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Esimerkkiteemat

• Villisikaruokinta
– Afrikkalainen sikarutto

– Myyräekinokokki

• Peura- ja kaurisruokinta
– Chronic wasting disease = näivetystauti

– Punkit ja punkkitaudit

• Karhuruokinta
– En käsittele, mutta siinäkin voi olla tautiriskejä



Sikarutto

• Sioille tappava virustauti, ei tartu ihmisiin
• Erittäin kestävä ja hyvin säilyvä luonnossa
• Leviää Euroopassa ja Kiinassa
• Viimeisin esimerkki Belgia

– Leviäminen  (Puola → Belgia; Naton sotaharjoitukset; 
koneet, saappaat?)

• Riskin vähentämiseksi Suomen villisikakannan 
vähentäminen olennaista. 
Helpointa talviruokintaa rajoittamalla.

• → Villisikojen ruokintakielto (paitsi  ehkä 
väijyjahtiin



MTV-uutiset tänään 15.1. aamulla

Ranskassa aletaan vähentää villisikakantaa 
vaarallisen taudin takia: Metsästäjät pelkäävät 
katastrofia.



Myyräekinokokki

• Loismadon elämänkierto 
petoeläimen ja väli-
isännän (myyrän) kautta

• Viro: Jyrsijät kerääntyvät 
ruokintapaikoille ja 
houkuttelevat ketut ja 
supikoirat perässään.

• Jos alueen pedoissa on 
ekinokokkia, ruokinta-
paikat edistävät loisen 
elämänkiertoa ja 
leviämistä.

Kuva: Henttonen 2018. Tauteja luonnosta



Näivetystauti (CWD)
• Prionitauti. TSE-ryhmä (transmissible spongiform

encephalopathy),   mm. hullun lehmän tauti.

• Syynä rakenteeltaan virheellinen prioniproteiini.

• Prionit helposti mutatoituvia.

• Chronic wasting disease, CWD, peuroissa P-Amerikassa, 
jossa leviää jatkuvasti. 

• Norjan tunturipeuroissa 2016. Koko lauma (yli 2000) 
tuhottiin.

• Tappava hirvieläimille, mutta pitkä itämisaika ennen 
näkyvää sairastumista.

• Ei tartu ihmiseen (nykytiedon mukaan…), mutta 
infektoituneen eläimen lihaa ei  pidä syödä.

• USA:ssa tautialueilla kaikki ammutut hirvieläimet 
tarkastetaan 



• Norjan peura-CWD ei identtinen P-Amerikan 
CWD-prionin kanssa
– Ei sittenkään tuotu vaan mahdollisesti kotoperäinen!!

• Norjan ja Kuhmon hirviprionit erilaisia kuin 
Norjan peura-CWD, ja jopa erilainen kuin P-
Amerikan hirviprioni.  

• Erittäin vaikea hävittää, koska
– Hyvin kestävä, säilyy luonnossa monta vuotta

– Säilyy maassa, mistä kasveihin

– Pitkä itämisaika, jonka aikana eläimet levittävät 
(ulosteet, sylki), mutta eivät vielä ole näkyvästi sairaita

– Muutkin eläimet voivat levittää ja ylläpitää (myyrät, 
hiiret, koiraeläimet, varikset)

– ”Hiljaiset” levittäjät jotka eivät sairastu (lammas?)



Ruokintaongelma

• USA:ssa 24 osavaltiota, 2 Kanadan provinssia

• Ruokintapaikat ovat hotspotteja, ja niihin 
suhtaudutaan kielteisesti. Ruokintaan liittyviä 
tihentymiä vältetään, koska niissä prionien
esiintymis- ja tartuntatodennäköisyys on suurin.

• Kannan tiheys tärkeää

• Nuolukivet ovat myös ongelma (Norja tautialue).

• Torjunta onnistuu vain epidemian alussa

• Kustannukset, varhaisen infektion epävarmuus, 
ruokaturvallisuus.



Punkit ja punkkitaudit

• Peurojen ja kauriiden merkitys punkkien 
runsaudelle

• Borrelioosin huomattava runsastuminen etelässä 
(kuvat alla), missä peuroja ja kauriita eniten

• Mikä olisi peura/kauristiheys ilman 
talviruokintaa? Pitääkö talviruokintaa rajoittaa?

Koko Suomi



Ruokinnan riskit

• Riistaruokintaan voi ajan myötä liittyä laaja-
alaisia riskejä, jotka ylittävät kapea-alaiset 
hyödyt.

• On hyvä olla ennakkoon hajulla näistä riskeistä 
ja ottaa yhteiskunnallinen kokonaisetu 
huomioon.

• Olisi hyvä ennakoida, että riskin toteutuessa 
tarvittavat torjuntatoimenpiteet - jos 
ylipäätään mahdollisia - voivat olla rajuja ja 
kalliita.


