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Suomen ensimmäiset IHN-viruseristykset 
Perämerellä loppuvuodesta 2017

• Infectious haematopoietic necrosis (tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuoliotauti)
• Kahden kirjolohen verkkokassilaitoksen talvisäilytyspaikassa, jäljitettiin tulleen poikassiirron mukana kassilaitoksille 

alkukesästä 2017 Tervosta
• Kalat tapettiin helmikuussa 2018, kaikki kassit ja muut rakenteet tyhjennettiin, pestiin ja desinfioitiin
• Viljelyn uudelleen aloitus kesällä 2019 puhtaalla materiaalilla
• Meneillään EU:n määräysten mukainen seuranta tavoitteena seuranta-alueen purku loppuvuodesta 2020



IHN-eradikaatio vaikuttaa 
onnistuneelta

• 2017-8 Suomessa todettujen 
infektioiden (ml. 2 
kirjolohikasvattamoa Perämerellä) ei 
ole todettu uusiutuneen 
hävittämisten jälkeen

• Muistettava: IHN Saksassa, Puolassa, 
v. 2018 alkaen Virossa – nämä eri 
tyyppiä kuin Suomen IHN-infektiot, 
joissa virus muistuttaa Venäjältä 
raportoitua

• Villikalaseuranta
Perämerellä 

Alue Laji 2018 2019

Tornionjokisuu Merilohi 120 90+

Kemijokisuu Merilohi 197 60+

Taimen 8 11

Siika 59 +

Muut - 74

Seuranta-alueen ympäristö 

Perämerellä (myös Simojoki)
Lohi 17 92+

Siika 25

Kirjolohi 1 -

Seuranta-alue Kirjolohi 2 -

Taimen - 2

Siika 9

Hauki 16 50

Muut 60 +

Iijokisuu Lohi 82 80+

Taimen 4+

Siika 60 +

Oulujokisuu Lohi 44 32

Taimen 2 -

Siika 60 +

YHTEENSÄ 659 504+

• IHN Kanadan länsirannikolla isona 
riesana Atlantin lohen 
verkkokassikasvatuksessa



Vuonna 2019 ilmoitettiin n. 150 sairasta/kuollutta lohta 
ilmoitusportaaliin Tornionjoen vesistöalueelta
- suhteessa nousijamäärään n. 2 kertaa viime vuotta ja n. 3,5 kertaa 2017 enemmän
- havaintoja lohien aikaisempaa haluttomammasta nousemisesta ja laiskuudesta ottaa uistimeen

Lähde: Rapporterafisk/SVA



Tornionjoen lohikuolema 2019: paljon säpinää somessa 
ja muussa mediassa, Ruokavirastoon ei näytteitä

• Aikaisempia vuosia enemmän esillä nousulohien velttous/passiivisuus ja 
jääminen odotettua enemmän alaosiin Tornionjokea

• Ruokaviraston pyynnöt yhteydenotoista Väylänvarresta saivat vähän 
vastakaikua

• Vuonna 2019 Tornionjoelta ei omatoimisesti toimitettuja näytteitä 
Ruokavirastoon, Kemijokisuusta 1 lohi

• Kalaterveyspalvelun kautta ja ELY-keskuksen poikkeusluvalla 21 näytekalaa:
• 8 sairaasta merilohesta emokalapyynnissä (Iijokisuu, Kemijokisuu, Tornionjokisuu)

• Kalastajien avustuksella

• Kemijokisuusta 8 normaalia, 1 lievästi haavainen merilohi

• Tornionjoesta Hannukkalan apajasta 3 normaalia, 1 lievästi haavainen merilohi

• Kemialliset tutkimukset meneillään (nousuhaluttomuus), 
molekyylibiologiset työn alla (punamahaisuuden syy?)



