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ASF-näytteet villisioista Eviralle






Evira pyytää lähettämään näytteitä metsästetyistä villisioista afrikkalaisen sikaruton (ASF-virus) ja muiden
eläintautien seurantatutkimuksiin. Eviralle Helsinkiin (Eläintautivirologia) lähetetyt näytteet tutkitaan
ASF:n lisäksi klassisen sikaruton, Aujeszkyn taudin ja brusellan varalta.
Ohjeet näytteiden ottoon sekä lähete- ja palkkiolomakkeet löytyvät Eviran sivuilta.
Seurantutkimuksen näytteistä maksetaan palkkio 40 €/kpl. Lähetys on Matkahuollon kautta maksuton.
Kuolleena löydetystä kokonaisesta villisiasta pyydetään viipymättä ilmoitusta paikalliselle kunnaneläinlääkärille ja mahdollisen patologisen tutkimuksen varalta:
- Eviran Helsingin toimipiste, erikoistutkija Taina Laine, puh. 050 373 6614, taina.laine@evira.fi, tai
- Eviran Oulun toimipiste, erikoistutkija Marja Isomursu, puh. 040 512 1248, marja.isomursu@evira.fi.

Villisianlihan testaaminen trikiinin varalta
Ohjeet trikiininäytteiden ottamiseksi löytyy esimerkiksi SVSY:n ja KVVY:n Internet-sivustoilta. Trikiininäytteitä
(villisiasta ja muista riistaeläimistä) tutkii:
 Evira, Oulu (lähete)
o näytteet analysoidaan saapumispäivänä, kunhan ovat perillä ennen klo 14:ää
o tulos ilmoitetaan samana päivänä kuin se valmistuu
o 1–5 villisian trikiininäytteen analyysin hinta on 97,72 €
 KCL Kymen laboratorio Oy, Kouvola (lähete)
o näytteen voi postittaa huolellisesti pakattuna (siten ettei nesteitä ei valu ulos)
o näytteet analysoidaan saapumispäivänä, kunhan ovat perillä ennen klo 14:ää
o vastauksen saa heti analyysin valmistuttua (n. 2 h) tekstiviestillä, s-postiin todistus
o 1–2 näytettä maksaa noin 48 €, lisänäytteet (1–3 kpl) maksavat à 6,20 € (hinnoissa huomioitu
Metsästäjäliiton jäsenalennus 30 %)
 KVVY Lab, Rauma (lähete)
o näytteen voi postittaa huolellisesti pakattuna (minigrip)
o näytteiden käsittely yleensä samana päivänä
 Nablabs, Jyväskylä
o näytteet voi lähettää joko postitse (suosittelevat pikapostia) tai matkahuollon rahtina
o näytteet käsitellään heti niiden saavuttua, vastaus 3 h sisällä puhelimitse ja s-postiin viimeistään
seuraavana päivänä
o 1–100 näytettä maksaa n. 75 €, lisäksi Matkahuollon rahti laboratorioon perille asti 13 €
 Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy, Lappeenranta (lähete)
 Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Joensuu (lähete)
 Seilab, Seinäjoki
o näytteen voi postittaa (minigrip)
o näytteet analysoidaan heti niiden saavuttua
o tulokset saa pyytämällä s-postiin
o yksi näyte maksaa arviolta <20 €, lisänäytteet à 6 €
Riistaeläinten trikiininäytteitä ei ota vastaan:
 Eurofins, Kokkola (Eviran sivuilla vanhentunut tieto)
 Tuotantoeläinten lihankäsittelylaitokset

