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Zoonoottiset bakteerit tuotantoeläimissä ja haittaeläimissä

• Useimmat (tasalämpöisiin) eläimiin ja ihmisiin tarttuvat zoonoottiset 
bakteerit leviävät ravinnon tai veden välityksellä ja aiheuttavat suolisto-
oireisia sairauksia

• Luonnon- ja tuotantoeläimet usein oireettomia kantajia, ihmisillä tartunnan 
vakavuus vaihtelee oireettomuudesta henkeä uhkaavaan tilaan

• Tartunnan lähteitä ovat mm. bakteeria erittävien eläinten ja ihmisten 
ulosteella saastunut vesi, kasvikset ja eläimistä saatavat elintarvikkeet

• Tuotantoeläinten tartunnoista noin puolet katsotaan tulevan rehusta, puolet 
ympäristöstä (Välttilä ym. 2018)

• haittaeläimillä on katsottu olevan merkittävä rooli tartunnan leviämisessä 
ympäristön välityksellä
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Zoonoottisten bakteereiden esiintyminen 
haittaeläimissä muualla kuin Suomessa, esimerkkejä

Pyyntikohteet Tutkitut eläimet Löydökset Viite

13 sikatilaa Espanjassa* jyrsijät Salmonella enterica 10 % (Andres-Barranco ym. 
2014)

16 sikatilaa, 5 kanalaa ja 7 
kontrollikohdetta, Keski- ja 
Etelä-Ruotsi

metsähiiri, kotihiiri, 
isorotta, vesimyyrä

Salmonella enterica
Campylobacter jejuni
Yersinia enterocolitica
Y. pseudotuberculosis

0 %
2-28 %
2-19 %
0.5-1 %

(Backhans ym. 2013)

9 luomusikatilaa ja 1 
luomubroileritila, Hollanti

isorotta, hiiriä, 
myyriä ja päästäisiä

Salmonella enterica
Campylobacter spp.

1 %
10-13 %

(Meerburg ym. 2006)

Siipikarjatila, Dorset, Etelä-
Englanti

hiiriä, myyriä ja 
päästäisiä

Salmonella enterica
Campylobacter spp.
Yersinia spp.

0 %
3-25 %
12 %

(Healing & 
Greenwood 1991)

• Tutkimukset keskittyneet zoonoosien esiintyvyyteen lajitasolla

*Sikatilojen sioilla esiintyvyys 13 % 4



Zoonoottisten bakteereiden esiintyvyys haittaeläimissä 
Suomessa, esimerkkejä

• Salmonella
• Ruokaviraston seurannassa yksittäisiä salmonellalöydöksiä mm. pikkulinnuista 
• ei löydöksiä naakoista ympäristöministeriön teettämässä tutkimuksessa (n=48)*1

• Kampylobakteeri
• Kaksivuotisessa tutkimuksessa C. jejuni esiintyvyys 10-20 % luokkaa 

valkoposkihanhissa*2

• Yersinia
• Laajassa tutkimuksessa Y. enterocolitica esiintyvyys jyrsijöissä ja päästäisissä 8 %,  

Y. pseudotuberculosis harvinainen (noin 0,1 %)*3

*1 Pohja-Mykrä ym. 2016
*2 Llarena ym. 2015
*3 Joutsen ym. 2017
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Haittaeläin-hanke

• Makera-rahoitteinen hanke 1.6.2017 – 31.8.2020
• Tavoitteet:

• Zoonoosien esiintyvyys suomalaisissa haittaeläimissä sekä siihen vaikuttavat 
ympäristötekijät

• Haittaeläimistä eristettyjen zoonoottisten bakteerikantojen antibioottiresistenssi
• Haittaeläinvälitteisten zoonoosien kulkeutuminen tuotantotiloihin
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• Sika- ja nautatiloja, joista lähtee eläimiä teurastamoon
• Keskimääräiset eläinmäärät: sikoja 1630, nautoja 270 per tila
• Luonnonvarakeskus pyydysti pikkunisäkkäät kahtena peräkkäisenä 

yönä/maatila syksyinä 2017 ja 2018

Zoonoosien esiintyvyys suomalaisissa haittaeläimissä –
tutkimuksen toteutus

Maatilat Sika Nauta
Pohjanmaa 5 8
Varsinais-Suomi 15 10

20 18
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Pyyntien tulokset - eläinlajit
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Pikkunisäkässaalis tiloittain
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Yhteenveto STEC-tuloksista

		Kuvaus		Vuosi (HMIK:n kirjausvuosi)		HMIK		eläinlaji		Tila		Alue		Sijainti		Tilan eläinlaji		Yksilöiden lkm.		Alustava STEC-tulos (+/-)		Alustava sero -tulos		Lopputulos (+/-)		Erilaisten eristettyjen STEC-kantojen lkm.		Salmonella		Serotyyppi		Kampylobakteeri		Yersinia

		syksy17		2017		6363		kotihiiri		X1		1		Ypäjä				1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6364		metsähiiri		X1		1		Ypäjä				1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6365		peltomyyrä		X1		2		Ypäjä				1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6366		kotihiiri		X2		1		Minkiö				6		+		-		-				-				-		-

		syksy17		2017		6367		kotihiiri		X2		1		Minkiö				6		-								-				-		-

		syksy17		2017		6368		kotihiiri		X2		2		Minkiö				1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6369		metsähiiri		X2		3		Minkiö				1		-								-				+		-

		syksy17		2017		6384		kotihiiri		X2		2		Minkiö				1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6385		kotihiiri		X2		1		Minkiö				6		+		O45		-				-				-		-

