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Sikojen ”uudet” tarttuvat taudit 
 PED = porcine epidemic diarrhea (porsaiden tarttuva 

virusripuli) 

 ”vanha tuttu” Euroopasta mutta uusi viruskanta 
USAssa ja Aasiassa, löydetty Euroopasta viikolla 43 
(2014) 

 Afrikkalainen sikarutto 

 Levinnyt Afrikasta Kaukasian kautta Suomen 
lähialueille 

 PRRS = porcine respiratory- and reproductive 
syndrome 

 Euroopassa yleinen, Suomi, Norja ja Ruotsi vapaita 



PED 
 Aiheuttaja (alfa)koronavirus 

 Todettu Euroopassa vuodesta 1971, tapaukset 
harvinaistuneet 2000-luvulla 

 Aasiassa jatkuvasti ongelmana 

 2010 levinnyt Venäjältä Viroon ja aiheuttanut 
suuri tappioita sianlihan tuotannolle  

 Ennen vuotta 2013 ei ole todettu USAssa => nyt 
laajalle levinnyt ja suuria tappioita tuottanut  
epidemia menossa, jonka aiheuttanut Kiinasta 
tullut kanta (eri kuin Euroopassa esiintyvä) (= 
vakavaoireinen kanta tässä) 
 



Kartta: PigProgress 



Tässä tekstiä 
 Tässä tekstiä 



PED (vakava oireinen) 
 Oireet:  

 Pikkuporsailla oksentelu ja ripuli, kuolleisuus voi 

nousta 100 %, erityisesti alle viikon ikäisillä 

 Vanhemmilla eläimillä oireet samat, mutta eivät niin 

vakavat ja kuolleisuus alhaisempi (30% ->) 

 Inkubaatioaika lyhyt, vain 15-24 (-48) tuntia, joten 

oireet tulevat nopeasti ja kestävät 2-4 päivää 

 TGE:n (transmissable gastroenteritis) ja SDCv:n 

(Swine Delta Coronavirus) oireet samanlaiset => 

erotus laboratoriossa 



PED (lievä oireinen)  
 Oireet: vetinen ripuli, jota voi esiintyä kaiken ikäisillä 

eläimillä. Akuutin vaiheen jälkeen oireet erityisesti 

vieroitetuilla porsailla emältä saatujen vasta-aineiden 

häviämisen jälkeen. 

 Koronavirukselle tyypillisesti 

   talviepidemiat tavallisia  



PED leviäminen 
 Tartunta ulosteesta suuhun 

 Virus leviää nopeasti eläimestä toiseen sikalassa 

 Virus leviää sikalaan muiden sikojen tai 

välineiden, ihmisten tai ihmisten toiminnan kautta 

(esim. kuljetusautot). Myös rehuvälitteisyyttä 

(erityisesti sian plasmatuotteet) ja ilmateitse (16 

km!) tapahtuvaa leviämistä on epäilty. 

 



PED hoito 
 Hoito: Tehoavaa lääkettä ei ole 

 Rokotteita kehitetty nopealla tahdilla ja otettu käyttöön 
nopeasti, nyt USAssa markkinoilla 2 kpl, Aasiassa useita  

 Taudin toteamisen jälkeen yritetään tartuttaa infektio 
mahdollisimman nopeasti emakoihin syöttämällä niille 
sairaiden porsaiden ulostetta tai suolistoja. Emakot voivat 
olla muutaman päivän syömättömiä tai lieväoireisia 
tämän jälkeen => Vasta-ainemuodostus käyntiin ja 
seuraavan porsimisen ternimaitoon. 

 Emakkosikalassa mahdollisuus päästä takaisin 
normaalille tuotostasolle nopeimmillaan 6 viikossa, 
ongelmana vasta-aineiden lyhytaikaisuus.  

 

 



PED kestävyys 
 Periaatteena: kestävä virus, erityisesti kylmässä 

 Viruksiin tehoavat desinfektioaineet (esim. 

peroksidit, fenolit, formaliini jne. sekä Biosolve 

Plus, Virkon S) tai lämpö 71oC 10 min. tai yksi 

viikko 20oC (puhtailta pinnoilta) tuhoavat 

viruksen. 

