
 

 

 

 

 

 

 

  

 

MÄÄRÄYS 

 30.09.2014 nr 1-4.1/14/438 

 

 

Torjuntatoimenpiteiden käyttäminen 

afrikkalaisen sikaruton leviämisen 

estämiseksi Viron tasavallan alueen 

villisikapopulaatiossa 

 

 

I. Tilanne ja perustelut 

 

1. Eläinlääkintä- ja elintarvikevirasto on 18.syyskuuta Ympäristöministeriölle 

lähettämässään kirjeessä esittänyt täydentävien torjuntatoimenpiteiden käyttöönottoa 

Viron tasavallan alueelta löydettyjen afrikkalaisen sikaruttotapauksien vuoksi.  

 

2. Ympäristöministeriö on metsästyslain 23§:n perusteella lähettänyt Eläinlääkintä- ja 

elintarvikeviraston esityksen kirjeellään 25. syyskuuta 2014 nr 13-11/14/7932-2 

edelleen Ympäristövirastolle toimenpiteitä varten. 

 

3. Afrikkalainen sikarutto on erittäin vaarallinen eläintauti, joka tarttuu sekä koti- että 

villisikoihin ja taudille on ominaista sairastuneiden sikojen 100% kuolevuus.  Taudin 

aiheuttaa virus, joka on erittäin tarttuva ja leviää erityisesti eläinkontaktien 

välityksellä. Tauti leviää myös raatojen, viruksen saastuttamien esineiden, 

kuljetusvälineiden, rehun jne. välityksellä.  

 

4. Ensimmäinen tautitapaus diagnosoitiin Viron tasavallassa 8.syyskuuta 2014 Valgan 

maakunnan Hummulin kunnassa. Seuraava tautitapaus löydettiin 10.syyskuuta 

Viljandin maakunnan Tarvastun kunnassa. Molemmat tautitapaukset löydettiin 

villisioista ja molemmille edellä mainituille alueille Eläinlääkintä- ja elintarvikevirasto  

muodosti 200 km
2
 suuruiset tautialueet, joissa kaikki metsästetyt tai kuolleena löydetyt 

villisiat tulee tutkia afrikkalaisen sikaruton varalta.  Eläinlääkintä- ja elintarvikevirasto  

on asettanut kotisikojen kasvattamiselle maatalousminiteriön 23.marraskuuta 2004 

antaman määräyksen nr 179 ”Määräys sikaruton ja afrikkalaisen sikaruton 

ennaltaehkäisemiseksi” perusteella joitain rajoituksia 

 

5. Afrikkalaisen sikaruton tautitapauksissa myös Euroopan Unioni panee täytäntöön 

taudin laajemman leviämisen estämiseksi varotoimenpiteitä. EU asettaa rajoituksia 

jäsenvaltioiden väliselle elävien sikojen tai niiden lisääntymistuotteiden sekä sianlihan 

ja sianlihaa sisältävien tuotteiden kaupalle. Euroopan komission päätöksellä 

asetettavien rajoituksien laajuus ja kohdistaminen riippuu siitä kuinka suureksi on 

arvioitu taudin leviämisuhka. 

 

6. Euroopan Komission soveltamismääräyksen 2014/637 perusteella  on asianomaisten 

jäsenvaltioiden alueet jaettu tehdyn uhka-analyysin perusteella kolmeen 
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vyöhykkeeseen. III vyöhykkeen muodostavat ne jäsenvaltioiden hallintoalueet, joissa 

afrikkalaista sikaruttoa on tavattu sekä koti- että villisioissa. II vyöhyke muodostuu 

niistä jäsenvaltioiden hallintoalueista, missä afrikkalaista sikaruttoa on tavattu 

villisioissa. I vyöhyke on ns. suojavyöhyke, joka rajoittuu niihin alueisiin, joissa 

sikaruttoa on tavattu villisioissa. Edellä mainitusta I vyöhykkeeltä voidaan viedä pois 

vain sellaisia metsästettyjä villisikojen ruhoja, osia tai kyseisten sikojen lihaa 

sisältäviä tuotteita, jotka on tutkittu afrikkalaisen sikaruton varalta ja todettu 

tautivapaiksi edellyttäen, että näiden kauppaaminen tapahtuu ainoastaan saman 

jäsenvaltion alueella 

 

7. II vyöhykkeellä tulee metsästetyt tai kuolleena löydetyt villisiat tutkia afrikkalaisen 

sikaruton varalta. Metsästettyjä villisikoja, niiden lihaa tai niiden lihaa sisältäviä 

tuotteita ei saa viedä vyöhykkeen ulkopuolelle 

 

8. 30.syyskuuta 2014 II vyöhykkeeseen kuuluu Viljandin maakunnan Tarvastun kunta, 

Valgan maakunnan Hummulin ja Õrun kunnat sekä Itä-Virunmaan Lüganusen kunta. 