		syksy17		2017		6386		kotihiiri		X2		1		Minkiö				6		-								-				-		-

		syksy17		2017		6387		metsähiiri		X1		2		Ypäjä				2		-								-				-		-

		syksy17		2017		6388		rotta		X1		1		Ypäjä				2		+		O121		-				-				+		-

		syksy17		2017		6721		metsähiiri		1		2		Seinäjoki		nauta		4		-								-				-		-

		syksy17		2017		6722		metsähiiri		1		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6723		metsämyyrä		1		3		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy17		2017		6724		vaivaishiiri		1		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		6731		metsämyyrä		2		3		Seinäjoki		nauta		3		-								-				+		-

		syksy17		2017		6732		metsäpäästäinen		2		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6733		metsähiiri		2		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6735		metsähiiri		3		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6736		idänkenttämyyrä		3		2		Seinäjoki		sika		1		+		-		-				-				-		-

		syksy17		2017		6739		isorotta		1		2		Seinäjoki		nauta		1		+		-		-				-				-		-

		syksy17		2017		6740		metsäpäästäinen		1		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6741		vaivaishiiri		1		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		6742		metsähiiri		1		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6743		metsähiiri		2		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		6744		metsähiiri		2		3		Seinäjoki		nauta		1		+		-		-				-				+		-

		syksy17		2017		6745		vaivaishiiri		2		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		6746		metsämyyrä		2		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6747		vaivaishiiri		3		2		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6748		metsäpäästäinen		4		2		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy17		2017		6749		idänkenttämyyrä		4		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6750		metsämyyrä		4		3		Seinäjoki		nauta		3		-								-				-		-

		syksy17		2017		6751		metsäpäästäinen		4		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6752		vesipäästäinen		4		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6753		metsähiiri		5		2		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6754		metsämyyrä		5		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6755		metsähiiri		5		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		6838		idänkenttämyyrä		4		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6839		isorotta		4		2		Seinäjoki		nauta		1		+		O103, O145, O45		-				-				-		-

		syksy17		2017		6840		metsämyyrä		4		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6841		metsähiiri		4		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		6843		metsähiiri		5		2		Seinäjoki		sika		1		+		-		-				-				+		-

		syksy17		2017		6844		kotihiiri		5		2		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6845		metsähiiri		5		3		Seinäjoki		sika		5		-								-				+		-

		syksy17		2017		6846		metsähiiri		6		2		Seinäjoki		sika		5		-								-				-		-

		syksy17		2017		6847		idänkenttämyyrä		6		2		Seinäjoki		sika		6		+		-		+		1		-				-		-

		syksy17		2017		6848		kotihiiri		6		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6849		metsämyyrä		6		3		Seinäjoki		sika		2		-								-				-		-

		syksy17		2017		6850		metsähiiri		6		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6851		kotihiiri		7		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6852		mustapäästäinen		7		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6853		metsäpäästäinen		7		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6854		idänkenttämyyrä		6		2		Seinäjoki		sika		4		-								-				-		-

		syksy17		2017		6855		metsähiiri		6		2		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		6856		metsämyyrä		6		3		Seinäjoki		sika		2		-								-				-		-

		syksy17		2017		6857		metsähiiri		7		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7037		metsähiiri		8		2		Seinäjoki		sika		3		-								-				+		-

		syksy17		2017		7038		metsähiiri		8		3		Seinäjoki		sika		2		-								-				+		-

		syksy17		2017		7039		metsäpäästäinen		8		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7040		kotihiiri		9		A2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7042		metsämyyrä		9		A3		Seinäjoki		nauta		2		-								-				+		-

		syksy17		2017		7043		metsähiiri		8		2		Seinäjoki		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7044		metsämyyrä		8		3		Seinäjoki		sika		3		-								-				-		-

		syksy17		2017		7045		vaivaishiiri		9		A2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7046		vaivaispäästäinen		9		A2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7047		metsäpäästäinen		9		B2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7048		metsämyyrä		9		A3		Seinäjoki		nauta		5		-								-				+		+

		syksy17		2017		7049		metsähiiri		9		A3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7050		vaivaishiiri		10		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7051		metsäpäästäinen		10		2		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy17		2017		7052		rotta		10		2		Seinäjoki		nauta		1		+		O103, O145, O121		-				-				-		-

		syksy17		2017		7053		metsäpäästäinen		10		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7054		metsämyyrä		10		3		Seinäjoki		nauta		2		-								-				+		-

		syksy17		2017		7056		metsämyyrä		11		3		Seinäjoki		nauta		3		-								-				+		-

		syksy17		2017		7057		metsäpäästäinen		11		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7059		vaivaishiiri		11		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7060		kotihiiri		11		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7082		vaivaishiiri		10		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7083		kotihiiri		10		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7084		mustapäästäinen		10		2		Seinäjoki		nauta		1		-								+		S. Bispebjerg		-		-

		syksy17		2017		7085		metsäpäästäinen		10		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7086		metsämyyrä		10		3		Seinäjoki		nauta		2		-								-				+		-

		syksy17		2017		7087		metsämyyrä		11		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7088		vaivaishiiri		11		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7089		metsämyyrä		11		3		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy17		2017		7090		kotihiiri		13		3		Seinäjoki		sika		1		+		O45		-				-				-		-

		syksy17		2017		7091		idänkenttämyyrä		13		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		+

		syksy17		2017		7092		kotihiiri		13		2		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7512		metsähiiri		22		2		Jokioinen		sika		4		-								-				+		-

		syksy17		2017		7513		metsämyyrä		22		3		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7514		kotihiiri		23		2		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy17		2017		7515		metsähiiri		23		2		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy17		2017		7516		metsäpäästäinen		23		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7517		lumikko		23		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7518		metsämyyrä		23		3		Jokioinen		sika		1		-								-				+		+

		syksy17		2017		7519		metsähiiri		23		3		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7520		idänkenttämyyrä		24		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7521		vaivaispäästäinen		24		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7522		metsähiiri		24		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy17		2017		7523		metsäpäästäinen		24		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7524		idänkenttämyyrä		24		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7525		metsähiiri		24		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7527		metsämyyrä		25		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				+		-

