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Yleistä
• Kalatautien tilastoinnissa on viime vuosina saatu 

mukaan kaikki kalatautidiagnostiikkaa tekevät 
laboratoriot, josta kiitokset Åbo Akademille ja Prik-
palveluille. Vuonna 2021 ei enää tutkittu kalanäytteitä 
Åbo Akademissa, joten mukana Ruokaviraston ja Prik-
palvelujen näytteet

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

• Yhteensä viljeltyjä kaloja tutkittiin 16 987, näistä 2538 
taudinsyyn varalta

• Taudinsyytutkimuksista n. 80 % Kalaterveyspalveluun 
kuuluvista pitopaikoista



Positiivisten laitosten määrät 2014-2021



Virustaudit

• Uusi IHN epidemia Ahvenanmaalla, 
tällä kertaa myös oireellisia kaloja

• VHS virusta ei ole todettu 2012 
jälkeen, Ahvenanmaan VHS-ohjelma 
loppusuoralla

• IPN tapaukset lähes puolittuneet 
viime vuosista

IHN-viruksen aiheuttamia 
verenpurkautumia ihossa, 
lihaksistossa ja kalvoilla.
Kuvat Anna Maria Eriksson- Kallio ja 
Riikka Holopainen



IPN tarttuva haimakuoliotauti
• Sisämaassa esiintyvä IPN-tartunta, IPN genoryhmä 2, ei 

ole aiheuttanut suuria kuolleisuuksia

• Merialueelta löytyi myös IPN genoryhmä 5 tartuntaa 
kahdessa toisiaan lähellä olevassa pitopaikassa, toisessa 
IHN-tartunnan ja toisessa vibrioosin lisäksi. IPN gr 5 on 
sisämaassa vastustettava tauti 

• Noin puolet IPN löydöksistä kartoitusnäytteistä

• Voi olla hankala yhdistettynä muihin taudinaiheuttajiin

• 2/7 taudinsyytutkimuksen yhteydessä todetuista 
tartunnoista IPN ainoa löydös, 5/7 myös muita 
taudinaiheuttajia (Flavobacterium psychrophilum, F. 
columnare, Vibrio anguillarum, vesihome)

• Virus on hyvin kestävä ympäristössä ja siirtyy myös 
emoista mätimunien kautta poikasiin, joten saneeraus on 
hyvin hankalaa IPN-viruksen tuhoamia haimasoluja ja suolimuutoksia 

kudosnäytteessä
Kuva Satu Viljamaa-Dirks



Bakteeritaudit
• Ei suuria muutoksia määrissä

• Jonkin verran lisäystä flavobakteeritartunnoissa

• Lisäystä vibrioosin esiintymisessä

• Paisetautia ja epätyypillistä paisetautia yksittäisillä laitoksilla, ongelmana joissakin tapauksissa toistuvat 
tautitapaukset

• Yersinioosi hiukan yleistynyt, biotyyppi 2 ei kuitenkaan todettu sisävesistä 2020 löydöksen jälkeen



Flavobakteerit

Kylmän veden flavobakterioosi ja 
kirjolohen pikkupoikassyndrooma 
(Flavobacterium psychrophilum)
Kuvat: Satu Viljamaa-Dirks

Lämpimän veden 
flavobakteerin 
(Flavobacterium 
columnare) 
aiheuttama 
satulaselkä ja 
kidusrutto
Kuvat: Satu Viljamaa-Dirks)

• Flavobakteerit edelleen tavallisin 
bakteeritautilöydös

• Poikasvaiheen kalat erityisen herkkiä

• Hoito joskus hankalaa, erityisesti F. 
columnare, joka säilyy hyvin myös 
ympäristössä



Flavobakterioosi
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F. psychrophilum F. columnare Ei todettu Taulukko Jussa-Pekka Virtanen



Antibioottien käyttö
• Rokotus bakteeritautien 

ennaltaehkäisyssä (ASS, vibrioosi,  
yersinioosi)

• Ongelmat laitoskohtaisesti, jos hoidetaan 
usein samaa tautia: resistenssi

• 2021 oksitetrasykliinin käyttö 
viisinkertaistunut, mutta lääkerehukg
määrässä ei vastaavaa kasvua (2020 
75550 kg, 2021 59050 kg) 

