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Iso paha vesihome

• Kuuluvat munasienten (oomykeettien) ryhmään
• Osa infektoi makeanveden eliöitä niiden kaikissa elinvaiheissa

• Tarttuvat suvuttomien parveiluitiöiden välityksellä
• Itiöitä esiintyy kaikkialla sisävesissä
• Syntyy paljon etenkin kun kaloissa näkyviä oireita

• Ongelmallisimpia Saprolegnia-suvun lajit (S. parasitica, S. diclina)

• Rihmasto tunkeutuu kalan ihon alle ja syö kuollutta pintakudosta
• Kala menehtyy ruumiinnesteiden menetykseen ja hengitysvaikeuksiin

• Iskee tavallisimmin vastustuskyvyltään heikentyneisiin kaloihin
• Lohikaloilla erityisesti sukukypsymisen ja vaellusvalmiuden 

kehittymisen seurauksena
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Kuvat: Ruokavirasto / Satu Viljamaa-Dirks
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Vesihomeelle altistavia tekijöitä mahd. useita

• Pidetään pääsääntöisesti toissijaisena tartuntana
• Voi edellyttää muun taudinaiheuttajan (esim. 

bakteerin tai loisen) aikaansaaman reitin

• Ihon mekaaninen vaurioituminen ja erilaiset 
stressitekijät

• Hormonaaliset muutokset, vastustuskyvyn 
aleneminen
• Kalan herkät elinkierron vaiheet
• Muut kalan puolustusvastetta heikentävät 

tartunnat?

• Erot vesihomekantojen taudinaiheutuskyvyssä
• Laitosympäristössä patogeeni voi saavuttaa helposti 

yliotteen isännistään <–> yhteisevoluutio ei toteudu
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Kuva: Ruokavirasto / Satu Viljamaa-Dirks

• Taudinsyyt edelleen epäselviä ja todennäköisesti niitä on useampia
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• Vastanneina 34 sisämaan kalanviljelylaitosta

• Laajamittainen mutta hyvin laitos- ja 
vuosikohtainen ongelma, jolle ominaista 
vaikea ennustettavuus ja hallittavuus
• 59 %:lla laitoksista ongelmallisena koettua 

vesihomekuolleisuutta vähintään yhtenä 
vuonna välillä 2016–2018

• 35 %:lla kaikkina kolmena vuonna
• 38 %:lla ei missään vaiheessa ongelmaa 

nykyisen toimijan aikakautena

• Vakava haitta varsinkin taimenen, lohen ja 
siian emokalastojen ylläpidolle mutta myös 
kalavesien hoidossa tarvittavien lohi- ja 
taimenistukkaiden tuotannolle sekä ruoka-
ja onkikalankasvatukselle 

Ongelman laajuutta kartoittanut kyselytutkimus 2018
(Luke-Ruokavirasto-yhteistyö)

Kuvat: Ruokavirasto / Satu Viljamaa-Dirks

Kuva: Erkki Jokikokko
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Esiintyminen eri ikäryhmissä

• Voimakkainta kuolleisuutta lohikalojen vanhemmissa ikäryhmissä 
(3–6-vuotiaat) ja eritoten lisääntymisikäisissä kalastoissa
• Yhden tai useamman lajin (kirjolohi, taimen, lohi, siika) emokalastoa 

ylläpitäneestä laitoksesta vesihomekuolleisuutta 11:llä 18:sta
• Etenkin lypsyjen aikaan/jälkeen mutta joskus pitkittyneenä tai 

viivästyneenä (esim. syyskutuisilla kaloilla vielä seuraavana keväänä)

5 19.2.2020

• Nuoremmissa ikäryhmissä aina 0-v alkaen 
vesihomekuolleisuus lievempää – tuolloin 
infektiot voivat liittyä esim. rokotukseen 
tai bakteeritauteihin