		syksy17		2017		7528		metsähiiri		25		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy17		2017		7529		metsämyyrä		25		3		Jokioinen		nauta		6		-								-				+		-

		syksy17		2017		7530		metsäpäästäinen		25		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7531		metsähiiri		26		2		Jokioinen		nauta		3		-								-				+		-

		syksy17		2017		7532		rotta		26		2		Jokioinen		nauta		1		+		O103, O145		-				-				+		-

		syksy17		2017		7533		metsähiiri		26		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7549		metsähiiri		22		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7550		idänkenttämyyrä		22		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		+

		syksy17		2017		7551		kotihiiri		22		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy17		2017		7552		metsämyyrä		22		3		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy17		2017		7553		metsähiiri		22		3		Jokioinen		sika		1		+		O103, O145, O26		-				-				+		-

		syksy17		2017		7554		metsäpäästäinen		23		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7555		metsämyyrä		23		3		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy17		2017		7556		idänkenttämyyrä		24		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7557		metsähiiri		24		2		Jokioinen		sika		4		-								-				-		+

		syksy17		2017		7558		kotihiiri		24		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7559		metsähiiri		25		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy17		2017		7560		metsähiiri		25		3		Jokioinen		nauta		5		-								-				+		-

		syksy17		2017		7561		metsämyyrä		25		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7562		idänkenttämyyrä		25		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7563		metsämyyrä		25		3		Jokioinen		nauta		3		-								-				+		-

		syksy17		2017		7564		metsähiiri		27		2		Jokioinen		nauta		3		-								-				+		-

		syksy17		2017		7565		metsäpäästäinen		27		3		Jokioinen		nauta		1		-								+		ei serotyyppiä		-		-

		syksy17		2017		7566		metsämyyrä		28		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7567		rotta		28		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7572		metsähiiri		28		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7573		metsähiiri		28		3		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7574		metsähiiri		29		2		Jokioinen		sika		7		-								-				+		-

		syksy17		2017		7575		kotihiiri		29		2		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy17		2017		7576		metsämyyrä		29		3		Jokioinen		sika		5		-								-				-		-

		syksy17		2017		7577		metsähiiri		29		3		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy17		2017		7578		metsähiiri		30		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7580		metsämyyrä		30		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7581		metsähiiri		30		3		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy17		2017		7582		kotihiiri		31		2		Jokioinen		sika		4		-								-				-		-

		syksy17		2017		7583		metsähiiri		31		2		Jokioinen		sika		3		-								-				+		-

		syksy17		2017		7584		metsähiiri		31		3		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7585		kotihiiri		32		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy17		2017		7586		metsämyyrä		32		3		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy17		2017		7587		metsäpäästäinen		32		3		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy17		2017		7593		metsähiiri		29		2		Jokioinen		sika		9		-								-				+		-

		syksy17		2017		7594		metsämyyrä		29		3		Jokioinen		sika		3		-								-				+		-

		syksy17		2017		7595		metsäpäästäinen		29		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7596		kotihiiri		30		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7597		rotta		30		3		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy17		2017		7598		metsähiiri		30		3		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy17		2017		7599		kotihiiri		31		2		Jokioinen		sika		6		-								-				-		-

		syksy17		2017		7600		metsähiiri		31		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy17		2017		7601		metsähiiri		31		3		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7602		metsähiiri		32		2		Jokioinen		sika		4		-								-				+		-

		syksy17		2017		7603		metsähiiri		32		3		Jokioinen		sika		1		+		-		+		1		-				-		-

		syksy17		2017		7604		metsämyyrä		32		3		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7606		kotihiiri		33		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7607		metsähiiri		33		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7643		kotihiiri		37		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy17		2017		7644		rotta		37		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7645		metsähiiri		37		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				+		-

		syksy17		2017		7646		metsähiiri		38		2		Jokioinen		nauta		1		+		O103, O145, O26		-				-				-		-

		syksy17		2017		7647		metsähiiri		38		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7648		metsämyyrä		38		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				+		+

		syksy17		2017		7649		metsäpäästäinen		21		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7650		kotihiiri		16		2		Jokioinen		nauta		4		-								-				-		-

		syksy17		2017		7656		metsähiiri		14		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7657		metsähiiri		14		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2017		7658		metsähiiri		18		3		Jokioinen		sika		1		+		-		-				-				-		-

		syksy17		2017		7659		kotihiiri		19		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2017		7660		kotihiiri		26		2		Jokioinen		nauta		4		-								-				-		-

		syksy17		2017		7661		metsähiiri		26		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				+		-

		syksy17		2017		7662		rotta		26		2		Jokioinen		nauta		3		+		-		-				-				-		-

		syksy17		2017		7663		metsähiiri		27		2		Jokioinen		nauta		7		+		O103		-				-				+		-

		syksy17		2017		7669		metsähiiri		27		3		Jokioinen		nauta		4		-								-				+		-

		syksy17		2017		7670		metsämyyrä		27		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		136		kotihiiri		15		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy17		2018		137		kotihiiri		16		2		Jokioinen		nauta		5		-								-				-		-

		syksy17		2018		138		metsähiiri		16		2		Jokioinen		nauta		3		-								-				-		-

		syksy17		2018		139		metsähiiri		16		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2018		140		rotta		16		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		141		kotihiiri		15		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy17		2018		142		metsähiiri		15		2		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy17		2018		143		metsähiiri		16		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				+		-

		syksy17		2018		144		kotihiiri		16		2		Jokioinen		nauta		4		-								-				-		-

		syksy17		2018		145		peltomyyrä		34		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		+

		syksy17		2018		146		metsähiiri		34		2		Jokioinen		sika		5		-								-				+		-

		syksy17		2018		147		metsähiiri		34		3		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2018		148		metsämyyrä		34		3		Jokioinen		sika		3		-								-				+		-