Eläinlääkintä- ja elintarvikevirasto tiedottaa uusista tautilöydöistä Ympäristövirastolle, 

joka tiedottaa asiasta edelleen metsästysalueen käyttöoikeuden haltijalle. 

 

 

9. Viron tasavaltaan on muodostettu valtakunnallinen taudintorjuntakomissio, joka 

koordinoi taudin torjuntaan liittyviä toimenpiteitä valtakunnan tasolla. 

Valtakunnallinen taudintorjuntakomission työssä on mukana ollut kyseisen alan 

asiantuntijoita ja yhdessä on tultu siihen tulokseen, että villisikojen välityksellä 

tapahtuvan sikaruton leviämisen estämiseksi on välttämätöntä tehdä muutoksia 

metsästysjärjestelyihin. 

 

10. Metsästyslain 23§:n mukaan Ympäristövirasto säätelee metsästysjärjestelyjä 

villieläinten kautta tapahtuvan eläintaudin leviämisen estämiseksi. 

  

11. Koska villisika on laumaeläin ja ravinnon riittäessä hyvin paikallinen, on 

tarkoituksenmukaista jatkaa villisikojen ruokintaa sekä metsästystä houkuttelu- 

kyttäys- tai hiipimismetsästyksellä. Villisikojen liikkeelle ajamisen estämiseksi on 

tarkoituksenmukaista kieltää kaikkien riistaeläinten ajo- ja koirametsästys.               

 

12. II vyöhykkeellä metsästetyistä villisioista tulee lähettää verinäyte Eläinlääkintä- ja 

elintarvikevirastolle analyysien tekemiseksi. Metsästettyjen villisikojen tiedot tulee 

lähettää Ympäristövirastolle. Lähetettävät tiedot on tarpeen, jotta saadaan käsitys 

taudin levinneisyydestä ja taudin leviämisen estämiseksi tarvittavien 

torjuntatoimenpiteiden kohdentamiseksi. 

  

13. Metsästysoikeuden omaavan henkilön tulee maatalousministeriön 23. marraskuuta 

antaman määräyksen nr 179 („Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje 

eeskiri“) mukaan ilmoittaa kuolleena löydetystä villisiasta kyseisen maakunnan 

virkaeläinlääkärille. 

  

II. Päätös 

 

Ottaen huomioon tämän määräyskirjeen 1 pykälässä esitetty tilanne ja perustelut sekä 

metsästyslain 23§:n 4 ja 5 momentit sekä ympäristöministerin 20. huhtikuuta 2014 antama 

asetus  nr 13  ( “Keskkonnaameti põhimäärus”) 
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PÄÄTÄN, ETTÄ: 

         

1. Kiellän toistaiseksi Viron tasavallan alueella II vyöhykkeeseen kuuluvien kuntien alueella 

ajometsästyksen ja koirien käytön metsästykseen (pois lukien haavoitetun riistaeläimen 

etsiminen kytketyllä metsästyskoiralla) 

 

2. Sallin jatkaa villisikojen ruokintaa I-III vyöhykkeillä olevien kuntien alueilla sijaitsevilla 

ruokintapaikoilla.        

 

3. Velvoitan Ympäristöviraston alueet tiedottamaan metsästysalueiden käyttöoikeuden 

haltijoille rajoitusten laajenemisesta uusien kuntien alueille.                

 

4. Määräys tulee voimaan 1.10.2014. 

 

5. Ympäristöviraston alueiden tulee lähettää tämä määräys sähköpostilla tiedoksi 

metsästysalueen käyttöoikeuden haltijoille ja sisäisestä viestinnästä vastaavan henkilön 

tulee julkaista määräys Ympäristöviraston kotisivuilla.  

 

6. Ympäristöviraston neuvonantaja Teet Koitjärv valvoo tämän määräyksen toteuttamista 

sekä päivittämistä. 

 

                                                                                                                                                      

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Andres Onemar 

pääjohtaja  

 

 

Jakelu: metsäosasto, luonnosnsuojeluosasto, alueiden johtajat, metsänhoidon johtava 

asiantuntija,  apulaispääjohtaja, tiedottaja, sisäisestä viestinnästä vastaava,Teet 

Koitjärv 

 

 

Tiedoksi: Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakond (peep.mannil@envir.ee);  

 Keskkonnainspektsioon (valve@kki.ee);  

 Veterinaar- ja Toiduamet (vet@vet.agri.ee);  

 Keskkonnaministeerium (keskkonnaministeerium@envir.ee).  

 

 

 

 

 

 

Jaan Ärmus 

metsästyksen pääasiantuntija 

Metsäosasto 

 

Lüüli Junti 

päälakimies 

Yleinen osasto 
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