,
5,00 r> käyttöarvoa jyvissä ja karkeammissa 

heinänsiemenissä,
10,00 » käyttöarvoa keveämmissä heinänsie

menissä.
h

10 §.
Laitos, joka tahtoo saada oikeuden toimittaa sem

moisia tutkimuksia kuin keinotekoisten lannoitusaineit- 
ten ja valmistettujen rehuvarain sekä siementavarani

l) Yert. K. A. Suomen Suuriruhtinaanmaan uuden 
.ulosottolain voimaanpanemisesta ja siitä mitä sen joh
dosta on vaarinotettava 3 p:ltä Joulukuuta 1895, 26 ja
27 §.
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kaupasta 8 p:nä Elokuuta 1901 annetussa asetuksessa x) 
sanotaan, tehköön siitä hakemuksen Senaattiin.

Maanviljelyshallitus2) on velvollinen valvomaan 
näitten laitosten toimintaa sekä, noudattaen mitä asiasta 
on säädetty, antamaan lähempiä määräyksiä laitosten 
työtavoista ja tarkastuksen toimittamisesta muuten 
turvaavalla ja ajanmukaisella tavalla.

11 §•

Tämä julistus astuu voimaan 1 p:nä Tammi
kuuta 1902.

Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudat
takoot. Helsingissä, 8 p:nä Elokuuta 1901.

Keisari l l i sen  Majes tee t in  Oman Päätöksen mukaan 
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:

W a l d . E n e b e r g . G . E . F e l l m a n .

A r v i d  G e n e t z . A u g u s t  R a m s a y .

H. Meehelin.

9 Siv. 54—60.
2) K. J. Maanviljelys-hallituksen asettamisesta ja 

K. Johtosääntö Maanviljelys-hallitukselle 19 p:ltä Maa
liskuuta 1892.



Keisarillisen Majesteetin Armollinen

Julistus,
sisältävä taksan, jonka mukaan maksut kaupaksi pidetty
jen keinotekoisten lannoitusaineitten ja valmistettujen rehu- 
varain sekä siementavarain näytteen ottamisesta ja tutki

misesta ovat suoritettavat.
Annettu Helsingissä, 20 p:nä Helmikuuta 1902.

Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, 
koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puo- 
lanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas y. m.,
y. m., y. m. T e e m m e  t i e t t ä v ä k s i :  Keinotekois
ten lannoitusaineitten ja valmistettujen rehuvarain sekä 
siementavarain kaupasta 8 p:nä Elokuuta 1901 anne
tun armollisen asetuksen 6 §:ssä *) olevaan säännök
seen katsoen Me olemme Armossa nähneet hyväksi 
kaupaksi pidettyjen, mainittua laatua olevien tavarain 
näytteen ottamista ja tutkimista varten vahvistaa seu- 
raavan taksan:

l) Siv. 57—58.
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Mk. i>:ä.

A. Maksu näytteen ottamisesta.
Näytteen ottamisesta säännösten mukaan 3 

§ :ssä1) 8 p:nä Elokuuta 1901 annettua 
armollista julistusta, joka koskee samana 
päivänä keinotekoisten lannoitusaineitten 
ja valmistettujen reliuvarain sekä siemen- 
tavarain kaupasta annetun asetuksen käyt
tämistä, kuin myös päänäytteitten val
mistamisesta ynnä niitten panemisesta 
astioihin tai päällyksiin sekä lähettämi
sestä tarkastuslaitokseen ja tavaran myy
jälle tulee toim itusm iehelle.....................6: —

Todistaja toim ituksessa.....................................2: 50

Jos nyt puheena ollutta toimitusta varten on mat
kustettava, saa kemiallisen tarkastuslaitoksen johtaja 
korvausta semmoisesta matkasta voimassa olevan mat
kustussäännön 2) seitsemännen sekä kaupunginviskaali 
ja kruununnimismies kuin myös talous- tai maanvil
jelysseuran sitä varten määräämä henkilö yhdeksän
nen luokan mukaan.

Se, joka on pyytänyt näytteen ottamista, on vel
vollinen erittäin korvaamaan toimitusmiehelle maksut 
astioista tai päällyksistä päänäytteitä varten sekä ku
lungit häitten näytteitten ja toimituksesta laaditun

9 Siv. 63—64.
2) K. Matkustussääntö Suomen Suuriruhtinaanmaalle 

16 p:ltä Helmikuuta 1891 ynnä K. J. 4 p:ltä Elokuuta 1899.
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pöytäkirjan lähettämisestä tarkastuslaitokseen ja ta
varan myyjälle.

