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Pitkä, kuuma kesä 
• Kuuma kesä aiheutti suoranaisia 

kalakuolemia joillakin laitoksilla. 

• Kalatautien tilastoinnissa on viime vuosina 
saatu mukaan kaikki 
kalatautidiagnostiikkaa tekevät 
laboratoriot, josta kiitokset Åbo Akademille 
ja Prik-palveluille. 

• Virustautien ja bakteeritautien suhteen 
tiedot varsin kattavat, mutta loisten ja 
vesihomeiden aiheuttamissa ongelmissa 
näytteitä lähetetään vain satunnaisesti.



Positiivisten laitosten määrät 2013-2018



Bakteeritaudit

• lämpötiloihin nähden kohtuullinen määrä

• Lisäystä lämpimän veden 
flavobakteeritartunnoissa

• Paisetautia melko harvoilla laitoksilla, 
ongelmana joissakin tapauksissa toistuvat 
tautitapaukset

• Kaikki yersinioositapaukset biotyyppi 2, 
onneksi ei kuitenkaan sisämaasta todettu



Antibioottien käyttö
• Maltillista lämpötiloihin nähden

• Rokotukset toimivat hyvin 
bakteeritautien 
ennaltaehkäisyssä (ASS, vibrioosi,  
yersinioosi)

• Ongelmat laitoskohtaisesti jos 
hoidetaan usein samaa tautia: 
resistenssi

• Flavobakteeritaudit, erityisesti 
lämpimän veden flavobakteerit, 
vastaavat huonosti hoitoon



Virustaudit

• VHS virusta ei ole 
todettu 2012 jälkeen

• IPN yleistynyt

• IHN uusi ongelma



IHN tarttuvan vertamuodostavan kudoksen 
kuoliotautivirus 

• helposti leviävä eläintauti; EU listatauti – vaihtoehdot hävittäminen tai 
saastuneita rajoitusalueita

• Suomessa ei löydetty oireellisia: tartunnan saaneet jo isompia kaloja

• Kontaktien kartoituksessa yksi harrastelammikko positiivinen vielä 
tammikuussa, tämän jälkeen ei uusia positiivisia

• Saneerauksen jälkeen kahden vuoden seuranta-aika

• Tartuntalähde jäi selvittämättä

• Vaatii elinkeinolta omien bioturvallisuuskäytäntöjen tarkistamista ja 
kohotettua valmiutta tautitapausten selvittämiseen



IPN tarttuva haimakuoliotauti

• Lukumäärän nousu vaikuttaa enimmäkseen 
johtuvan IHN-kartoituksen vuoksi nousseista 
virustutkimusmääristä

• Sisämaassa esiintyvä IPN-tartunta, IPN 
genoryhmä 2, ei ole taudinaiheuttajana 
kovinkaan tehokas

• Voi olla hankala yhdistettynä muihin 
taudinaiheuttajiin

• Vain 2/7 taudinsyytutkimuksen 
yhteydessä todetuista tartunnoista ainoa 
löydös

• Valtaosa löydöksistä kartoitusnäytteistä
IPN-viruksen tuhoamia haimasoluja kudosnäytteessä
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BKD  bakteeriperäinen munuaistauti

BKD:n aiheuttama ihomuutos kirjolohella 
(spawning rash)
Kuva: Satu Viljamaa-Dirks

• Tilanne huononi Pohjois-Suomessa

• Pohjoisessa 7 positiivista laitosta

• Vaatimus istukkaiden BKD-vapaudesta 
poistettiin Kemijoen, Oulujoen, Iijoen ja 
lisäksi Karvianjoen vesistöalueilla

• Toistaiseksi BKD-vapailla, näillä 
vesistöalueilla sijaitsevilla laitoksilla 
täytyy arvioida BKD-riski ja tarvittaessa 
lisätä näytteenottoa



Kiertovesilaitokset
• Veden laadun hallinta oleellista 

• Jos onnistuu, olosuhteiden 
kontrollointimahdollisuus etu perinteiseen 
viljelyyn verrattuna

• Kalaterveyden hallinnan suhteen vaativaa, 
sillä hoitomahdollisuudet usein vähäiset

• Tarttuvista taudeista kiertovesilaitoksilta 
todettu mm. flavobakteeriongelmia, 
paisetautia, edwardsielloosia, vesihometta 
ja RTGE-tautia

Kylmän veden flavobakteeritauti
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RTGE rainbow trout gastroenteritis
• Oireet: apatia, ruokahalun lasku, tummat 

juovat kyljissä, vatsa turvonnut, peräaukosta 
kellertävää limaista ulostetta, mahdollisesti 
hermostollisia oireita, kuolleisuus noussut 
yleensä hiukan (0.5-1%/vrk), kestää 15-30 vrk

• Epidemiologia: Yleisin kaloilla, joiden paino 
alle 1 kg, yleensä veden lämmön ollessa yli 12 
astetta, liittyy annoskalojen intensiiviseen 
kasvatukseen (stressi), todettu liittyvän 
korkeaan keskituotantoon, korkeaan 
lämpötilaan, suuriin yksiköihin, aikaiseen 
teurasajankohtaan, aikaisemmin todettuun 
RTGE infektioon

• TAUDIN UUSIUTUMINEN TAVALLISTA

RTGE-oireisia kirjolohia
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RTGE Aiheuttaja

• Sporulating segmentid filamentous bacterium (SFB)

• Ei kasva elatusaineilla

• Candidatus Arthromitus

• Sukua klostrideille

• Suurikokoinen rihma 1x 60 μm

• Muodostavat itiöitä

• Käyttäytyminen kiertovesilaitoksilla?

RTGE-bakteereita suolessa, mikroskooppikuva
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Kiitos hyvästä yhteistyöstä kalaterveyden 
edistämiseksi!