 Säilyy lietelannassa >28 vrk 4oC, liemirehussa 

14 vrk 25oC 

 

 



Afrikkalainen sikarutto (ASF) 
 Tavattu ensimmäisen kerran Keniassa 1921, kun tarttui 

afrikkalaisesta villisiasta kesysikaan.  

 Useita epidemioita ympäri maailmaa 1900-luvulla. Nämä 

saneerattu pois, mm. Espanjan saneerausohjelma 1985-

1995 maksoi n. 100 miljoona dollaria. 

 Tällä hetkellä endeemisenä (=kotoperäisenä) Saharan 

eteläpuolisilla alueilla Afrikassa, Sardiniassa ja 

Madagaskarilla sekä uusilla levinneisyysalueilla 

Kaukasiassa (vuodesta 2007 ->) ja Euroopan itäisellä 

reunalla (ml. Venäjä ja Valko-Venäjä). 
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ASF oireet 
Tauti voi olla piilevä, akuutti tai krooninen 

=> kuolleisuus 10-100% 

Korkea kuume (40-42oC), verenpurkaumat 

iholla, verenvuodot ruumiin aukoista, 

hengitysvaikeudet, abortit tiineillä 

emakoilla, joskus ummetus / ripuli 



ASF oireet 
Tauti voi olla oireeton, akuutti tai krooninen 

=> kuolleisuus vaihtelee 10-100% 

Sairastuttuaan sika erittää virusta kaikissa 
eritteissään 

Korkea kuume (40-42o), verenpurkaumat 
iholla ja elimissä, veren vuodot ruumiin 
aukoista, hengitysvaikeudet, abortit tiineillä 
emakoilla, joskus ripuli / ummetus  

  





ASF hoito 
Ei hoitoa 

Ei rokotteita 



ASF leviäminen EU:n alueelle  
EFSAn riskinarviointi 2014 

 Hyvin korkea riski: pakastettu liha 

 Korkea riski: jäähdytetty liha, villisika tai kesy sika 

tartunta-alueelta, nahanalainen rasva, 

eläinkuljetusauton sisätilat, jos kuljettanut tartunnan 

saaneita sikoja 

 Keskinkertainen riski: matalassa lämpötilassa 

käsitelty sianliha valmiste (esim. salami, pepperoni), 

mikä tahansa kuljetusauto, joka kontaminoitunut 

ulkoa, sikojen kanssa tekemisissä ollut henkilö, liete,   

rehu   



ASF leviäminen EU:n alueelle  
EFSAn riskinarviointi 2014 

Matala riski: punkit, henkilöt, jotka eivät ole 

tekemisissä sikojen kanssa 

Hyvin matala riski: vihannekset, vilja, olki ja 

heinä, lemmikkieläimet, jyrsijät, 

vertaimevät hyönteiset 

Ei riskiä: lihatuotteet, jotka kuumennettu 

vähintään 70oC 30 min.   



ASF kestävyys 
 Kestävä ympäristössä => lannassa voi säilyä 159 vrk 

lämpötilassa 4—6oC, saastuneessa lihassa 140 

päivää, pakastetussa ruhossa vuosia  

 Ornithodoros – punkit voivat kantaa virusta jopa 5 

vuotta 

 Sairaan eläimen veri tartuntalähde => raadot! 

 Herkkä erityisesti desinfektioaineille, joiden pH alle 

4, kestää emäksisiä aineita aina pH 13,5 asti (esim. 

Virkon S tehoaa) 

   

 



Tartunnoilta suojautuminen,  

biosecurity 
 Rauhallinen tautitilanne vs. vaarallinen tai 

vastustettava tai helposti leviävä eläintauti 

Suomessa => varautuminen tärkeää 

 Suomen etu: harva sikatiheys 2006 0,03 tilaa / 

km2 (vrt. Tanska 0,2-0,8 tilaa / km2, Hollanti 2,2-

3,0 tilaa / km2) 

 Metsät hidastavat ilmateitse leviävien tautien 

leviämistä 



Tautisulku 
 Ehdottomasti tehtävä jokaiselle tilalle!  

 Vähimmäisvaatimus: Sikalan ulkopuolella 

pidettävät jalkineet ja vaatteet eivät risteä 

sikalan sisäpuolella käytettävien jalkineiden ja 

vaatteiden kanssa. Tarkkana sivuovien 

kanssa! 