		syksy17		2018		149		metsähiiri		35		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2018		150		metsähiiri		35		3		Jokioinen		nauta		5		+		O103, O45, O121		-				-				+		-

		syksy17		2018		151		metsäpäästäinen		35		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		279		kotihiiri		18		1		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		280		idänkenttämyyrä		18		1		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		281		metsähiiri		18		2		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy17		2018		282		metsäpäästäinen		18		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		+

		syksy17		2018		283		metsähiiri		18		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		284		metsähiiri		19		1		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy17		2018		285		metsähiiri		19		2		Jokioinen		sika		6		-								-				+		-

		syksy17		2018		286		metsähiiri		19		3		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy17		2018		287		lumikko		19		2		Jokioinen		sika		1		-								+		Salmonella ssp. I		-		-

		syksy17		2018		288		metsähiiri		19		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		289		metsähiiri		19		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		290		metsämyyrä		19		3		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2018		291		metsähiiri		34		2		Jokioinen		sika		3		-								-				+		-

		syksy17		2018		292		vaivaishiiri		34		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		293		metsähiiri		35		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy17		2018		294		kotihiiri		35		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy17		2018		295		metsähiiri		35		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		296		metsämyyrä		34		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2018		344		metsähiiri		14		2		Jokioinen		nauta		4		-								-				+		-

		syksy17		2018		345		metsähiiri		14		2		Jokioinen		nauta		4		-								-				+		-

		syksy17		2018		346		metsähiiri		14		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				+		-

		syksy17		2018		347		metsäpäästäinen		18		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		348		metsämyyrä		18		3		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2018		349		metsähiiri		18		3		Jokioinen		sika		3		-								-				+		-

		syksy17		2018		350		metsähiiri		19		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		351		kotihiiri		20		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		352		metsäpäästäinen		21		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		353		metsähiiri		21		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		354		metsähiiri		20		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy17		2018		355		peltomyyrä		21		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		356		metsähiiri		37		2		Jokioinen		nauta		3		-								-				+		-

		syksy17		2018		357		kotihiiri		37		2		Jokioinen		nauta		3		-								-				-		-

		syksy17		2018		358		metsäpäästäinen		37		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy17		2018		359		metsähiiri		38		2		Jokioinen		nauta		4		+		-		-				-				+		+

		syksy17		2018		360		metsähiiri		38		3		Jokioinen		nauta		4		-								-				+		+

		kesä18		2018		3583		linnun uloste		X1				Jokioinen						-								-				-		-

		kesä18		2018		3585		hyönteiset		X1				Ypäjä						-								-				-		-

		kesä18		2018		3588		linnun uloste		X2				Ypäjä						ei tehty								-				-		-

		kesä18		2018		3589		hyönteiset		X2				Minkiö						+				-				-				-		-

		kesä18		2018		3590		linnun uloste		19				Jokioinen		sika				ei tehty								-				-		-

		kesä18		2018		3591		hyönteiset		19				Jokioinen		sika				+				-				-				-		-

		kesä18		2018		3592		linnun uloste		28				Jokioinen		sika				ei tehty								-				-		-

		kesä18		2018		3593		hyönteiset		28				Jokioinen		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		3594		linnun uloste		29				Jokioinen		sika				ei tehty								-				-		-

		kesä18		2018		3595		hyönteiset		29				Jokioinen		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		3599		linnun uloste		30				Jokioinen		sika				+				+		1		-				-		-

		kesä18		2018		3600		hyönteiset		30				Jokioinen		sika				+				-				-				-		-

		kesä18		2018		3601		linnun uloste		31				Jokioinen		sika				ei tehty								-				-		-

		kesä18		2018		3602		hyönteiset		31				Jokioinen		sika				+				+		2		-				-		-

		kesä18		2018		3604		linnun uloste		32				Jokioinen		sika				+				+		1		-				-		-

		kesä18		2018		3605		hyönteiset		32				Jokioinen		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		3607		linnun uloste		33				Jokioinen		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		3608		hyönteiset		33				Jokioinen		sika				+				-				-				-		-

		kesä18		2018		3609		hyönteiset		34				Jokioinen		sika				+				+		2		-				-		-

		kesä18		2018		3610		hyönteiset		35				Jokioinen		nauta				-								-				-		-

		kesä18		2018		3778		linnun uloste		17				Jokioinen		nauta				+				+		4		-				-		-

		kesä18		2018		3780		hyönteiset		17				Jokioinen		nauta				+				+		1		-				+		-

		kesä18		2018		3783		linnun uloste		18				Jokioinen		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		3784		hyönteiset		18				Jokioinen		sika				+				+		1		-				-		-

		kesä18		2018		3785		linnun uloste		21				Jokioinen		sika				ei tehty								-				-		-

		kesä18		2018		3786		hyönteiset		21				Jokioinen		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		3887		linnun uloste		36				Jokioinen		nauta				-								-				-		-

		kesä18		2018		3888		linnun uloste		38				Jokioinen		nauta				+				+		1		-				-		-

		kesä18		2018		3890		hyönteiset		38				Jokioinen		nauta				+				+		2		-				-		-

		kesä18		2018		3894		hyönteiset		36				Jokioinen		nauta				+				-				-				-		-

		kesä18		2018		3895		linnun uloste		37				Jokioinen		nauta				+				-				-				-		-

		kesä18		2018		3896		hyönteiset		37				Jokioinen		nauta				+				-				-				-		-

		kesä18		2018		4226		hyönteiset		14				Jokioinen		nauta				+				+		1		-				-		-

		kesä18		2018		4227		hyönteiset		15				Jokioinen		sika				+				+		1		-				-		-

		kesä18		2018		4228		linnun uloste		16				Jokioinen		nauta				ei tehty								-				-		-

		kesä18		2018		4229		hyönteiset		16				Jokioinen		nauta				+				+		2		-				-		-

		kesä18		2018		4230		hyönteiset		20				Jokioinen		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		4231		linnun uloste		22				Jokioinen		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		4233		hyönteiset		22				Jokioinen		sika				-								+		S. Typhimurium		-		-

