ÄLÄ TUO TUHOISAA TULIAISTA
METSÄSTYSMATKALTA
Afrikkalainen sikarutto (ASF) uhkaa
levitä Suomeen
Ruokavirasto suosittelee, ettei villisian metsästysmatkoja
tehdä afrikkalaisen sikaruton esiintymisalueille.
Tautia esiintyy mm. Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Unkarissa,
Slovakiassa, Saksassa, Romaniassa, Bulgariassa ja Italiassa, sekä
Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Serbiassa ja Moldovassa, sekä
useissa Afrikan maissa ja Kaakkois-Aasiassa, etenkin Kiinassa.

Kartassa on merkitty
hallinnolliset alueet,
joilla on todettu
ASF-tartuntoja;
sinisellä EU:n alueella
ja oranssilla EU:n
ulkopuolisissa maissa.

EU:n sisällä tartunta-alueelta
• Suomeen ei saa tuoda metsästettyjen villisikojen ruhoja tai niiden lihaa,
käsittelemättömiä taljoja ja muita metsästysmuistoja
• Vältä sianlihan ja -lihatuotteiden tuontia.

EU:n ulkopuolelta ei saa lainkaan tuoda liha- ja maitotuotteita Suomeen.
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Jos käyt metsästysmatkalla, huomioi tämä:
•
•
•

•
•
•

•

Pese ja puhdista kaikki varusteesi ja autosi jo ennen paluuta Suomeen.
Muista auton alustan pesu ja sisätilojen puhdistus.
Pese vaatteet pesuohjeen korkeimmassa lämpötilassa. Pese ja puhdista
omat varusteesi, saappaat, kengät ja metsästyskoirien varusteet.
Pidä pestyjä, kuivia vaatteita, saappaita ja varusteita
• kuivauskaapissa tai saunassa vähintään + 60 °C 60 min ajan
(Huomioi paloturvallisuus!) tai
• desinfiointiaineliuoksessa (kaikki viruksiin tehoavat desinfiointiaineet, kuten esim. Virkon S 1 % liuos tai hypokloriittiliuos 0,5 %).
Noudata valmistajan antamia ohjeita. Desinfiointiaineita saa
mm. apteekeista ja maatalouskaupoista.
Pese metsästysmatkalla mukana olleet koirat huolellisesti koirahampoolla.
Käy saunassa palattuasi matkalta.
Odota vähintään 48 tuntia Suomeen paluusi jälkeen, ennen kuin vierailet
sikatiloilla tai osallistut villisian metsästykseen Suomessa.
Vältä tänä aikana myös riistaruokinnan rehun ja petohaaskan käsittelyä,
täydennystä tai ruokintapaikalla käymistä.
Noudata pesu- ja puhdistusohjeita, vaikka olisit metsästänyt muuta riistaa
kuin villisikoja, jos matka kohdistui afrikkalaisen sikaruton esiintymisalueelle.

ASF-virus ei tuhoudu matalissa ruuanvalmistuslämpötiloissa ja voi siksi levitä mm. savustetun
tai ilmakuivatun lihatuotteen mukana.
					Virus säilyy:
• veressä ja elimissä +4 °C 18 kk
• ulosteessa ja virtsassa +20 °C noin 2 vk, +4 °C useita kuukausia
• kuolleen sian ruhossa ja sivutuotteissa useita kuukausia
• lämpökäsittelemättömissä sianlihatuotteissa useita
kuukausia, jopa vuoden
• pakastetussa lihassa useita vuosia

Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen eikä sitä ole koskaan
todettu Suomessa.
Lisätietoa afrikkalaisesta sikarutosta:
www.ruokavirasto.fi/asf
Lisätietoa tuliaistuonnin rajoituksista:
www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/
matkustus/tuonti-ja-vienti
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