• Lisää tietoa lääkerehuista Tilastot ja 
raportit - Ruokavirasto

Lääkerehujen käyttö kaloille vaikuttavan lääkeainemäärän (kg) mukaan

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö muuttui 28.1.2022, jolloin alkoi EU:n eläinlääkeasetuksen 2019/6 ja EU:n lääkerehuasetuksen 
2019/4 ja näiden nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Muutokset (16/2022) lakiin eläinten lääkitsemisestä (387/2014) astuivat 
voimaan 28.1.2022. Lain nojalla annettuihin kansallisiin asetuksiin on tulossa muutoksia myöhemmin tänä vuonna.
•EU:n eläinlääkeasetus 6/2019
•EU:n lääkerehuasetus 4/2019
•Lääkitsemislain muutos 16/2022
•Rehulain muutos 18/2022 (lääkerehut, tilasekoittaja, rahtisekoittaja, tilarehustamo)
•Eläinlääkäreiden velvollisuus toimittaa tietoa mikrobilääkkeiden käytöstä alkaa 1.4.2022. 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/tilastot-ja-raportit/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R0004
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220016
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220018


BKD,  bakteeriperäinen munuaistauti

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

• Krooninen hitaasti kehittyvä infektio, joka 
aiheuttaa pesäkkeisiä muutoksia 
sisäelimiin, joskus lihaksistoon, ja 
kutukypsillä kaloilla ohimenevää 
ihotulehdusta

• Aiheuttaja Renibacterium salmoninarum

• Tautiin ei ole toimivaa hoitoa tai rokotetta

• Vaatimus istukkaiden BKD-vapaudesta on 
poistettu uuden eläinterveyslain myötä

• Suurin osa vapaaehtoiseen BKD-ohjelmaan 
osallistuneista laitoksista jatkoi ohjelmassa

• Yksittäinen positiivinen 2021



Kirjolohen suolistotulehdus RTGE (rainbow trout gastroenteritis)
• Ensimmäisen kerran kirjolohella merialueella kesällä 2010, 

alkuperä arvoitus

• 2011 todettiin neljällä sisämaan laitoksella, siitä eteenpäin 
vaihtelevasti 

• 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

• Varsinaista hoitoa ei ole: heti aloitettu, riittävän pitkä paasto 
tehokkain tapa hillitä kuolleisuutta

• TAUDIN UUSIUTUMINEN TAVALLISTA

RTGE-oireisia kirjolohia
Kuva Satu Viljamaa-Dirks



RTGE aiheuttaja
• Sporulating segmentid filamentous bacterium (SFB),

aiemmin myös nimellä Candidatus Arthromitus

• Ei kasva elatusaineilla

• Sukua klostrideille

• Suurikokoinen rihma 1x 60 μm, muodostavat itiöitä

• Käyttäytyminen kiertovesilaitoksilla erityisen mielenkiinnon alla, 
Ruokavirasto tutkii osana EMKR- rahoitteista hanketta Vesiviljelyn 
innovaatio-ohjelma (Luke)

RTGE-bakteereita suolessa, 
mikroskooppikuva 400x
Kuva Satu Viljamaa-Dirks



RTGE tutkimushanke

• Ruokavirastossa on tutkittu kirjolohien 
suolen mikrobiotaa eli bakteeriyhteisöä 
erilaisissa kasvatusympäristöissä ja RTGE 
infektion vaikutusta siihen (Taulukko 1) 
uuden sukupolven 
sekvensointimenetelmällä (NGS).

• Candidatus Arthromitus bakteerien 
sekvenssien avulla on suunniteltu PCR, 
jota optimoidaan RTGE infektion 
nopeampaan ja varmempaan 
tunnistamiseen kalasta, mahdollisesti 
myös ympäristöstä 

Taulukko 1. Kalanviljelylaitoksilta otetut kirjolohen suolen mikrobiota näytteet. 
RAS = kiertovesilaitos, LV = läpivirtauslaitos

Laitos/allas Kalalaji, 
ikä 

Kalan 
paino 
(ka g) 

N Näytteenotto 
pvm 

Veden 
lämpötila 

(°C) 

Muutokset Candidatus 
arthromitus 

suolessa 
mikroskooppisesti 

RAS / kontti KL 1+ 600 2 20.8.20 16,8 Tulehtunut 
suoli 

+ 

RAS / kontti KL 1+ 450 5 27.8.20 15 Tulehtunut 
suoli 

+ 

RAS / 
kenttävesi, 
maakierto  

KL 1+ 200 5 27.8.20 15 Suoli 
normaali 

- 

RAS /  
järvivesi, 
alumiini  

KL 1+ 300 5 27.8.20 15 Suoli 
normaali 

- 

RAS / 
Lasikuitu 

KL 1+ 400 5 27.8.20 16,3 Suoli 
normaali 

- 

RAS / 
lasikuitu 

KL 1+ 400 5 27.8.20 16,3 Suoli 
normaali 

- 

LV / Lasikuitu KL 1+ 400 5 27.8.20 14,5 Suoli 
normaali 

- 

RAS KL 0 150 2 23.7.20 ei 
tiedossa 

Tulehtunut 
suoli 

+ 

LV KL 0+ 107 2 1.8.17 ei 
tiedossa 

Tulehtunut 
suoli, 

sekainfektio 

+ 

LV KL 0 56 1 20.7.20 ei 
tiedossa 

Tulehtunut 
suoli, 

sekainfektio 

+ 

LV KL 0 32,5 1 23.6.20 ei 
tiedossa 

Tulehtunut 
suoli 

+ 

LV KL 0+ 10 1 5.8.20 ei 
tiedossa 

Suoli 
normaali 

- 

 