Kesä 2020: tavoitteita

Näytteenotto Luken 
telemetriahankkeen 

yhteydessa

Tavoitteena myös 
tutkimuskäynnit kentällä ja 
yhteistyö kalastajien kanssa 

(vert. 2016)

Suunnitelma 
SVA:n kanssa
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Vuoden 2016 näyteaineisto Tornionjoelta (Evira ja SVA)
67 lohta, näistä 52:ssa silmämääräisiä muutoksia
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Yhteenvetoa
Vuonna 2014 alkanut kesäaikainen nousijalohien kuolleisuus 

jatkuu, ilmiön esiintymisen laajuus ja ajoittuminen olisi hyvä 

tietää paremmin

Ei kalatautiviruksia tai 
akuuttia bakteeritautia 
(Y. ruckeri –bakteerin 

kantajakala löytyi)

Ihohaavojen takana 
usein trauma –

voitaisiinko tälle tehdä 
jotain?

Vesihome nitistää 
lopulta

”Punamahaisuuden” ja 
nousijoiden velttouden 
syyt hämärän peitossa

Kutu onnistuu 
normaalisti, 

poikastiheydet hyviä?



Ihovaurioiden aiheuttajat usein mekaanisia
• (Kymmeniä?) tuhansia emolohia vapautetaan tai karkaa pyydyksistä vuosittain:

• Pyydystä ja päästä –kalastus Tornionjoella uistelussa ja perhokalastuksessa, erityisesti 
Ruotsin puolella

• Verkkopyynti joella (kulkutus, siikaverkot) ja merellä (Puola?)
• Punttiperhokalastus (erikoisesti Matkakoski)
• Ruotsin terminaalialueiden loukku- ja rysäkalastuksen määräykset (rasvaevälliset 

vapautettava)
• Ruotsissa rasvaevällisten vapautuspakko meriuistelussa (vuodesta 2014)
• Jotkut loukku- ja rysäkalastajat heittävät runsaan lohisaaliin aikana pienet takaisin?

Olisiko mahdollista vähentää ihotraumoja?
• Push-up rysistä ”pussiperärysiin”?
• Aikaisempaa hellävaraisemmat havakset seisovissa pyydyksissä, Dyneema-havaksen

käytön vähentäminen?
• Lohikantojen säätelyssä kalastusaikarajoituksien käyttö ensisijaisena mahdollisuutena 

rasvaevällisten takaisin päästöpakon sijasta?
• Kalastajakohtaisista kappalekiintiöistä painokiintiöihin?
• Hyljekantojen pienentäminen?



Havaintoja nousulohien sairauksista Itämeren 
ulkopuolella 2019
• Tuulomajoen vesistöalue Venäjällä:

• Ala-Tuulomassa havainnointi 6.6.-8.7: yhteensä 3662 nousijaa, vaurioitasuhteessa vähemmän 
kuin edellisenä vuonna; 11%:lla kalastusvälineiden (myös verkot) ja eläinten aiheuttamia 
vaurioita, 3,3%:lla UDN:ään viittaavia muutoksia. Kaikkiaan havaittu 48 kuollutta emolohta 
tuona aikana. (https://gov-murman.ru/info/news/305688/?DATE=09.07.2019)

• Suositus kalastajille kalastusvälineiden desinfioinnista ja kuolleiden lohien hävittämisestä, 
Molochnyn ja Shonguyn kylissä luvanvaraisissa kalastuspaikoissa järjestetty tähän 
mahdollisuus.

• Irlannin länsirannikko

• Tieto kahdesta nousulohesta, joissa verenvuoto-tulehdusalue mahapuolella ihoa, ei tietoa 
syystä (sähköposti Satu Viljamaa-Dirksille; Marine Institute, Galway, Irlanti)

• Etelä-Norja, neljä jokea 
(https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/statusside_syk_villaks_observert_i_flere_elver.35295)

• Verisiä mahanaluksia ja mekaanisia vaurioita, havaintoja parista kymmenestä villilohesta; ei 
tarkempaa tietoa syystä

Oslossa kansainvälinen työpaja nousulohien sairauksista 19.-20.11.2019

https://gov-murman.ru/info/news/305688/?DATE=09.07.2019
https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/statusside_syk_villaks_observert_i_flere_elver.35295


Kiitos!


