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Afrikkalainen?? sikarutto

Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen, sekä 
mini- ja mikrosikojen helposti leviävä 
verenvuotokuumetauti, jonka aiheuttaa ASF-virus. 

Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen. 

ASF-virukseen ei ole olemassa rokotetta eikä 
hoitokeinoa.



2007 Kaukasus: Georgia, Armenia, 

Azerbaijan, Venäjä – villi- ja kesysiat

2009 Leningradin alue -kesysiat



Leviäminen

• Siat, myös villisiat, niiden 
sukusolut ja eritteet

• Sikojen ja villisikojen 
väliset kontaktit

• Liha, elintarvikkeet ja 
ruokajäte

• Kuljetusautot ja muut 
välineet

• Ihmiset

• Rehu, kuivikkeet
jne… 



Suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko 
lihateollisuudelle 

• Kansainvälisen kaupan pysähtyminen

• Sikojen lopettaminen ja hävittäminen 

• Tilojen saneeraus 

• Tuotantoketjun häiriintyminen 

Yhden taudinpurkauksen keskimääräinen hinta-arvio on noin 
10, 5 milj. €, (95 % vaihteluvälillä 4,6-22,7 milj. €). 
Kotieläinsektorin tappiot ovat vielä suuremmat (7,5-38,1 M€).

Eläinliikenne tilojen välillä on leviämisessä avainasemassa.

ASF - taloudellinen merkitys
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1.1.2018-14.9.2018 ADNS

ASF Pigs

BULGARIA 31.8.2018 1

ITALY 9.8.2018 9

LATVIA 15.8.2018 10

LITHUANIA 31.8.2018 49

POLAND 9.9.2018 107

ROMANIA 8.9.2018 888

UKRAINE 6.9.2018 81

Total 1145

ASF Wild boar

 CZECH REPUBLIC 19.4.2018 28

ESTONIA 17.8.2018 192

HUNGARY 27.8.2018 33

ITALY 12.6.2018 40

LATVIA 6.9.2018 530

LITHUANIA 8.9.2018 1202

POLAND 8.9.2018 1906

ROMANIA 8.9.2018 34

UKRAINE 27.7.2018 36

Total 4001



 EU:ssa Virossa, Latviassa, Liettuassa, Italiassa (Sardinia), Puolassa, 
Tšekissä, Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa, Belgiassa

 Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Moldovassa, Kiinassa, 
useissa Afrikan maissa 
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Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy 
mm.
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Kiina

https://assets.publishing.service.gov.uk/govern
ment/uploads/system/uploads/attachment_da
ta/file/734883/uoa-asf-china.pdf



 Riskiprofiili 2011/Evira: selvitys taudin maahantuloreiteistä
– maahantulo infektioalueella matkustaneiden ihmisten mukana,

– infektoituneen lihan tai lihatuotteen mukana, 

– elävien kesysikojen ja sperman mukana, 

– kontaminoituneiden eläinkuljetusajoneuvojen mukana, 

– kansainvälisen liikenteen ruokajätteen mukana tai 

– Suomeen vaeltavan infektoituneen villisian mukana.

– maahantulo rehun, kuivikkeen, lannan ja sivutuotteiden mukana on myös 
mahdollista

Lisätietoja: https://www.evira.fi/tietoa-
evirasta/julkaisut/elaimet/julkaisusarjat/afrikkalaisen-sikaruton-mahdollisia-
maahantuloteitteja---riskiprofiili/

 Eviran ja LUKEn selvitys ASF:n talousvaikutuksista: Afrikkalaisen sikaruton 
taudinpurkauksen simuloidut taloudelliset vaikutukset Suomessa 
– http://www.smts.fi/fi/NIemi_ym_2016

Afrikkalaiseen sikaruttoon liittyviä 
selvityksiä



 Tuliaiselintarvikevalvontaa tehostettu: Infokampanja 
lanseerattu, ruokajäteastiat otettu käyttöön 
Vaalimaalla ja Nuijamaalla, Tulli keventänyt byrokratiaa

 Ruokajäteastiat ja kevennetty byrokratia otetaan 
käyttöön koko itärajalla

 Tullissa aloittanut ruokakoira Aino

 Tullia koulutettu palaavien eläinkuljetusajoneuvojen 
pesun ja desinfioinnin tarkastusten suhteen

 Itärajan Tullia muistutettu, ettei heinää ja 
olkea saa tuoda Venäjältä, Valko-Venäjältä ja 
Ukrainasta 
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Toimenpiteitä itärajalla



 Yhteys bussifirmoihin ja matkanjärjestäjiin SMAL:n kautta, 
tiedottaminen ruokatuliaisten riskistä ja rajoituksista. 
Esitteiden tilausmahdollisuus.