B. Maksu tarkastustutkimuksesta.

Keinotekoisia lannoitus ain eita :

Fosforihappo, totaali (koko) määrä . . . .  3: —
„ sitraattiin liukeneva . . . .  4: —

K a l i ................................................................................ 3: —
T y p p i .................................................... ..... . . 3: —
Kosteus (hygroskooppinen v e s i ) ..................... 1: 50
Tuhkamäärä, hehkuttamisjäännös.....................  1: 50
Happoihin liukenematon jä ä n n ö s ............................2: —
P i ih a p p o ............................................................... 3: —
R a u ta o k s id i.....................................  . . . .  3: —
S a v i .........................................................................  3: —
K a lk k i ...........................................................................3: —
M a g n e s ia ............................................................... 3: —
Rikkihappo............................................................... 3: —
Hiilihappo...................................................................... 3: —
Kalkkikivessä olevan hiilihappoisen kalkin mää

rääminen (hiilihappopitoisuudesta) . . .  3: —
Fosforihappo ja hienousaste Tuomaskuonassa 4: —
Fosforihappo, typpi ja hienousaste luujauhossa 6: —

Valmistettuja reh u varoja :

Kosteus, tuhka, rasva, typpipitoiset ravinto
aineet (proteini —  munavalkuainen), typet-



tömät ekstraktiaineet sekä sellulosa, yh
teensä ....................................................................12: —

Kosteus....................................................................  1: 50
T u h k a ....................................................................  1: 50
R a s v a ...........................................................................3: —
Proteini.................................................................... 3: —
S e l lu lo s a ..................................................................... 5: —
Tärkkelysmäärä jauhossa........................................... 8: —

Taksa lannoitusaineiden y. m. tutkimuksesta. 71

Tärkkelysmäärä ja kuiva-aineen paljous peru
noissa (om inaispainosta).................................2: —

Siem entavaroita:

Täydellinen analyysi, käsittävä puhtauden, itä- 
. vyyden, absoluuttisen (varsinais) painon sekä vierasten 
siemenlajien ja epäpuhtauksien tarkemman luettele
misen :
Suuremmista siemenlajeista, niinkuin viljala

jeista, virnoista ja sellaisista . . . .  3: —
Timotein- ja apilansiemenistä.................................4: —
Pienemmistä ruohonsiemenistä, niinkuin Alo- 

pecurus (puntarpää), Aira ja Poa y. m.
la je i s t a ...............................  5: —

Yksistään itävyyden määrääminen, suurempien
siemenlajien....................................................  1: 50

pienempien siem enlajien....................................  2: —

C. Lyijyttäminen.
Tarkastuslaitoksen toimittamasta keinotekois

ten lannoitusaineitten ja valmistettujen



rehuvarain sekä siementavarain määrän 
lyijyttämisestä maksetaan kultakin säkiltä — : 20 
M uistutus 1. Pöytäkirja näytteen ottamisesta sekä 

todistus toimitetusta päänäytteitten tutkimisesta ovat 
ilman maksutta toimitettavat tarkastuslaitoksen [tar
kastuslaitokselle] ja tavaran ostajalle. Semmoisten asia
kirjain jäljennöksestä suoritetaan lunastusta 1 markka 
50 penniä.

M u istu tu s 2 . Ylempänä olevassa taksassa mai
nitut maksut saadaan, 8 p:nä Elokuuta 1901 annetun 
armollisen julistuksen 8 §:n *) säännöksen mukaan, jos 
se, joka on pyytänyt toimitusta, vaadittaessa ei ota 
niitä suorittaaksensa, ilman tuomiota tahi päätöstä 
asianomaiselta ulosottaa. 2)

Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa nou
dattakoot. Helsingissä, 20 p:nä Helmikuuta 1902.

K e i s a r i l l i s e n  M a j e s t e e t i n  Korkeassa Nimessä, 
Hänen Suomen Senaattinsa:
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CoNSTANTIN LlNDER.

W a l d . E n e b e r g . 

O s s ia n  B e r g b o m .

M. v o n  B l o m .

A r v i d  G e n e t z .

V a l f r i d  S p ä r e . 

E d v . B o e h m .

G . E . F e l l m a n . 

E . R . N e o v iu s . 

D . W .  A k e r m a n .

J. A. Nordman.

0 Siv. 65—66. 9 Siv. 66, muist. 1.
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