		kesä18		2018		4234		linnun uloste		23				Jokioinen		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		4236		hyönteiset		23				Jokioinen		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		4237		linnun uloste		24				Jokioinen		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		4239		hyönteiset		24				Jokioinen		sika				+				-				-				-		-

		kesä18		2018		4241		linnun uloste		25				Jokioinen		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		4242		hyönteiset		25				Jokioinen		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		4243		hyönteiset		26				Jokioinen		nauta				+				+		1		-				-		-

		kesä18		2018		4289		linnun uloste		1				Seinäjoki		nauta				+				-				-				-		-

		kesä18		2018		4291		hyönteiset		1				Seinäjoki		nauta				-								-				-		-

		kesä18		2018		4292		linnun uloste		3				Seinäjoki		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		4293		hyönteiset		3				Seinäjoki		sika				+				+		1		-				-		-

		kesä18		2018		4295		linnun uloste		4				Seinäjoki		nauta				-								-				-		-

		kesä18		2018		4296		hyönteiset		4				Seinäjoki		nauta				-								-				-		-

		kesä18		2018		4297		linnun uloste		5				Seinäjoki		sika				ei tehty								-				-		-

		kesä18		2018		4298		hyönteiset		5				Seinäjoki		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		4299		linnun uloste		6				Seinäjoki		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		4301		hyönteiset		6				Seinäjoki		sika				+				-				-				-		-

		kesä18		2018		4302		hyönteiset		7				Seinäjoki		nauta				-								-				-		-

		kesä18		2018		4514		linnun uloste		2				Seinäjoki		nauta				+				+		1		-				-		-

		kesä18		2018		4516		hyönteiset		2				Seinäjoki		nauta				+				+		2		-				-		-

		kesä18		2018		4517		linnun uloste		8				Seinäjoki		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		4518		hyönteiset		8				Seinäjoki		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		4519		linnun uloste		9				Seinäjoki		nauta				+				-				-				-		-

		kesä18		2018		4520		hyönteiset		9				Seinäjoki		nauta				+				-				-				-		-

		kesä18		2018		4522		linnun uloste		13				Seinäjoki		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		4523		hyönteiset		13				Seinäjoki		sika				-								-				-		-

		kesä18		2018		4585		linnun uloste		12				Seinäjoki		nauta				-								-				-		-

		kesä18		2018		4586		hyönteiset		12				Seinäjoki		nauta				+				+		2		-				-		-

		kesä18		2018		4588		linnun uloste		11				Seinäjoki		nauta				-								-				-		-

		kesä18		2018		4589		hyönteiset		11				Seinäjoki		nauta				-								-				-		-

		kesä18		2018		4680		linnun uloste		10				Seinäjoki		nauta				+				+		1		-				-		-

		kesä18		2018		4682		hyönteiset		10				Seinäjoki		nauta				+				-				-				-		-

		syksy18		2018		7914		metsähiiri		38		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2018		7915		metsähiiri		38		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				+		-

		syksy18		2018		7916		kotihiiri		37		2		Jokioinen		nauta		7		-								-				-		-

		syksy18		2018		7918		metsähiiri		38		3		Jokioinen		nauta		3		-								-				+		-

		syksy18		2018		7919		kotihiiri		37		2		Jokioinen		nauta		4		-								-				-		-

		syksy18		2018		7920		metsäpäästäinen		37		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2018		7921		peltomyyrä		37		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2018		7924		metsähiiri		36		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				+		-

		syksy18		2018		7925		metsäpäästäinen		36		3		Jokioinen		nauta		1		-								+		ei serotyyppiä		-		+

		syksy18		2018		8243		metsämyyrä		35		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2018		8244		metsähiiri		35		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2018		8245		metsähiiri		35		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				+		-

		syksy18		2018		8247		metsäpäästäinen		35		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2018		8251		kotihiiri		33		1		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2018		8252		kotihiiri		33		2		Jokioinen		sika		4		-								-				-		-

		syksy18		2018		8253		metsähiiri		33		2		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2018		8254		peltomyyrä		33		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2018		8255		metsähiiri		33		3		Jokioinen		sika		1		+		-		-				-				+		-

		syksy18		2018		8256		metsäpäästäinen		35		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2018		8257		vaivaishiiri		35		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				+		-

		syksy18		2018		8258		metsähiiri		35		2		Jokioinen		nauta		3		-								-				-		-

		syksy18		2018		8259		kotihiiri		35		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2018		8260		metsämyyrä		35		3		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2018		8261		metsähiiri		35		3		Jokioinen		nauta		3		+				+		1		-				-		-

		syksy18		2018		8262		metsähiiri		36		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2018		8263		metsämyyrä		36		2		Jokioinen		nauta		3		-								-				-		-

		syksy18		2018		8264		metsäpäästäinen		36		3		Jokioinen		nauta		4		-								-				-		-

		syksy18		2018		8265		metsämyyrä		36		3		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2018		8473		metsähiiri		34		2		Jokioinen		sika		6		-								-				-		-

		syksy18		2018		8474		metsähiiri		34		2		Jokioinen		sika		5		-								-				-		-

		syksy18		2018		8475		vaivaishiiri		34		2		Jokioinen		sika		4		-								-				-		-

		syksy18		2018		8476		metsäpäästäinen		34		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		+

		syksy18		2018		8477		idänkenttämyyrä		34		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2018		8478		isorotta		34		2		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2018		8479		metsämyyrä		34		3		Jokioinen		sika		8		-								-				-		-

		syksy18		2018		8480		kotihiiri		33		1		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2018		8481		metsähiiri		33		1		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2018		8482		kotihiiri		33		2		Jokioinen		sika		9		-								-				-		-

		syksy18		2018		8483		idänkenttämyyrä		33		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		+