Tutkimushankkeen tiedot projektitutkija Tiina Korkea-aho 



RTGE infektion vaikutus 
kirjolohen suolen mikrobiotaan

Kuva 1. Bakteeriluokkien suhteelliset määrät kirjolohen suolessa RTGE infektoituneilla (a) 
ja terveillä (b) kaloilla.  

• RTGE positiivisilla kaloilla Clostridia 
luokan bakteereita on selkeästi 
enemmän kuin terveillä kaloilla 

• Gammaproteobakteerien ja 
Actinobakteerien luokkaan kuuluvat  
bakteerit ovat suhteellisesti 
vähentyneet RTGE infektiosta 
kärsivillä kirjolohilla

• Alustavien tulosten mukaan tässä 
tutkimuksessa ei löydetty eroja 
kalan suolen mikrobiotassa 
erilaisissa kasvatusympäristöissä



Muita ongelmia: vesihome
• Ongelmia enenevässä määrin myös 

poikasvaiheessa, ei pelkästään 
sukukypsillä emokaloilla

• Aiheuttaja Saprolegnia parasitica

• Usein käsittelyn seurauksena, esim. 
lajittelu, rokottaminen

• Taustalla voi olla myös muita ihoa rikkovia 
taudinaiheuttajia (loiset, Iodobacter
limnosediminis, flavobakteerit)

• Tutkimushanke meneillään 
Ruokavirastossa Kuopion toimipaikassa

Vesihomeisia siianpoikasia
Kuva: Satu Viljamaa-Dirks



Muita ongelmia: kidustulehdukset

• Rautasaostuma eli 
okratukehtuminen, tyypillisesti 
keväällä happamissa, 
hapettomissa vesissä. Myös 
alumiini voi aiheuttaa ongelmia.

• Veden laatuongelma, näkyy usein 
epäspesifinä kidustulehduksena, 
jossa kidusten epiteeli on 
paksuuntunut

• tartunnat, mm. vesihome, 
Flavobacterium columnare, F. 
psychrophilum, yksisoluiset loiset

Vesihomeen 
aiheuttama 
toispuoleinen 
kiduskuolio 
kirjolohella, mukana 
myös loiset ja F. 
psychrophilum.
Kuva S. Viljamaa-Dirks

Raudan 
saostuminen 
kiduksille, 
kudosnäyte, jossa 
rauta värjäytyy 
siniseksi. 
Kuva Anna Maria 
Eriksson-Kallio



Muita ongelmia: selkärankavauriot

• Intensiivisessä kasvatuksessa aina jonkun verran 
selkärangan epämuodostumia

• Vuonna 2021 esiintyi suhteettoman paljon 
joissakin kalaryhmissä

• Syytä usein vaikea osittaa, sillä kasvuhäiriö syntyy 
paljon ennen kuin se on silmämääräisesti 
todettavissa

• Mahdollisia ongelmaan vaikuttavia tekijöitä: 
lämpötila, virtaus, valorytmi, nopeakasvuisuus, 
mineraalien ja/tai vitamiinien puutokset tai 
yliannostus, tarttuvat taudit, lääkitykset, 
rokotukset….



Kirjolohen selkärangan 
kasvuhäiriö:
nikamissa kokoon 
painumista ja yhteen 
kasvamista, tuloksena 
lyhentynyt muoto.

Silminnähtävä on kalan 
lyhentyminen ja 
selkärangan 
paksuuntuminen 
epäsäännöllisten nikamien 
ja  sidekudos- ja 
rustomuodostumien 
johdosta 

Kuva: Marjukka Rask



Kiitos hyvästä yhteistyöstä kalaterveyden 
edistämiseksi!

Kuopion toimipaikan 
pitkäaikainen 
kalatautieläinlääkäri 
Satu Viljamaa-Dirks jää 
osa-aikaiseksi 1.4.2022 
alkaen ja hoitaa 
pääasiassa 
rapututkimukseen 
liittyviä asioita, 
tavoitettavissa 
maanantaisin ja 
tiistaisin

Kuopion toimipaikassa 
kalatautieläinlääkärinä 
aloittaa 1.4.2022
ELL Tuulia Enbom


