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Yleistä 

 

Suomen Eläinlääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asetusluonnoksista. Ehdotetuilla asetuksilla 

saataisiin täytäntöön tärkeitä toimia afrikkalaisen sikaruton ehkäisemisessä.  

 

Yksityiskohtainen tarkastelu 

 

1. Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen 

ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä. 

 

1 § Sikojen ulkonapitokielto 

Asetusluonnoksella ehdotetaan kiellettäväksi kaikkien sellaisten sikojen ulkonapito, joilla on 

pitopaikassaan sioille tarkoitetut sisätilat (pl. eläintarhat ja -näyttelyt sekä kytkettynä ulkoilutettavat 

minisiat), käytännössä tämä siis tarkoittaa tuotantosikoja. Suomen Eläinlääkäriliitto katsoo, että sikojen 

ulkona pitämisen tulisi hyvinvointisyistä olla mahdollista asianmukaisessa aitauksessa myös silloin, kun 

sioille on kunnolliset sisätilat. Suomen Eläinlääkäriliitto katsoo, että noin 20 tuotantosikoja ulkoiluttavaa 

sikatilaa eivät merkittävästi lisää riskiä afrikkalaisen sikaruton leviämiselle luonnonvaraisista villisioista 

kotieläimiin. Perusteluna edellä mainitulle on muun muassa tuotantosikojen ulkotarhojen sijainti 

pääsääntöisesti tuotantorakennusten pihapiirissä, johon luonnonvarainen villisika ei helposti uskaltaudu. 

Villisika-aitaukset taas ovat melko suuria ja ulottuvat metsään, jossa villisiat voivat rauhallisemmissa 

olosuhteissa yrittää lähestyä aitauksessa olevia sikoja. Edellytyksenä tuotantosikojen ulkoilemiselle tulisi 

olla asianmukainen virkaeläinlääkärin tarkastama ja hyväksymä aitaus ja sen kunnon säännöllinen 

tarkastaminen. Asianmukaisena aitauksena voidaan pitää joko kahta sisäkkäistä aitausta tai sähköaitausta 

varsinaisen aitauksen molemmin puolin. Aitauksen ei tulisi rajautua metsään. Myös tällä asetuksella tulisi 

säätää yksityiskohtaisista vaatimuksista aitaukselle, kuten valtioneuvoston ”avustusasetuksen” liitteessä 

on säädetty.  

 



[Kirjoita teksti] Sivu 2 

3 § Suomen Eläinlääkäriliitto katsoo, että asetus tulee saattaa voimaan jo aikaisemmin kuin ehdotettu 

1.1.2018. Aidat tulee rakentaa jo syksyllä sulan maan aikaan. Afrikkalaisen sikaruton riski on jatkuva ja 

erityisen suuri kesän ja alkusyksyn aikoihin.  

 

  

2.   Valtioneuvoston asetus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi rakennettaville villi- ja 

villasikatarhojen ulkotarhojen suoja-aidoille myönnettävästä avustuksesta 

 

Suomen Eläinlääkäriliitto ei ota kantaa avustuksen suuruuteen tai siihen pitäisikö myös tuotantosikojen 

aitojen rakentamista tukea, jos tuotantosikojen ulkoilu sallittaisiin myös pitopaikoissa, joissa eläimet 

voidaan pitää myös sisätiloissa. Asetuksen liitteessä on lueteltu vaatimukset avustusvaroin 

rakennettavalle aidalle. Asetusta lukiessa saa käsityksen, että rakennettavan aidan tulee täyttää liitteen 

vaatimukset vain avustusta haettaessa. Suomen Eläinlääkäriliitto katsoo, että kaikkien sikojen 

ulkotarhojen aitausten tulee suojauskyvyltään täyttää vähintään kyseisessä liitteessä mainitut tai 

vastaavat vaatimukset. Kaksoisverkkoaitojen sekä sähköaidan vaatimuksiin tulisi lisätä aidan ulottaminen 

myös maan pinnan alapuolelle 40 – 50 cm syvyyteen. Tämä tulisi tehdä valamalla aidalle betoniantura tai 

käyttää aidan maan alla sijaitsevassa osassa esimerkiksi ruostumatonta teräsverkkoa, koska galvanoitu 

verkko ruostuu rikki muutamassa vuodessa. Ruotsalaisten asiantuntijoiden kokemusten mukaan villisika 

pystyy varsin nopeasti kaivautumaan aidan alitse halutessaan. Vaihtelevassa maastossa aidan alapuolelle 

voi myös jäädä villisian mentäviä aukkoja, jos aitaa ei uloteta myös maan alle.  Aitojen välinen alue sekä 

ulommaisen ja sisemmän aidan välitön läheisyys (n. 1 m etäisyydeltä aidoista) tulisi pitää kasvillisuudesta 

vapaana. 2 m vaakasuora etäisyys aitojen välillä on riittämätön, mikäli kasvillisuus halutaan poistaa 

koneellisesti esim. traktorilla. Sähköaidan vaatimuksiin maan pinnan alapuolelle ulottamista lukuun 

ottamatta ei Eläinlääkäriliitolla ole huomauttamista.  

Muilta osin Suomen Eläinlääkäriliitolla ei ole asetusluonnoksiin huomauttamista. 

Päivi Lahti, 

puheenjohtaja, Suomen Eläinlääkäriliitto 

 