• Vaivaa yleisesti myös mädinhaudontaa –
tuolloin useimmiten tehokkaasti 
formaliinilla hoidettavissa (pit. 1:1000-1:6000)
(pl. siika, jolla homeentorjunta 
suppilohaudonnassa vaikeaa)
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Vesihomekuolleisuus eri kalalajeissa ja ikäryhmissä
Yli 60 %:n kuolleisuuksia raportoineita laitoksia (kpl)

20–60 %:n kuolleisuuksia raportoineita laitoksia (kpl)
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Laji emokalat 2-v ja yli 1-v
2016 2017 2016 2017 2016 2017

kirjolohi 1 1
taimen 1 1
lohi 1 2 1 1
siika 1 1

Laji emokalat 2-v ja yli 1-v
2016 2017 2016 2017 2016 2017

kirjolohi 3 2
taimen 2 1 3 3
lohi 1 2 1 1 1
siika 1 1 1 1
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Järvilohen viljelysäilytyksen kriisitila

• Vesihomekuolleisuudesta johtuva mätipula alkanut vuonna 2016, 
istukaspula 2018

• Lukella ei ole tällä hetkellä mätiä ja maitia tuottavia emoparvia
• Enonkosken olemassa olevat vuosiluokat 2018 ja -19 tuottavat 

mätiä vasta 2023 ja -24 alkaen 
• Istukaspula (2-v) tulee jatkumaan vielä vähintään 5–6 vuotta!
• Kudulle palaavien emokalojen määrä romahtaa tänä vuonna

7 19.2.2020

Kuva: Markku Hyvönen
Kuva: Antti Karhapää
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• Istukaspula 2018–>
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Järvilohi-istutukset Pielisjokeen 2000–2019
Is

tu
kk

ai
ta

, 
kp

l



© Luonnonvarakeskus

Koetut haitat

Ajanjakso Laitosten
lkm

Moodi (lkm) Mediaani Keskiarvo

2018 33 1 (18) 1 2,1
2017 34 1 (16) 2 2,6
2016 33 1 (16) 2 2,6
Aiemmin 30 1 (15) 1 2,3

9 19.2.2020

Vesihomeesta aiheutuneen haitan moodi (= useimmin esiintyvä arvo + sen määrä 
suluissa), mediaani (= järjestetyn joukon keskimmäinen luku) ja keskiarvo
viisiportaisella asteikolla arvioituna (1 = ei haittaa, 5 = erittäin merkittävä haitta)

Kuva: Erkki Jokikokko
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Vesihomeesta koituneet haitat

Mainittuja seurannaisvaikutuksia (haitan maininnut laitosmäärä suluissa):

• Työmäärän ja -kustannusten lisääntyminen (12)
• Rahalliset tappiot mädin/kalojen kuolleisuudesta (10)
• Toimitusten estyminen (+ mahd. menetetyt sopimukset) (10)
• Tuotannon pieneneminen ja epävarmuus (5)
• Harvemmat kasvatusparvet (2)

10 19.2.2020

• Vesihomeelle herkistä kalalajeista, kannoista tai ikäryhmistä on 
jouduttu monesti luopumaan:
• Järvilohesta 4 laitoksella, merilohesta 1 laitoksella
• Järvitaimenesta 5 laitoksella (+ 2:lla tod.näk. lopetetaan); 

onkikokoiset istukkaat ja emokalat
• Siiasta 4 laitoksella; erityisesti emokalastot

Kuva: Erkki Jokikokko
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Vesihometaudin yhteys veden lämpötilaan
• Esiintymien huippu tyypillisesti veden lämpötilan voimakkaiden 

muutosten aikaan keväällä ja syksyllä

• Ongelmallisena koettu erityisesti pitkittyneet syksyt ja keväät 
• Lämpötilat pysyvät pitkään vesihomeen tarttumiselle otollisella 

alueella

• Ongelmallinen lämpötilaväli voi olla hieman erilainen keväällä kuin 
syksyllä (esim. 4–13 ºC ja 10–2 ºC)