		syksy18		2018		8484		metsähiiri		33		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2018		8485		metsähiiri		33		3		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2018		8486		peltomyyrä		33		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		56		metsähiiri		34		2		Jokioinen		sika		9		-								-				-		-

		syksy18		2019		57		idänkenttämyyrä		34		2		Jokioinen		sika		3		-								-				-		+

		syksy18		2019		58		kotihiiri		34		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		59		metsäpäästäinen		34		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		60		rotta		34		2		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		61		metsämyyrä		34		3		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		62		kotihiiri		11		2		Seinäjoki		nauta		2		+		-		-				-				-		-

		syksy18		2019		63		vaivaishiiri		11		2		Seinäjoki		nauta		2		+		-		-				-				+		-

		syksy18		2019		64		metsäpäästäinen		11		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		65		metsämyyrä		11		3		Seinäjoki		nauta		3		-								-				+		-

		syksy18		2019		66		idänkenttämyyrä		11		3		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		67		idänkenttämyyrä		9		2		Seinäjoki		nauta		3		-								-				-		+

		syksy18		2019		68		kotihiiri		9		2		Seinäjoki		nauta		4		+		-		-				-				+		-

		syksy18		2019		69		vaivaishiiri		9		2		Seinäjoki		nauta		1		+		-		-				-				+		-

		syksy18		2019		70		metsämyyrä		9		3		Seinäjoki		nauta		3		+		-		-				-				+		-

		syksy18		2019		71		idänkenttämyyrä		9		3		Seinäjoki		nauta		3		+		-		-				-				-		-

		syksy18		2019		72		kotihiiri		10		2		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		73		vaivaishiiri		10		2		Seinäjoki		nauta		4		-								-				+		-

		syksy18		2019		74		metsämyyrä		10		3		Seinäjoki		nauta		4		-								-				+		-

		syksy18		2019		75		metsäpäästäinen		10		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		+

		syksy18		2019		181		metsäpäästäinen		8		2		Seinäjoki		sika		1		-								+		ei serotyyppiä		-		-

		syksy18		2019		182		idänkenttämyyrä		8		2		Seinäjoki		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		183		metsähiiri		8		2		Seinäjoki		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		184		metsähiiri		8		3		Seinäjoki		sika		4		-								-				-		-

		syksy18		2019		185		metsämyyrä		8		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		186		vaivaishiiri		8		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		187		idänkenttämyyrä		11		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		188		metsämyyrä		11		2		Seinäjoki		nauta		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		189		vaivaishiiri		11		2		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		190		idänkenttämyyrä		11		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		191		metsämyyrä		11		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		192		idänkenttämyyrä		10		2		Seinäjoki		nauta		5		-								-				+		-

		syksy18		2019		193		peltomyyrä		10		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		194		vaivaishiiri		10		2		Seinäjoki		nauta		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		195		metsäpäästäinen		10		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		196		metsämyyrä		10		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		197		vaivaishiiri		9		2		Seinäjoki		nauta		3		-								-				+		-

		syksy18		2019		198		metsäpäästäinen		9		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		199		peltomyyrä		9		3		Seinäjoki		nauta		1		+				+		1		-				-		+

		syksy18		2019		200		idänkenttämyyrä		9		3		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		201		metsämyyrä		9		3		Seinäjoki		nauta		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		202		metsähiiri		8		2		Seinäjoki		sika		2		-								-				+		+

		syksy18		2019		203		idänkenttämyyrä		8		2		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		204		metsämyyrä		8		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		205		metsähiiri		8		3		Seinäjoki		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		282		metsäpäästäinen		5		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		+

		syksy18		2019		283		metsämyyrä		5		3		Seinäjoki		sika		8		-								-				+		+

		syksy18		2019		284		metsähiiri		5		3		Seinäjoki		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		285		metsähiiri		5		2		Seinäjoki		sika		10		-								-				+		+

		syksy18		2019		286		kotihiiri		5		2		Seinäjoki		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		287		idänkenttämyyrä		5		2		Seinäjoki		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		288		metsäpäästäinen		4		2		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		+

		syksy18		2019		289		metsähiiri		4		2		Seinäjoki		nauta		5		-								-				+		-

		syksy18		2019		290		lumikko		4		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		291		metsämyyrä		4		3		Seinäjoki		nauta		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		292		metsäpäästäinen		4		3		Seinäjoki		nauta		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		293		metsähiiri		6		2		Seinäjoki		sika		6		-								-				+		-

		syksy18		2019		294		idänkenttämyyrä		6		2		Seinäjoki		sika		3		-								-				-		+

		syksy18		2019		295		rotta		6		2		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		296		metsäpäästäinen		6		3		Seinäjoki		sika		4		-								-				-		-

		syksy18		2019		297		metsähiiri		6		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		298		peltomyyrä		6		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		299		metsämyyrä		6		3		Seinäjoki		sika		5		-								-				-		-

		syksy18		2019		335		metsähiiri		5		2		Seinäjoki		sika		4		-								-				+		-

		syksy18		2019		336		metsämyyrä		5		2		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		337		idänkenttämyyrä		5		2		Seinäjoki		sika		2		-								-				-		+

		syksy18		2019		338		kotihiiri		5		2		Seinäjoki		sika		1		+		-		-				-				-		-

		syksy18		2019		339		metsähiiri		5		3		Seinäjoki		sika		3		-								-				+		-

		syksy18		2019		340		metsämyyrä		5		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		341		metsähiiri		7		2		Seinäjoki		nauta		4		-								-				+		-

		syksy18		2019		342		kotihiiri		7		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		343		idänkenttämyyrä		7		2		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		344		vaivaishiiri		7		2		Seinäjoki		nauta		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		345		metsähiiri		7		3		Seinäjoki		nauta		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		346		metsämyyrä		7		3		Seinäjoki		nauta		5		-								-				-		-