 Kädet pestään aina sisään tullessa ja / tai 

käytetään käsihuuhdetta 

 Vieraskirja 

 



Omistajan 
nimi ja puh 

Kuva VSP 



Tautisulku 
Paras vaihtoehto: Suihkun kautta sisään! 

(Tiukimmillaan vaihdetaan tautisulun ilma 

ennen sikalaan menoa (USAssa PRRS 

vapailla tiloilla)) 

Kaikki sikalassa käytettävät välineet 

mahdollisuuksien mukaan pestään ja 

desinfioidaan tautisulussa (tiukimmillaan 

käytetään säteilytystä!) 
 



Kuva VSP 



Lastaustila 
 Pestään ja desinfioidaan aina käytön jälkeen 

 Ilmanvaihto sikalasta poispäin lastauksen ajan 

 Auton kuljettaja / apumies eivät käy lastaustilassa 

 Lastauksen jälkeen kierretään ulkokautta pois ja 

vaihdetaan vaatteet sekä pestään ja desinfioidaan 

jalkineet 

 Lastaustilassa omat pesuvälineet 

 Paras: Lastausvaunu, joka ajetaan pois sikalan 

pihalta lastausta varten 

 



Pihan kulkureitit 
 Suunniteltava niin, että ”puhdas liikenne” (rehut) 

ei risteä ”likaisen liikenteen” (eläinliikenne) 
kanssa 

 Jos liikenteen jäljiltä likaisuutta, huolehditaan 
puhdistuksesta 
 Helposti puhtaana pidettävät alustat lastauspaikoilla 

suositeltavia (asfaltti, betoni jne.) 

 Tautitilanteissa käytetään kalkitusta tms. 
puhdistuksen apuna 

 Raatojen haku erillään 





Karanteeni 
Ostoeläimet karanteenissa vähintään 4 

viikkoa 

Lihasikaosastoissakin voidaan toteuttaa 

Hoidetaan omilla välineillä ja ulkokautta / 

viimeiseksi 

Oma tautisulku  



Haittaeläinten torjunta 
 Kärpästen hävittäminen – hyvä hygienia! 

 Lintujen pääsyn estäminen rehutiloihin ja sikalaan 

 Lepo- ja pesimäpaikkoja mahdollisimman vähän 

 Jyrsijätorjunta  

 Tällä tietoa ei ole tulossa rajoituksia maatilojen 

jyrsijätorjuntaan, kun se tapahtuu TUKESin 

hyväksymillä aineilla 

 Kasvillisuudesta vapaa alue (2 m) sikalan rakennusten 

ympärillä  

 



Hyvä hygienia 
 Kertatäyttöisyys ja pesu ja desinfektio erien välillä 

 Hyvä rehuhygienia 

 Rehutilojen siisteys 

 Rehuputkistojen puhdistaminen aika ajoin 

 Veden laatu 

 Käytävien ym. aputilojen siisteys 

 Hygienia eri osastojen välillä => pestään jalkineet / 

vaihdetaan jalkineita osastojen välillä liikuttaessa 

 



”Matkailusäännöt” 
 48 tunnin sääntö ulkomaan matkojen jälkeen ja 

ulkomailta tuleville vierailijoille / työntekijöille 

 Metsästysmatkojen riskit! 

 Virossa entistä enemmän afrikkalaista sikaruttoa 

villisioissa (tieto 28.10.2014) 

 TGE Suomessa 1980-luvulla varoittava esimerkki 

 Sianpitäjän villisikametsästys ei suositeltavaa 

 Lihan tuontikielto Venäjältä ja Viron ASF alueilta 

 Ei ruokajätettä sioille 



Eläinten tuonti 
 Vain ja ainoastaan ETT:n ohjeiden mukaan tuodaan 

mitä tahansa tuotantoeläimiä tai tuotantoelämille 

riskejä tuovia eläinlajeja (esim. minisiat, mikrosiat, 

biisonit, alpakat, strutsit, emut….) 

 Elinkeino on sitoutunut tuontiin ETT:n ohjeiden 

mukaan 

 ETT:n ohjeiden avulla minimoidaan riskit laajalla 

näytteenotolla ja toimintavoilla (esim. karanteenit, 

erikoisautot) 

 Riski: eläinten kuljetus Suomen läpi  



Kiitos 


