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VILLISIKANÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN VIRUSTUTKIMUKSIIN 

 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira pyytää metsästäjiä lähettämään näytteitä metsästetyistä ja 

kuolleena löydetyistä luonnonvaraisista villisioista afrikkalaisen sikaruton seurantatutkimuksiin. 

Näytteitä toivotaan lähetettävän erityisesti Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan 

riistakeskusten alueilta, missä todennäköisimmin liikkuu Venäjän puolelta tulleita villisikoja. 

 

Erityisen tärkeää on saada tutkittavaksi itsestään kuolleita ja sairaalta vaikuttaneita villisikoja, joko 

kokonaisina tai elinnäytteinä. Jopa pitkään kuolleena ollut ja pilaantunut ruho kannattaa tutkia ASF-

viruksen varalta, sillä virus säilyy raadoissa pitkään. Kuolleena löydetystä kokonaisesta villisiasta 

pyydämme ilmoittamaan viipymättä paikalliselle kunnaneläinlääkärille ja mahdollisen patologisen 

tutkimuksen varalta Eviran Oulun toimipisteeseen (erikoistutkija Marja Isomursu, p. 040 512 1248, 

marja.isomursu@evira.fi tai toimisto p. 029530 4924) tai Helsingin toimipisteeseen (erikoistutkija 

Taina Laine p. 050 373 6614, taina.laine@evira.fi).  

 

Evira maksaa 1.1.2015 alkaen metsästäjille palkkiona 30 euroa / yhdestä villisiasta lähetetyt 

näytteet.  

 

Näytteeksi lähetetään munuainen, perna ja verta. Munuaiset sijaitsevat ruhon keskiosassa 

selkäpuolella, molemmin puolin selkärankaa. Toinen munuainen riittää näytteeksi. Perna on 

pitkänomainen, melko litteä, väriltään tumma elin, joka on kiinnittynyt mahalaukun kylkeen ruhon 

vasemmalla puolella. Verinäytteeseen ei oteta hyytymiä, muita kudospaloja tai roskia.  

 

Elinnäytteet pakataan muovipusseihin, mutta verinäyte pitää ottaa erityiseen verinäyteputkeen. Jos 

verinäyteputkia ei ole saatavilla, otetaan pelkät elinnäytteet muovipusseihin. Näytteenottovälineitä, 

palkkiolaskulomakkeita ja pakkauslaatikoita voi tiedustella Uudenmaan (puh. 029 431 2332 tai 

uusimaa@riista.fi) Kaakkois-Suomen (puh. 029 431 2222 tai kaakkois-suomi@riista.fi) ja Pohjois-

Karjalan (puh. 029 431 2292 tai pohjois-karjala@riista.fi) alueellisista riistakeskuksista tai alueiden 

riistanhoitoyhdistyksistä, mieluiten jo ennen jahtia. Verinäyteputkia voi kiiretilanteessa pyytää myös 

paikalliselta kunnaneläinlääkäriltä. 

 

Seuraavassa perusohjeet näytteenottoon: 

 

1. Ota näytteet mahdollisimman pian eläimen kuoleman jälkeen. 

2. Pakkaa elimet ja veriputki erikseen kahteen muovipussiin ja jäähdytä jääkaapissa yön yli. 

3. Kääri pussit sanomalehti-, talous- tai muuhun imevään paperiin. 

4. Tämän jälkeen laita pussit lähetyslaatikkoon tai esim. Matkahuollon lähetyspussiin, 

laatikkoon laitetaan mukaan täytetty lähete. 

5. Jos lähetät samassa paketissa näytteitä useasta eläimestä, merkitse yhden eläimen 

näytepussit ja vastaava lähete samalla numerolla 

6. Lähetä näytteet Eviraan Helsinkiin Matkahuollon mukana heti pyyntiä seuraavana 

arkipäivänä. Viikolla näytteiden viimeinen lähetyspäivä on torstai. Säilytä perjantaina 

otetut näytteet kylmässä viikonlopun yli ja lähetä ne maanantaina. 

7. Osoite: EVIRA, ELÄINTAUTIVIROLOGIA, MUSTIALANKATU 3, 00790 HELSINKI 

8. Evira maksaa Matkahuollon lähetyskulut  

 

Lähetteen malli löytyy Eviran internet-sivuilta (www.evira.fi → Eläimet → Eläinten terveys ja 

eläintaudit → Näytteenotto- ja lähetysohjeet → Villisika). Lähetteen voi kirjoittaa myös 

vapaamuotoisesti, kunhan kaikki tarvittavat tiedot (lähettäjän yhteystiedot ja näyte-eläimen 

taustatiedot) tulevat mukaan. 

 

Palkkion saamiseksi metsästäjän tulee täyttää palkkiolaskulomake ja lähettää se Eviraan. 

Palkkiolaskun voi lähettää samassa lähetyksessä näytteiden kanssa. 
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