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Kalojen IHN-tauti 

2 

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio  
Infectious haematopoietic necrosis 
 
 Helposti leviävä eläintauti 
 Lohikalojen tauti, aiheuttaja rhabdovirus 
 Oireet: ”hermostuneisuus”, tumma väri, pullistuneet silmät,  

vaaleat kidukset, pistemäiset verenvuodot silmien ympärillä, 
iholla, lihaksissa, elimissä, kierreuinti… 

 Kuolleisuutta suurinta alle 2 kk ikäisillä kaloilla, kun veden 
lämpötila 10 - 15 °C 

 Poikasten kuolleisuus voi olla jopa 100 %, isommilla kaloilla 
harvoin yli 20-30 %  

 Inkubaatioaika 1-3 viikkoa laitoksella (talvella jopa 3kk) 
 Ei lääkettä, ei rokotetta 



Kalojen IHN-tauti 
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 Herkät lajit: lohi ja kirjolohi 

 Levittäjälajit: särkikaloja, kuha (taimen, nieriä, hauki, ankerias…) 

 Voi jäädä endeemiseksi jos leviää luonnonkaloissa (Kanada, lohi)  

 

 Selviää vedessä riippuen lämpötilasta jne. max. viikkoja  

 Desinfiointiaineet toimivat hyvin (Virkon S, Parvocide..) 

 UV valo tappaa viruksen 

 Sauna, kuuma höyry… 

 



IHN-taudin esiintyminen 
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Pohjois-Amerikka 
Väli-Amerikka 
Aasia 
Venäjä 
 
1987 Eurooppaan 
(Ranska, Italia) 
Ei koskaan 
pohjoismaissa tai 
Brittein saarilla 
 
 
Kartta: ADNS 
2012-2017 



Ensimmäinen tapaus Suomessa 
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 1. 30.11.2017 merialueen 
ruokakalalaitos, Ii 

 Seurantanäytteet  
 Ei oireita 
 Rajoitusvyöhyke 30.11.2017 
 Kontaktien tutkiminen 
 1/4 POS – tapaus 2 

 

 2. 8.12.2017 toinen merialueen 
ruokakalalaitos, Ii 

 Kontaktien tutkiminen 
 1/2 POS tapaus 3 

 
 



IHN sisävesialueella 
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 3. 11.12.2017  

 Emokala- ja poikaslaitos Tervossa 

 Omistaja LUKE 

 Satoja siirtoja 

 Rajoitusvyöhyke ensin koko Kymijoen 
vesistöön 11.12.2017 

 

 4. Tervo 28.12.17 

 Onkilammikko 1 km alavirtaan LUKEsta 

 Myös kalastuspaikka 

 



IHN sisävesialueella 
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 Vyöhyke pienennettiin 29.12.2017 
- Neg tulokset vyöhykkeen muista pp 

- Kalojen hävitys alkoi 21.12. 

- Ei luonnonv. herkkiä lajeja alueella 

- Vektorilajit paikallisia 

- Pitkän viipymät  

- Suuri haitta rajoituksista 

 



IHN sisävesialueella 
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 5. Kaavi 5.1.18 

 Yksityinen kirjolohilampi 

 Vyöhyke 8.1.2018 

 Kalat syöty 

 Näyte pakastetusta kalasta 

3, 4 

5 

6 

 6. Nurmes 19.1.18 

 Onkilammikko 

 Myös kalastuslammet 

 Vyöhyke 22.1.2018 

 



Tilanne nyt 
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 6 positiivista pitopaikkaa, 4 vyöhykettä 

 Tutkittu tähän mennessä kaikkiaan 53 kontaktia 

 Perämereltä luonnonkaloja (pos KL, epäilyttävä PCR hauesta) 

 Tutkimatta edelleen pp joista kalaa ei saatu kiinni ja 
istutuspaikkoja 

 Pos pitopaikkojen kalat tapettu 14.2.2018 

 Saneeraussuunnittelu menossa 

odotettava kevättä 

 Tehostettu seuranta 

 Luonnonkalojen tutkimus 

 Ylisiirtokielto Perämerellä 

 Istutukset 

 Desinfiointiohje kalastajille 

 

 



Rajoitukset 
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• Herkät lajit: lohi ja kirjolohi 

• Levittäjälajit: ruutana, karppi,  

Leuciscus-suvun lajit, särki, sorva, suutari, 

piikkimonnit, kuha, kampela, turska,  

jokirapu, täplärapu 

• Siirto pois rajoitusalueelta kielletty 

• Siirto rajoitusalueelle ja –alueella kielletty  

• Herkkien lajien istutus rajoitusalueelle kielletty 

• Aluehallintoviraston poikkeuslupamahdollisuus 

 

 

 

 

 



Kalojen hävittäminen 
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 Tervo 21.12.2017 – 14.2.2018 

- Perkuuseen 53 394 kg 

- Honkajoelle 96 562 kg 

 

 II 27-30.1.2018 

- Honkajoelle 80 000 kg 

 

 Onkilammet 

- Tervo teuraaksi 1595 kg 

- Kaavi – ei kalaa 

- Nurmes haudattu 1250 kg 

 

- YHT 232 000 kg 

 



HVKA820_2017  
IHNV N-geeni 765 nt  
Maximun Likelihood 

 



Alkuperän selvittäminen 
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 Kala- ja mätisiirrot 

 Venäjälle tehdyt kalakuljetukset* 

 Istutukset 

 Rehu 

 Kalan syötit Tervon onkilammikossa 

 Vierailut ym. 

 ? 



IHN vapauden menetys 
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• EU lainsäädännön mukainen luokittelu liittyen kauppaan 

• Koko maassa IHN-vapaus (luokka I) vuodesta 2005 

• IHN osalta kalaa ja sukusoluja saa viedä koko EU:n alueelle 

• Tuotaessa kalaa ja sukusoluja saadaan vaatia IHN-vapautta 

• Koko maan vapaus menetetään 

• Osa maata luokkaan II seurantaohjelma (kalaa ei saa siirtää 
vapaalle alueelle, tuonnissa saa vaatia IHN-vapautta) 

• Hakemus komissiossa 

• Seurantaohjelma 2 tai 4v  

• Tarkastuksin ja näytteenotoin osoitettava vapaus uudelleen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asiantuntijatyöryhmä 
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 Kalatautien asiantuntijatyöryhmässä mukana: 

Evira, MMM, AVI, ELY (E ja Y vastuualueet), Kalatalouden keskusliitto, 
Kalankasvattajaliitto, Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus 

 

 Kokous 2.3.2018 

 - Ylisiirrot, luonnonvaraisten kalojen siirrot 

 - Kirjolohi-istutukset 

 - Epidemian aikana havaitut puutteet rekistereissä, laitosten 
 kirjanpidossa, kuljetuskaluston desinfioinnissa.. 

 



Kiitos! 
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