Älä tuo tuhoisaa tuliaista
metsästysmatkalta
Afrikkalainen sikarutto leviää Baltiassa

 Jos haluat tuoda matkalta tuliaisia tai metsästysmuistoja, selvitä jo ennen
matkaa, onko tuonnissa erityisehtoja tai rajoituksia.
 Pese ja puhdista kaikki varusteesi ja autosi jo ennen paluutasi Suomeen.
 Pese käyttämäsi vaatteet pesuohjeen mukaisessa korkeimmassa
lämpötilassa. Pese saappaat ja kengät näkyvästä liasta. Pese ja puhdista
omat varusteesi ja metsästyskoirien varusteet mahdollisimman hyvin.
Pidä pestyjä vaatteita, saappaita ja varusteita pari tuntia kuumassa
saunassa.
 Pese metsästysmatkalla mukana olleet koirat huolellisesti.
 Käy itse saunassa palattuasi matkalta.
 Älä vieraile sikatiloilla äläkä osallistu villisian metsästykseen Suomessa,
ennen kuin paluustasi Suomeen on kulunut 48 tuntia. Vältä tänä aikana
myös riistaruokinnan rehun ja petohaaskan käsittelyä, täydennystä tai
ruokintapaikalla käymistä.

Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy yleisesti Afrikassa. Afrikan ulkopuolella tautia on Euroopan alueella Sardiniassa ja Kaukasuksella. Kaukasuksen alueelta tauti on
levinnyt vuodesta 2007 lähtien ja Venäjälle on muodostunut alueita, joissa tautia todetaan usein.
Metsästäjien on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta palatessaan Baltian maihin, Puolaan, Venäjälle tai
muihin Euroopan itä- ja kaakkoisosien maihin, Sardiniaan tai Afrikkaan suuntautuneilta metsästysmatkoilta.
ASF-virus ei tuhoudu matalissa ruuanvalmistuslämpötiloissa ja pystyy siksi leviämään myös mm. savustetun tai ilmakuivatun lihatuotteen mukana. Myöskään
pakastus ei tuhoa virusta. Tämän takia alueilta, joilla
ASF-tautia esiintyy, ei saa tuoda sian tai villisian lihaa,
mukaan lukien kokonaiset ruhot, eikä niistä valmistettuja elintarvikkeita edes omaan käyttöön. Taudin
esiintymisalueet ja tarkemmat rajoitukset löytyvät EU
-alueen suojapäätöksistä. Evira suosittelee että metsästysmuistot (esim. hampaat ja nahat) käsitellään
asianmukaisesti lähtömaassa huoneenlämmössä säilytettäviksi ja ne lähetetään sen jälkeen Suomeen.
Niistä EU:n ulkopuolisista maista, joissa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy, on sianlihaa sisältävien elintarvikkeiden tuonti kokonaan kielletty.
Käsittelemättömät metsästysmuistot tai likaantuneet
varusteet voivat tuoda tartunnan Suomeen. Saaliin käsittelyssä käytettyjen varusteiden sekä jahdissa käytettyjen kenkien ja vaatteiden huolellinen puhdistus ja
desinfiointi on siksi tärkeää. Myös metsästyskoiran varusteet (panta, liivi, tutka, talutin) tulee puhdistaa ja
desinfioida. Lisäksi on huolehdittava, että koiran turkki
on puhdas Suomeen palattaessa.

Tuliaiset ja metsästystuliaiset
www.evira.fi > Elintarvikkeet > Tuonti ja vienti > EU:n
jäsenmaat, Norja ja Sveitsi > Yksityishenkilöt > Tuliaiset
Metsästysmuistot
www.evira.fi > Elintarvikkeet > Tuonti ja vienti > EU:n
jäsenmaat, Norja ja Sveitsi > Sivutuotteet
EU -alueen suojapäätökset
www.mmm.fi > Lainsäädäntö > Eläimet, elintarvikkeet
ja terveys > Komission suojapäätökset > Tuonti EU:n
jäsenvaltiosta
Tuonti EU:n ulkopuolelta; yksityishenkilön
metsästysmatkalta tuoma liha ja lihatuotteet
www.evira.fi > Tietoa Evirasta > Asiakokonaisuudet >
Elämistä saatavat sivutuotteet > Tuonti ja vienti > Tuonti
EU:n ulkopuolelta > Yksityishenkilön metsästysretkeltä
tuomat lihat ja lihatuotteet
Tuonti EU:n ulkopuolelta; metsästysmuistojen ja
muiden eläimistä valmistettujen esineiden tuonti
www.evira.fi > Tietoa Evirasta > Asiakokonaisuudet
> Elämistä saatavat sivutuotteet > Tuonti ja vienti >
Tuonti EU:n ulkopuolelta > Metsästysmuistojen eli
trofeiden tuonti
Tuliaistuonti EU:n ulkopuolelta
www.evira.fi > Elintarvikkeet > Tuonti ja vienti > Tuonti
EU:n ulkopuolelta > Tuliaistuonti
Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen
www. evira.fi > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit
> Eläintaudit > Siat > Afrikkalainen sikarutto > Älä tuo
afrikkalaista sikaruttoa Suomeen
ASF:n esiintyvyyskartta (OIE)
www.oie.int > Animal health in the World > WAHID
> Disease information > Disease outbreak maps >
Terrestrial, African swine fever
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry
www.ett.fi
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Afrikkalainen sikarutto on helposti leviävä vakava
eläintauti, jonka leviäminen Suomeen aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen sekä kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi.
Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen eikä sitä ole
koskaan todettu Suomessa.
Lisätietoja tuontirajoituksista ja taudin esiintymisestä
löytyy seuraavista linkeistä.

OIE:n kartta ASF -tautitilanteesta Suomen lähialueella 9/2014

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira • Mustialankatu 3, 00790 Helsinki • Puhelin 029 530 0400 • Faksi 029 530 4350 • www.evira.fi

09/2014

Viron ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton tartunta todettiin syyskuun alussa kuolleena löydetystä
villisiasta. Kesän 2014 aikana afrikkalaista sikaruttoa on todettu Latviassa, Liettuassa ja Puolassa
sekä villisioissa että sikaloissa. Tautitapausten takia on perustettu rajoitusalueita maihin, joissa tartuntaa on todettu.

