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VILLISIANMETSÄSTYS ON LISÄÄNTYNYT SUOMESSA
METSÄSTYSSEURAT SAAVAT TOIMINTA-AVUSTUSTA

Afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisuhkan kasvaessa Suomen Sikayrittäjät ry käynnisti keväällä
villisianmetsästyksen aktivointihankkeen, jolla tuetaan metsästysseuroja entistä tehokkaampaan
toimintaan Suomessa. Tavoitteena on voimakkaasti kasvaneen villisikakannan tuntuva
vähentäminen. Raha kohdennetaan metsästysseuroille toiminta-avustuksena ja ensimmäinen erä
maksetaan lokakuun aikana. Seuratoiminta-avustuksen suuruus on 90 euroa metsästetystä
luonnonvaraisesta villisiasta. Maksun ehtona on ASF-näytteen lähettäminen Elintarvikeviraston
(Evira) tutkittavaksi. Näytelähetteessä pitää olla metsästysseuran nimi ja suostumus
tutkimustodistuksen kopion lähettämiseksi Suomen Sikayrittäjille. Ensimmäinen avustuserä,
puolen vuoden seurantajaksolta (1.4.-30.9.), maksetaan niille seuroille, jotka ovat toimineet
ohjeiden mukaan ja ilmoittaneet yhteystiedot Suomen Sikayrittäjille. Maksun suorittamiseksi
tarvitaan vähintään seuran nimi ja tiliyhteys sekä yhteyshenkilön tiedot. Seuratoiminta-avustusta
saavia seuroja on em. jaksolta yhteensä 80. Avustuksella edistetään seurojen villisianmetsästyksen
toimintaedellytysten parantamista mm. koulutusta järjestämällä ja välineistöä hankkimalla.
Avustusta ei makseta suoraan yksittäisille metsästäjille.
Suomen Sikayrittäjien maksaman seuratoiminta-avustuksen lisäksi Evira maksaa näytepalkkiota
metsästetyistä tai kuolleena löydetyistä luonnonvaraisista villisioista. Jokaisesta Afrikkalaisen
sikaruton tutkimuksiin lähetetystä villisikanäytteestä maksetaan 40 euroa. Naaraspuolisesta
villisiasta maksetaan lisäksi 60 euroa, jos mukaan on liitetty villisiasta otettu kohtunäyte. Eviran
maksaman näytepalkkion saamiseksi näytteiden lähettäjän tulee täyttää palkkiolomake tai
kirjattava tarvittavat tiedot näytelähetteeseen.
VILLISIANMETSÄSTYSMÄÄRÄT OVAT LISÄÄNTYNEET SUOMESSA
Evirassa tutkittujen luonnonvaraisten villisikojen näytemäärien perusteella villisikojen metsästys
on lisääntynyt Suomessa. Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä Eviraan oli saapunut 303
näytettä, kun vastaavasti koko viime vuoden (2016) määrä oli yhteensä 366 kpl. Todennäköisesti
tämän vuoden lopullinen määrä tulee olemaan huomattavasti suurempi viime vuoteen verrattuna.
Alkanut hirvenmetsästyskausi aktivoi omalta osaltaan myös villisianmetsästystä ja aiempien
vuosien kokemusten perusteella loppuvuosi on tehokkainta pyyntiaikaa.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella on metsästetty ylivoimaisesti eniten villisikoja, joka on
hyvin luonnollista kanta-arvion perusteella. Kyseiseltä alueelta lähetettiin alkuvuodesta Eviraan
yhteensä 198 näytettä, joista Etelä-Karjalan maakunnasta tuli 119 ja Kymenlaaksosta 79 kpl.
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Seuraavaksi eniten luonnonvaraisten villisikojen näytteitä saapui Uudenmaan alueelta (53 kpl.)
Kuntakohtaisesti tänä vuonna eniten on tullut Lappeenrannasta (47), toiseksi eniten Parikkalasta
(25) ja kolmanneksi eniten Lapinjärveltä (24). Tähän mennessä näytteitä on lähetetty 48 kunnasta,
eli villisikakanta on levinnyt hyvin laajasti eri puolille Suomea. Kemiönsaari on eteläisin kunta,
Uusikaupunki läntisin, Lumijoki pohjoisin ja Tohmajärvi itäisin kunta. Vastaanotetuissa näytteissä
ei ole esiintynyt Afrikkalaista sikaruttoa.
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERI JARI LEPPÄ VILLISIKAJAHTIIN
Ministeri Jari Leppä ja ministerin erityisavustaja Risto Lahti tutustuvat tilanteeseen maanantaina
(16.10.) villisikatiheimmässä maakunnassa Etelä-Karjalassa. Villisikajahdin ohessa ministeri
keskustelee kokeneiden villisianmetsästäjien kanssa eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Suomen
Sikayrittäjien järjestämään kutsutilaisuuteen ja villisikajahtiin osallistuu alueella toimivat tahot
(mm. Riistakeskus/Kaakkois-Suomi, Suomen Metsästäjäliitto/Kymen piiri ja paikallinen
Riistanhoitoyhdistys sekä jahtialueen metsästysseurat). Paikalla on myös ASF-uhkasta
huolestuneita sikayrittäjiä Etelä-Karjalasta.
Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti ja yksi
vakavimmista sikataloutta uhkaavista taudeista Euroopassa. Tauti on levinnyt luonnonvaraisten
villisikojen välityksellä ja ihmisen toiminnan kautta Suomen lähialueille (Baltia ja Venäjä). Taudin
leviäminen maahan olisi merkittävä takaisku suomalaisen sianlihan viennille ja kohtalokas koko
suomalaisen ruoantuotannon toimivuuden kannalta. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen.
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