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Suomen eläinlääkäriliitto
Finlands veterinärförbund
Aleksis Kiven katu 52-54
00510 Helsinki

Tukes pyytää Suomen eläinlääkäriliitolta lausuntoa alfakloraloosivalmisteiden 

vaikutuksista lemmikkieläimiin ja tarpeesta rajoittaa alfakloraloosivalmisteiden 

käyttöä 

Johdanto
Jyrsijämyrkyt ovat biosidivalmisteita, joiden markkinoille asettamista ja käyttöä säädellään 
biosidiasetuksella1. Asetuksen tarkoitus on yhdenmukaistaa biosidivalmisteiden kauppaa sisä-
markkinoilla sekä varmistaa ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristönsuojelun korkea taso. 
Biosiditehoaineet hyväksytään EU-tasolla ja biosidivalmisteet kansallisesti. Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (Tukes) on biosidiasetuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa ja 
myöntää luvat biosidivalmisteille.

Alfakloraloosi on hiirien torjuntaan käytettävä tehoaine, joka on hyväksytty biosidiasetuksen 
edeltäjän, biosididirektiivin mukaisesti 20112. Tehoaineet hyväksytään 10 vuodeksi ja 
alfakloraloosin uudelleenarviointi on parhaillaan käynnissä, tehoaineen ensimmäistä 
hyväksymistä on jatkettu 2023 loppuun. Tehoaineiden hyväksymisen yhteydessä niille voidaan 
asettaa rajoituksia, jotka koskevat kaikkia EU-maita.

EU:n markkinoilla on 108 alfakloraloosia sisältävää jyrsijämyrkkyvalmistetta, joista 22:lle on 
myönnetty lupa Suomessa (https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku). Kaikki alfaklora-
loosivalmisteet on hyväksytty vastavuoroisesti tunnustamalla eli valmiste on arvioitu ja 
hyväksytty jossain toisessa EU-maassa ja Suomessa valmiste on hyväksytty samoilla lupa-
ehdoilla. 

Suomessa ensimmäinen alfakloraloosivalmistelupa myönnettiin loppuvuodesta 2015, siihen 
asti markkinoilla oli vain antikoagulantteja sisältäviä jyrsijämyrkkyjä. Alfakloraloosin kuten 
muidenkin jyrsijämyrkkyjen tiedettiin aiheuttavan haitallisia vaikutuksia muillekin eläimille, jos 
ne söisivät myrkkysyöttejä. Muiden eläinten altistumisen estämiseksi valmisteiden käyttö rajoi-
tettiin lukittaviin syöttilaatikoihin ja sisätiloihin. Sekundäärimyrkyllisyyttä eli myrkyttyneiden 
jyrsijöiden kautta tapahtuvaa myrkyllisyyttä ei arvioitu, koska  alfakloraloosi ei ole kertyvä (log 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012 biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla 
ja niiden käytöstä
2 Komission direktiivi 2009/93/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta α-kloraloosin 
lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I

https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
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Kow=0,85, BCF (BioConcentration Factor)=1,05 L/kg. Kertyvyyden raja-arvo on BCF≥ 2000, 
sekundäärimyrkyllisyys arvioidaan kun log Kow ≥ 4,5). Tässä vaiheessa Tukesilla ei ollut tietoa 
alfakloraloosin haitallisista vaikutuksista kissoihin. 

Vuoden 2018 lopussa Tukesin tietoon tuli ensimmäinen alfakloraloosin aiheuttama kissan 
myrkytystapaus ja pian seurasi ilmoituksia muista kissoista. Epäilyjä myrkytystapauksista 
kantautui myös Ruotsista, Norjasta ja Hollannista. Keväällä 2019 Tukes teetti kyselyn eläin-
lääkäreille Suomen eläinlääkäriliiton kautta. Kyselyn kautta saatiin tiedot 96 alfakloraloosiin 
liittyvästä lemmikin myrkytystapauksesta, joiden oletettiin tapahtuneen 2018-2019. Kyselyyn 
vastasi 63 eläinlääkäriä eli alle 4% klinikoilla työskentelevistä eläinlääkäreistä, joten myrkytys-
tapauksia saattoi olla enemmänkin. 

Tukes kiristi alfakloraloosivalmisteiden lupaehtoja loppuvuodesta 2019 estääkseen kissojen ja 
koirien myrkytystapaukset. Kuluttajille tarkoitetut valmisteet määrättiin myytäviksi esitäy-
tetyissä syöttilaatikoissa ja valmisteiden käyttäjät velvoitettiin informoimaan naapurissa asuvia 
kissojen ja koirien omistajia myrkyn käytöstä ja myrkytysvaarasta. Samaan aikaan Ruotsissa (ja 
myöhemmin myös Norjassa) kiellettiin alfakloraloosivalmisteiden käyttö kuluttajilta ja maan-
viljelijöiltä. 