 Tulossa painettu esite matkailijoille 6-kielellä 
(su, sv, en, ru, ee, thai) 

 Tulossa painettu esite matkanjohtajille 
6-kielellä, yksityiskohtaisempi

 Sama informaatio koskee ja soveltuu myös 
muista EU:n ulkopuolisista maista tuleville

 Oltu yhteydessä TE-keskukseen ja Migriin
tiedon välittämiseksi ulkomaalaisille 
marjanpoimijoille ym. työntekijöille

 Suurlähetystöt ja konsulaatit
 EU:n alueen matkustajien tiedotusta valmistellaan

myös
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Venäjän-matkustajien ja muiden 
EU:n ulkopuolelta Suomeen 
matkustavien informointi



 Päivitetään Eviran ASF-nettisivuja

 Valmistellaan lyhyitä infovideoita 
yhteistyössä Sikayrittäjät ry:n kanssa

 Esitteet

 Tiedotteet
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ASF-viestintä



 Belgian villisikatapaukset

 Ruoantähteet ja sianlihatuotteet suuri riski 

 Matkailijoiden, ammattiautoilijoiden ym. rooli ja riskit

 Satamien valvonnan tehostaminen suunnitteilla, uusi 
satamakampanja 2018, ESP-valvonta mukaan
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Tiedote ASF:n leviämisestä 
14.9.2018  
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 Tiedote 21.8.2018

– Kuumentamattomien 
rehujen tuonnin 
välttäminen 
infektiomaista

– Kuivikkeiden tuonnissa 
rajoituksia
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Rehujen ja kuivikkeiden tuonnin 
rajoitukset

