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Näytteenotto tarhatuista villisioista afrikkalaisen sikaruton 
varalta 

 
 
 

1 Näytteenotto 
 
 
Näytteeksi otetaan verinäytteitä villisikojen teurastuksen yhteydessä. Näytteitä 
pyydetään lähettämään kaikilta niiltä villisikatarhoilta, jotka teurastavat villisikoja. Jos 
tarhalla teurastetaan teurastuskauden aikana enintään 20 eläintä, otetaan näytteet 
kaikilta eläimiltä. Jos tilalla teurastetaan teurastuskauden aikana enemmän eläimiä, 
pyydetään näytteet lähettämään kaikista teurastettavista emakoista ja karjuista ja 
muista eläimistä siten, että näytteenotto kohdentuu tasaisesti eri aitauksissa 
pidettyihin eläimiin (näytteiden yhteismäärä 20). Mikäli sikoja teurastetaan 
peräkkäisinä päivinä, voidaan näytteet lähettää muutaman päivän näytteenottoerissä. 
 
 
Verinäytteiden ottaminen ja pakkaaminen 
 

 Näytteeksi otetaan kokoverta verenlaskun yhteydessä.  

 Verta otetaan näytteenottoputkeen noin 2/3 putken tilavuudesta.  

 Korkki suljetaan tiiviisti ja putki pyyhitään puhtaaksi veriroiskeista. 

 Putket merkitään juoksevilla numeroilla ja vastaavat numerot merkitään 
lähetteeseen.  

 Näyteputket tulisi laittaa jääkaappiin jäähtymään mahdollisimman nopeasti 
näytteenoton jälkeen. 

 Lasiputket pakataan ennen lähetyspakkaukseen laittamista niiden mukana 
tulleisiin pahvitaskuihin. Pakattaessa muoviputkia kuljetuspakkaukseen tulee 
pakkaus pehmustaa siten, etteivät putket hajoa kuljetuksen aikana. Ennen 
kuljetuspakkaukseen laittamista pehmustettu putkinippu laitetaan tiiviisti 
suljettavaan muovipussiin, jonka pohjalle laitetaan sanoma- tai talouspaperia 
tai muuta imukykyistä materiaalia. 

 
 
Elinnäytteiden ottaminen ja pakkaaminen 
 

 Jos teurastus suoritetaan loppuun samassa paikassa missä verenlasku 
tehdään, toivotaan näytteeksi lähetettävän myös perna ja toinen munuainen. 

 Elinnäytteet pakataan erikseen omiin tiiviisiin muovipusseihinsa.  

 Elinnäytteet tulisi laittaa jääkaappiin jäähtymään mahdollisimman nopeasti 
näytteenoton jälkeen. 

 Muovipussit, jossa elinnäytteet ovat, kääritään varmuuden vuoksi ennen 
lähetystä sanomalehti- tai talouspaperiin tai muuhun hyvin imevään 
materiaaliin ja tarvittaessa toiseen tiiviisti suljettavaan muovipussiin.  

 Elinnäytteet merkitään juoksevalla numerolla ja vastaava numero merkitään 
lähetteeseen. Lähete pakataan kuljetuspakkaukseen päällimmäiseksi 
muovipussien ulkopuolelle.  
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2 Näytteiden lähettäminen 
 
Jos näytteitä ei lähetetä tutkittavaksi näytteenottopäivänä, tulee ne säilyttää viileässä. 
Näytteet eivät kuitenkaan saa jäätyä. Viikolla näytteiden viimeinen lähetyspäivä on 
torstai. Perjantaisin ja viikonloppuna otetut näytteet kannattaa säilyttää kylmässä ja 
lähettää alkuviikosta etteivät näytteet jää viikonlopuksi Matkahuollon varastoon.    
 
Näytteet lähetetään tutkittaviksi Eviran Helsingin toimipisteeseen Matkahuollon kautta 
osoitteella: 
 
Evira 
Eläintautivirologian tutkimusyksikkö 
Mustialankatu 3 
00790 Helsinki 
 
Vastaanottaja maksaa Matkahuollon lähetyskulut, osoitekorttiin kohtaan Maksaja 
merkitään Vastaanottaja, eli Evira.   

 
Lähetelomakkeita (Tutkimuslähete tarhattujen villisikojen ASF -kartoitusta varten) on 
saatavissa tarvittaessa Eviran verkkosivuilta: 
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elaimet/elaintautitutkimus/  
 
 

3 Lisätietoja 
 

Lisätietoja näytteenotosta antaa: 
erikoistutkija Tiina Nokireki, eläintautivirologian tutkimusyksikkö,  
puh. 050 413 1687, tiina.nokireki@evira.fi   
 
Lisätietoa afrikkalaisesta sikarutosta: 
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten_terveys_ja_elaintaudit/elaintaudit/siat/afrik
kalainen_sikarutto/   
http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurhalsa_och_sjukdomar/djursjukdomar/svin/afrikan
sk_svinpest_/  

 
    Voimaantulo 

Tämä ohje on voimassa 2.10.2012 alkaen 
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