		syksy18		2019		445		metsäpäästäinen		4		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		446		vaivaishiiri		4		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		447		metsämyyrä		4		2		Seinäjoki		nauta		3		-								-				+		-

		syksy18		2019		448		metsähiiri		7		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		449		idänkenttämyyrä		7		2		Seinäjoki		nauta		5		-								-				-		+

		syksy18		2019		450		kotihiiri		7		2		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		451		metsämyyrä		7		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		452		metsähiiri		7		3		Seinäjoki		nauta		2		+		-		-				-				-		+

		syksy18		2019		453		metsämyyrä		7		3		Seinäjoki		nauta		2		-								-				+		+

		syksy18		2019		454		kotihiiri		6		2		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		455		idänkenttämyyrä		6		2		Seinäjoki		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		456		metsähiiri		6		2		Seinäjoki		sika		4		-								-				-		-

		syksy18		2019		457		metsämyyrä		6		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		458		metsähiiri		6		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		537		rotta		1		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		538		vaivaishiiri		1		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		539		metsähiiri		1		2		Seinäjoki		nauta		3		-								-				+		-

		syksy18		2019		540		metsähiiri		1		3		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		541		metsämyyrä		1		3		Seinäjoki		nauta		4		-								-				-		-

		syksy18		2019		542		metsähiiri		1		2		Seinäjoki		nauta		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		543		metsämyyrä		1		3		Seinäjoki		nauta		6		-								-				-		-

		syksy18		2019		544		metsäpäästäinen		1		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		545		metsähiiri		1		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		546		metsähiiri		2		2		Seinäjoki		nauta		7		+		O121		-				-				+		-

		syksy18		2019		547		mustapäästäinen		2		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		548		idänkenttämyyrä		2		2		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		549		metsämyyrä		2		3		Seinäjoki		nauta		6		-								-				+		-

		syksy18		2019		550		metsähiiri		2		3		Seinäjoki		nauta		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		551		metsäpäästäinen		2		3		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		553		idänkenttämyyrä		3		2		Seinäjoki		sika		10		-								-				-		+

		syksy18		2019		554		metsäpäästäinen		3		2		Seinäjoki		sika		3		-								-				-		+

		syksy18		2019		555		vaivaishiiri		3		2		Seinäjoki		sika		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		556		metsähiiri		3		2		Seinäjoki		sika		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		557		metsämyyrä		3		3		Seinäjoki		sika		4		-								-				+		-

		syksy18		2019		558		metsäpäästäinen		3		3		Seinäjoki		sika		2		-								-				-		+

		syksy18		2019		559		idänkenttämyyrä		3		3		Seinäjoki		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		748		idänkenttämyyrä		2		2		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		749		metsähiiri		2		2		Seinäjoki		nauta		3		-								-				+		-

		syksy18		2019		750		vaivaishiiri		3		2		Seinäjoki		sika		3		-								-				+		-

		syksy18		2019		751		idänkenttämyyrä		3		2		Seinäjoki		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		752		metsähiiri		3		2		Seinäjoki		sika		4		-								-				+		-

		syksy18		2019		753		idänkenttämyyrä		3		2		Seinäjoki		sika		4		-								-				-		-

		syksy18		2019		754		metsämyyrä		3		3		Seinäjoki		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		755		metsähiiri		14		2		Jokioinen		nauta		7		-								-				+		-

		syksy18		2019		756		metsäpäästäinen		14		3		Jokioinen		nauta		4		-								-				-		-

		syksy18		2019		757		metsähiiri		14		3		Jokioinen		nauta		2		+		-		-				-				+		-

		syksy18		2019		758		metsämyyrä		14		3		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		759		kotihiiri		20		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		760		metsäpäästäinen		20		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		761		metsähiiri		20		2		Jokioinen		sika		6		+		-		-				-				-		-

		syksy18		2019		762		metsähiiri		20		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		764		metsähiiri		16		2		Jokioinen		nauta		5		-								-				+		-

		syksy18		2019		765		kotihiiri		16		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		766		metsäpäästäinen		16		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		+

		syksy18		2019		767		metsämyyrä		16		3		Jokioinen		nauta		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		958		metsäpäästäinen		14		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		959		metsähiiri		14		2		Jokioinen		nauta		3		-								-				+		-

		syksy18		2019		960		vaivaishiiri		14		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		961		kotihiiri		15		2		Jokioinen		sika		5		-								-				-		-

		syksy18		2019		962		metsähiiri		15		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		963		metsähiiri		15		3		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		964		kotihiiri		15		1		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		965		kotihiiri		15		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		967		vaivaishiiri		18		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		968		rotta		18		2		Jokioinen		sika		2		+		O103/O145, O26, O45, O121		-				-				-		-

		syksy18		2019		969		metsähiiri		18		2		Jokioinen		sika		10		+		O103/O145, O45, O121		-				-				+		-

		syksy18		2019		970		kotihiiri		18		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		971		metsämyyrä		18		3		Jokioinen		sika		2		+		O103/O145, O121		-				-				+		-

		syksy18		2019		972		metsäpäästäinen		18		3		Jokioinen		sika		6		-								-				-		-

		syksy18		2019		973		metsähiiri		18		3		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		1008		metsähiiri		20		2		Jokioinen		sika		9		-								-				-		-

		syksy18		2019		1009		vaivash		20		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		1010		kotihiiri		20		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1011		metsäpäästäinen		20		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1110		metsähiiri		16		2		Jokioinen		nauta		5		-								-				-		-

		syksy18		2019		1111		kotihiiri		16		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1112		metsäpäästäinen		16		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		+

		syksy18		2019		1113		metsämyyrä		16		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1114		metsähiiri		16		3		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		1116		metsäpäästäinen		17		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		1117		metsähiiri		17		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1118		metsähiiri		19		2		Jokioinen		sika		10		-								-				+		-

