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CWD hirvieläinten näivetystauti

• Suomi osallistuu EU:n järjestämään CWD-seurantaohjelmaan vuosina 2018-2020. 
Seurantaohjelman tarkoituksena on selvittää taudin esiintymistä niissä EU:n 
jäsenmaissa, joissa on luonnonvaraisena hirviä tai poroja (Ruotsi, Viro, Suomi, 
Latvia, Liettua ja Puola)

• CWD on ainoa prionitauti, jota esiintyy luonnossa hirvieläimissä. 

• Vuonna 2016 CWD todettiin ensimmäistä kertaa Euroopassa Norjassa 
tunturipeurassa (Rangifer tarandus tarandus) 

• Hirvieläinten epätyypillistä näivetystautia  löytynyt Norjassa hirvessä ja 
isokauriissa

• Suomi on ensimmäinen, ja toistaiseksi ainoa EU-maa, jossa on todettu hirven 
epätyypillistä näivetystautia

• Epätyypillisen tautimuodon tarttumismekanismeja ei vielä tunneta.



Norjan tilanne 2018

• Tutkittu 2016-2018 > 69 535 eläintä

• CWD 19 tunturipeuralla Nordfjellan
alueella

• Tutkimuksissa on osoitettu, että 
tunturipeurakannan alkuperä ei ole 
USA, alkuperä tuntematon 

• 4 hirvellä ja 1 isokauriilla on todettu 
epätyypillistä näivetystautia (tutkittu 
16500 hirveä)

• Nordfjellan alueen tunturipeurat 
hävitetty keväällä 2018, alue 
pidetään tyhjänä 5 vuotta 

Moose



Ensimmäinen tapaus EU:ssa: Kuhmon hirvi

• Epätyypillinen näivetystauti varmistui maaliskuussa 15-
vuotiaasta naarashirvestä Kuhmossa

• Löytyi kuolleena 25.1. 2018  alle 10 km Venäjän rajalta

• Alustavissa tutkimuksissa Kuhmon hirven tauti muistuttaa 
Norjan hirvissä todettua yksittäisistä vanhoista eläimistä 
löytyvää tautimuotoa

• Suomen kantaa verrataan muihin kantoihin ja taudin 
tarttuvuutta tutkitaan eläinkokein yhteistyössä Englannin, 
Italian, Norjan ja Yhdysvaltojen kanssa



Hirvenpäiden tehostettu viikonloppukeräys

• Hirvenpäitä kerättiin hirvijahdin alussa kolmen tehostetun viikonlopun ajan 
Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueilta metsästetyistä vanhemmista hirvistä

• Viikonlopun kuormat kuljetettiin Oulun laboratorioon, yhteensä 87 
hirvenpäätä 

• Tutkituissa hirvissä ei todettu hirvieläinten 

näivetystautia



CWD seurantaohjelma 2018 

100 näytteenottoaluetta

→ 54 paliskuntaa + 45 riistanhoitoyhdistystä+ Ahvenanmaa

• 30 eläintä kustakin

• Kolmen vuoden ajan 2018-2020

• Yhteensä 3000 näytettä

Kohderyhmät:

• Yli 12 kk eläimet

• Itsestään kuolleet, sairaana lopetetut, kolareissa kuolleet, petojen tappamat ja 
teurastuksessa hylätyt

+ KOKO MAASTA itsestään kuolleet ja sairaana lopetetut



Seurannan tilanne 30.12.2018

Eläinlaji
Petojen 

tappamat
Kuolleet Metsästetyt Sairaat eläimet Kolari-eläimet

Lihantarkastuksessa

hylätyt
Yhteensä

Metsäpeura 6 4 0 2 0 0 12

Hirvi 2 34 111 42/ 1* 45 4 238/ 1*

Poro 48 131 0 29 74 5 287

Metsäkauris 1 17 1 4 40 0 63

Valkohäntäkauris 4 10 1 16 13 0 44

Yhteensä
61 196 113 93/ 1* 172 9 644/ 1*

* Epätyypillinen

näivetystauti hirvellä



CWD seurantaohjelman muutos 2019-2020

• Vuoden 2019 alusta CWD seurantaohjelma laajenee koskemaan kaikkia 
riistanhoitoyhdistyksiä. Näytteeksi sopivat itsestään kuolleet, sairaana tai 
heikkokuntoisina lopetetut, liikenteessä kuolleet tai petojen tappamat, 
yli vuoden vanhat hirvieläimet kuusipeuraa lukuun ottamatta.

• Näytteeksi eivät kelpaa terveet, metsästetyt eläimet tai alle vuoden vanhat 
vasat. 

• Tavoitteena on edelleen saada tutkittavaksi yhteensä 3000 hirvieläintä 
seurantaohjelman aikana. 



Näytteiden lähetys

• Ruokavirasto maksaa näytteiden lähetyskulut

• Pakkaus- ja lähetysmateriaalia (sis. mm laatikoita, säkkejä, lähetteet, 
ohjeet) voi tilata Ruokavirastosta sähköpostilla: tilaukset@ruokavirasto.fi
tai puh. 0400 378710 , 050 4637759

• Lähetys Matkahuollon kautta Ruokaviraston maksamana, luoton 
numerolla: 9400278

• OULU: Ruokavirasto, Matkahuolto, Oulu

• HELSINKI: Ruokavirasto, Patologia, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki/Kampin 
terminaali

• SEINÄJOKI: Ruokavirasto, Matkahuolto, Seinäjoki

• KUOPIO: Ruokavirasto, Matkahuolto, Kuopio

mailto:tilaukset@ruokavirasto.fi


Palkkio näytteiden lähettämisestä
• Ruokavirasto maksaa näytteitä lähettäneille riistanhoitoyhdistyksille 

tai SRVA-henkilölle palkkiona 50 € / pää. 

• Riistanhoitoyhdistykset voivat itse päättää kenelle 
(yhdistys/yksityishenkilöt) palkkioita haetaan. Näytteiden lähetyskulut 
maksaa Ruokavirasto. 

• Palkkiot on maksettu 26.11. mennessä lähetetyistä päistä

• Seuraava laskutusjakso loppuu toukokuussa 2019 ja Ruokavirasto 
ohjeistaa laskutuksen kesäkuussa 2019.

• Muista merkitä riistanhoitoyhdistys lähetteeseen ja 
laskulomakkeeseen, tämä varmistaa kaikkien näytteiden löytymisen 
tietokonehaulla!!



KIITOS YHTEISTYÖSTÄ!
sirkka-liisa.korpenfelt@ruokavirasto.fi

Kuva Asko Kettunen