• Joillain laitoksilla vesihome on vaivannut myös huomattavan 
laajalla lämpötilavälillä
• Suurin ilmoitettu lämpötilaväli 1–18 ºC (läpi talven kuteneissa 

järvilohissa ja taimenissa vuosina 2017 ja 2018)

• Homeitiöiden määrä vesissä voi olla kuitenkin suurimmillaan 
lämpimimpien vesien aikaan kun sairastuvuutta ei ilmene

11 19.2.2020
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Vesihomeen esiintymislämpötilat (ºC) laitoksilla

12 19.2.2020

Alin veden 
lämpö kun 
tautia

Ylin veden 
lämpö kun 
tautia

0,1 122,5
(4)

8 14
(14)

18

Alin ilmoitettu Mediaani
(keskiarvo)

Ylin ilmoitettu

n = 24 laitosta

n = 25
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Laitosten käsityksiä vesihomeongelman syistä

Seuraavia tekijöitä mainittu:

• Kalojen käsittely (+ mahd. herkkä ikävaihe)
• Emokalojen lypsyt ja/tai sukukypsyminen mainittiin 13 vastauksessa

• Laitoksen yläpuoliseen vesistöön liittyvät seikat
• Bakteeri- tai loistaudit pohjalla
• Suuret kalatiheydet
• Olosuhteiden muutokset

• Mm. pitkittyneet, sateiset syksyt,
hellekesät (vesien lämpeneminen)  

• Muuttuvat rehut
• Herkät kalalajit ylläpitävät hometta
• Huono allashygienia
• Linnut ja/tai maapedot

13 19.2.2020
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Tärkeimpiä keinoja vesihomeen torjunnassa
• Oikea-aikaiset kylvetykset (ja lääkitykset)

• Formaliini yleisesti käytetty kylvetysaine myös kaloille (esim. 1–3 krt/vk)
• Heikko teho mikäli infektio ehtinyt levitä; ennaltaehkäisevät kylvetykset 

voivat kuitenkin pienentää tautiriskiä ja -kuolleisuutta 
• Kuolleiden mätimunien ja kalojen säännöllinen poisto
• Vesihomeelle herkistä lajeista tai kannoista luopuminen
• Pyrkimys kalojen mahd. vähäiseen käsittelyyn
• Alennetut kasvatustiheydet
• Kasvatusaltaiden puhtaanapito
• Vesitysten lämpötilojen säätäminen optimaalisempaan suuntaan

• Noin kolmanneksella ongelmaa kokeneista laitoksista hometauti 
kytketty muiden taudinaiheuttajien tai loisten esiintymiseen              
ó näiden tautien ehkäisy 
• Kirjolohen emokalojen rokottaminen flavobakteeria vastaan 

(monitehorokote) ehkäissyt niiden vesihometartuntaa!
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Kuva: Ruokavirasto / Satu Viljamaa-Dirks
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Käynnistyneet / suunnitellut tutkimuskuviot

• Uudet keinot vesihomeen torjumiseksi kalanviljelylaitoksilla 2019–
2022 (EMKR-rahoitus) 
• Kalojen rokotuskokeilut (6-rokote) järvi- ja kirjolohella
• Genomisen valinnan mahdollisuus vesihometta vastaan kirjolohella
• Steriilikalatekniikan optimointi järvilohelle ja -taimenelle

• Ruokaviraston, Åbo Akademin ja Jyväskylän yliopiston yhteishanke 
2018–2021 (EMKR)
• Vesihomeen eri genotyyppien esiintyminen Suomessa ja erot niiden 

taudinaiheutuskyvyssä
• Vesihomeen ja siihen liittyvien bakteerien tunnistusmenetelmien kehitys

• Veden lämpömanipulaation testaus 2021(–2022)
• Kriittisten homelämpötila-alueiden ohitus vettä lämmittämällä (kevät) 

tai viilentämällä (syksy)

15 19.2.2020



Kiitos!

Kuva: Erkki Jokikokko