Vältä rehujen maahantuontia afrikkalaisen sikaruton esiintymisalueilta 
21.8.2018 12:44
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kehottaa pidättäytymään kuumentamattomien rehujen ja 
kuivikkeiden maahantuonnista niistä maista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa (ASF). 
Herkästi leviävä, sikoja tappava ASF-virus voi kulkeutua maasta toiseen myös 
kuumentamattomien rehujen mukana. Suomeen levitessään afrikkalainen sikarutto aiheuttaisi 
mittavat tappiot sikataloudelle ja -tiloille kansainvälisen kaupan pysähtymisen, eläinten 
hävittämisen ja tilojen saneerauksen vuoksi.
Afrikkalainen sikarutto on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole 
lääkitystä tai hoitoa. Vastustustoimista huolimatta tauti jatkaa leviämistään uusille alueille ja 
lähestyy uhkaavasti Suomen rajoja. Lähialueillamme afrikkalaista sikaruttoa tavataan laajalti 
Baltian maissa ja Puolassa sekä Romaniassa. Tauti on levinnyt myös Tšekkiin ja Unkariin. Noin 
kuukausi sitten tautia löytyi venäläiseltä sikatilalta 250 kilometrin päässä Suomen rajalta.
Tautia aiheuttava ASF-virus kestää lämpöä ja happamuutta, ja voi levitä myös 
kuumentamattomien rehujen ja kuivikkeiden mukana. Viljan (mukaan luettuna maissi, herne, 
sinimailanen) kuivaus ei välttämättä tuhoa virusta. Myös ruokajäte voi levittää ASF-virusta ja muita 
eläintauteja, minkä vuoksi sen käyttö on EU:ssa kielletty sikojen ja villisikojen ruokinnassa. Virus 
leviää herkästi ihmisen mukana metsästysvälineiden ja -jalkineiden sekä elintarvikkeiden ja 
kuljetusvälineiden välityksellä.
Edellä mainituista syistä Evira suosittelee, että kuumentamattomia rehuja, kuten säilörehua, 
heinää tai viljaa, ei tuoda Baltian maista, Puolasta tai muilta tautialueilta Suomeen. Mikäli 
kuumentamatonta rehua on kuitenkin tarkoitus hankkia Virosta, tulisi rehun tuojan olla 
yhteydessä Viron viranomaisiin jo hankinnan suunnitteluvaiheessa (vet@vet.agri.ee). 
Maahantuotavan rehun alkuperä on aina syytä varmistaa, sillä se voi olla peräisin muusta kuin 
ostomaasta.
Olkea ja heinää saa tuoda EU:n ulkopuolista maista Suomeen vain eläinlääkinnällisen 
rajatarkastusaseman kautta. Suu- ja sorkkatautiriskin vuoksi tuonti on mahdollista vain tietyistä
maista eli Australiasta, Kanadasta, Sveitsistä, Chilestä, Grönlannista, Islannista, Uudesta-
Seelannista, Serbiasta, Yhdysvalloista ja tautivapailta alueilta Etelä-Afrikasta. Olkea ja heinää ei saa 
tuoda Suomeen esimerkiksi Venäjältä. Ukrainasta ja Valko-Venäjältä saa tuoda ainoastaan 
poltettavaksi tarkoitettuja olkipellettejä.
Rehualan toimijat vastaavat tuomansa rehun laadusta ja turvallisuudesta. Hyvä tautisuojaus on 
varmin keino estää afrikkalaisen sikaruton pääsy sikalaan.
Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Sinikka Marmo, p. 040 725 7239 (rehuvalvonta)
Jaostopäällikkö Kitty Schulman, p. 040 163 2531 (eläinlääkinnällinen rajatarkastus)
Jaostopäällikkö Miia Kauremaa, p. 0400 318 510 (eläintautien valvonta)
Lue lisää:
Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen

mailto:vet@vet.agri.ee
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/ala-tuo-afrikkalaista-sikaruttoa-suomeen/


 Tiedotus ja koulutus

 Seurantanäytteet villisioista

 Valmistellaan toimintaohjeita tilanteeseen, jossa ASF olisi todettu 
luonnonvaraisessa villisiassa Suomessa

 Ohjeita metsästäjille, miten tulee käsitellä riistasaaliita ja 
riistaeläinten raatoja, sekä puhdistukseen ja desinfiointiin

 lahtivajoja on 3000-4000, metsästysseuroja on noin 5000, 
riistanhoitoyhdistyksiä on 294. Mahdollisia 
yhteistyötahoja/ohjeistettavia kohteita on paljon.
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Metsästykseen liittyvät toimet



 Koulutustilaisuuksia

 Infokirjeitä

 Yhteistyötä Eläinten terveys ETT ry:n kanssa ja Suomen 
sikayrittäjät ry:n kanssa

 Sikojen ulkonapitokielto ja vaatimus sähkö-/teräsverkkoaidoista

 Suositus käyttää Biocheck-työkalua tilan tautisuojauksen 
kehittämiseen
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Sikaelinkeinoon liittyvät toimet



 Eläintautivalvonta kunnissa, teurastamoissa ja AVEissa, ESP-
valvonta, rajavalvonta

 Koulutustilaisuuksia

 Infokirjeitä

 Viranomaisten rooli elinkeinon, metsästäjien ja kansalaisten 
neuvomisessa, ohjaamisessa ja motivoinnissa

 Näytteiden ottaminen ja toimittaminen
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Valvontaviranomaisten osuus



 Passiivinen seuranta, luonnonvaraiset villisiat

 Aktiivinen seuranta, luonnonvaraiset villisiat

 Passiivinen seuranta, siat (tuotantosiat, harrastesiat ja tarhatut 
villisiat)

 Aktiivinen seuranta, tarhatut villisiat
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ASF-seuranta
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Villisikaseuranta 2014-2018 
(heinäkuu)

2014 2015 2016 2017

tammi-
heinä 
2018

yhteensä 138 171 366 527 350 1552