Lupaehtojen tiukennuksista huolimatta kissojen ja koirien myrkytystapaukset jatkuivat. Tukes 
julkaisi marraskuussa 2020 verkkosivuillaan lomakkeen, jonne lemmikkien omistajat ja 
eläinlääkärit voivat ilmoittaa alfakloraloosin aiheuttamia myrkytysepäilyjä. 
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4424c1ac-92bc-4d8f-a94f-
5662a602229b?displayId=Fin2143588 Tukesille on 2018-2020 ilmoitettu 144 myrkytys-
tapausta, joista merkittävä osa on eläinlääkäreiden toteamia. 90% ilmoituksista koskee kissoja, 
loput koiria.  Ilmoitusten perusteella kiristyneet lupaehdot eivät vähentäneet myrkytys-
tapauksia, vaan ilmoitusten perusteella myrkytystapaukset ovat lisääntyneet. 
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Tukesin harkitsemat toimenpiteet
Koska kissojen ja koirien myrkytykset ovat jatkuneet lupaehtojen muuttamisen jälkeen, Tukes 
harkitsee alfakloraloosivalmisteiden luovuttamista ja käytön rajoittamista vain erityis-
koulutetuille tuholaistorjunnan ammattilaisille3. Rajoituksen jälkeen kuluttajat ja kasvin-
suojelututkinnon suorittaneet maanviljelijät eivät voi enää ostaa tai käyttää alfakloraloosi-
valmisteita. Tällä hetkellä Suomessa ei ole erityistutkinnon suorittaneita ammattilaisia eikä  
tutkinnon järjestäjää, mutta Tukes hyväksyy hakemuksesta erityistutkinnon järjestäjän, kunhan 
hakija täyttää kemikaalilaissa määrätyt edellytykset (42 §).   

Lisäksi valmisteiden käyttö kielletään paikoissa, joissa kissat voivat liikkua ja käyttäjillä säilyy 
velvoite etsiä ja kerätä kuolleet hiiret torjunnan aikana.

Rajoituksen tarkoitus on estää kissojen ja koirien myrkytystapaukset. Rajoitus tulee 
merkittävästi vähentämään ellei peräti kokonaan lopettamaan alfakloraloosivalmisteiden 
myynnin Suomessa ja tästä aiheutuu taloudellista haittaa luvanhaltijoille. Tukes ei usko 
rajoituksen vaikeuttavan kuluttajien suorittamaa hiirien torjuntaa, koska hiirien torjuntaan 
suositellaan ensisijaisesti mekaanisia loukkuja ja vasta toissijaisesti jyrsijämyrkkyjä. Suomessa 
on hyväksytty 41 muuta kuluttajille sallittua jyrsijämyrkkyvalmistetta, joissa tehoaineena on 
antikoagulantti. Kasvinsuojelututkinnon suorittaneille ammattilaisille jyrsijämyrkkyjä on 
hyväksytty vielä enemmän.

Lausuntopyyntö
Tukes pyytää Suomen eläinlääkäriliitolta lausuntoa alfakloraloosin vaikutuksista kissoihin ja
alfakloraloosivalmisteiden rajoittamisesta vain erityistutkinnon suorittaneille ammattilaisille. 
Lausuntoa käytetään päätöksenteon tukena, kun nykyiset lupapäätökset muutetaan. Lisäksi 
lausuntoa voidaan käyttää hyväksi EU:ssa käynnissä olevassa erimielisyyskäsittelyssä4 ja 
arvioitaessa alfakloraloosin uudelleen hyväksymisen yhteydessä tarvittavia rajoituksia. 

Tukes toivoo erityisesti kannanottoja seuraaviin kysymyksiin:
- Milloin eläinlääkärit ovat alkaneet todeta alfakloraloosin aiheuttamia myrkytystapauksia?
- Millaisia vaikutuksia alfakloraloosi aiheuttaa kissoille ja koirille? 
- Millaista kärsimystä alfakloraloosi aiheuttaa kissoille ja koirille?
- Ovatko eläinlääkärit hoitaneet muiden kuin kissojen ja koirien myrkytystapauksia?
- Onko eläinlääkäreiden tietoon tullut luonnonvaraisten eläinten myrkytystapauksia?
- Vaikeuttaako alfakloraloosivalmisteiden poistuminen kuluttajien ja maanviljelijöiden 

tekemää hiirien torjuntaa? 

Pyydämme lausuntoanne 4.6.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tukes.fi.

3 Kemikaalilaki 599/2013, 41 §
4 Osa EU-maista on tehnyt biosidiasetuksen 35 artiklan mukaisen vastalauseen Ruotsin kuluttajakäyttörajoituksesta. 
Biosidiasetuksen 48 artiklan perusteella tehdyt rajoitukset koskevat myös muita EU-maita, eikä osa jäsenmaista halua 
rajoittaa alfakloraloosivalmisteiden kuluttajakäyttöä. Koska EU-maat eivät ole päässeet yksimielisyyteen kuluttajakäytön 
rajoittamisesta, on asia siirtynyt Komission käsiteltäväksi. Ratkaisu asiaan saadaan näillä näkymin ensi vuonna.
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Säännökset
Biosidiasetus (EU) N:o 528/2012 artiklat 1, 19, 32-36, 48
Kemikaalilaki (599/2013) 38 §, 41-42 §

Lisätietoja                    
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sanna Koivisto (sähköposti: sanna.koivisto@tukes.fi)

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan 
voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa 
muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä 
allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi 
tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

mailto:sanna.koivisto@tukes.fi
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