		syksy18		2019		1120		rotta		19		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1121		kotihiiri		19		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		+

		syksy18		2019		1122		metsämyyrä		19		2		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		1123		metsämyyrä		19		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1124		metsähiiri		19		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1130		metsämyyrä		21		2		Jokioinen		sika		3		-								-				+		-

		syksy18		2019		1131		metsähiiri		21		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1132		metsäpäästäinen		21		2		Jokioinen		sika		4		-								-				-		-

		syksy18		2019		1133		vaivaishiiri		21		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		1134		metsämyyrä		21		3		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		1135		metsäpäästäinen		21		3		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		1238		metsämyyrä		18		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1239		rotta		18		2		Jokioinen		sika		2		+		O121		-				-				-		-

		syksy18		2019		1240		vaivaishiiri		18		2		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		1241		metsäpäästäinen		18		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1242		kotihiiri		18		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1243		metsähiiri		18		3		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		1244		metsämyyrä		18		3		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		1245		metsäpäästäinen		18		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		+

		syksy18		2019		1246		metsähiiri		17		2		Jokioinen		nauta		3		-								-				+		-

		syksy18		2019		1247		metsähiiri		17		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1248		metsähiiri		19		2		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		1249		metsämyyrä		19		2		Jokioinen		sika		3		-								-				+		-

		syksy18		2019		1250		metsäpäästäinen		19		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		1251		vaivaishiiri		19		2		Jokioinen		sika		3		-								-				+		-

		syksy18		2019		1252		metsäpäästäinen		19		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		+

		syksy18		2019		1253		peltomyyrä		19		3		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		1254		metsähiiri		19		3		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		1255		metsähiiri		22		2		Jokioinen		sika		5		-								-				-		-

		syksy18		2019		1256		peltomyyrä		22		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1257		metsähiiri		22		3		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		1258		metsämyyrä		22		3		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		1789		vaivaishiiri		21		2		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		1790		metsäpäästäinen		21		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1791		peltomyyrä		21		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1792		metsähiiri		21		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1793		metsämyyrä		21		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		1794		metsämyyrä		21		3		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		1795		metsämyyrä		21		3		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		1796		idänkenttämyyrä		24		2		Jokioinen		sika		7		-								-				-		+

		syksy18		2019		1797		metsähiiri		24		2		Jokioinen		sika		5		-								-				-		-

		syksy18		2019		1798		kotihiiri		24		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		1799		peltomyyrä		24		3		Jokioinen		sika		2		-								-				-		+

		syksy18		2019		1800		metsähiiri		24		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1801		metsämyyrä		24		3		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		1802		metsäpäästäinen		24		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1803		idänkenttämyyrä		24		3		Jokioinen		sika		5		-								-				-		+

		syksy18		2019		1890		kotihiiri		23		1		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		1891		kotihiiri		23		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		1892		metsähiiri		23		2		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		1893		metsäpäästäinen		23		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		1894		metsäpäästäinen		23		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		+

		syksy18		2019		1895		metsähiiri		23		3		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		1896		metsähiiri		22		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		1897		metsähiiri		22		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1898		vaivaishiiri		25		2		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		1899		metsähiiri		25		2		Jokioinen		sika		4		-								-				-		-

		syksy18		2019		1900		kotihiiri		25		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1901		metsähiiri		25		3		Jokioinen		sika		5		-								-				-		-

		syksy18		2019		1902		metsämyyrä		25		3		Jokioinen		sika		3		-								-				+		-

		syksy18		2019		1903		metsäpäästäinen		25		3		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		1904		metsäpäästäinen		26		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1905		kotihiiri		26		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		1906		vaivaishiiri		26		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		1907		metsähiiri		26		2		Jokioinen		nauta		2		+				+		1		-				-		-

		syksy18		2019		1908		metsäpäästäinen		26		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2124		vaivaishiiri		24		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2125		idänkenttämyyrä		24		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2126		kotihiiri		24		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2127		peltomyyrä		24		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		+

		syksy18		2019		2128		idänkenttämyyrä		24		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		+

		syksy18		2019		2129		kotihiiri		23		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2130		metsähiiri		23		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2131		metsähiiri		25		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		2132		kotihiiri		25		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2133		metsämyyrä		25		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		2134		idänkenttämyyrä		25		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		+

		syksy18		2019		2135		vaivaishiiri		25		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		2136		metsäpäästäinen		25		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2137		metsämyyrä		25		3		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2138		metsähiiri		27		2		Jokioinen		nauta		2		+				+		1		-				-		-

		syksy18		2019		2139		metsämyyrä		27		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2140		idänkenttämyyrä		27		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2141		metsäpäästäinen		27		3		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2142		kotihiiri		28		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2143		metsämyyrä		28		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		2144		metsähiiri		28		2		Jokioinen		sika		4		-								-				+		-

		syksy18		2019		2190		metsähiiri		26		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2191		kotihiiri		26		2		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2192		metsäpäästäinen		26		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2193		metsämyyrä		26		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2199		metsähiiri		27		2		Jokioinen		nauta		5		-								-				+		-

		syksy18		2019		2200		kotihiiri		27		2		Jokioinen		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2201		metsämyyrä		27		3		Jokioinen		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2210		metsähiiri		28		2		Jokioinen		sika		3		-								-				+		-

		syksy18		2019		2211		metsähiiri		28		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2212		metsämyyrä		28		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2214		rotta		31		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2215		kotihiiri		31		2		Jokioinen		sika		5		-								-				-		-

		syksy18		2019		2216		metsähiiri		31		2		Jokioinen		sika		4		-								-				+		-

		syksy18		2019		2217		metsäpäästäinen		31		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2218		metsäpäästäinen		31		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2219		metsämyyrä		30		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		2220		metsähiiri		30		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2221		metsähiiri		30		3		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2678		kotihiiri		30		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2679		metsähiiri		30		2		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		2680		rotta		30		2		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		2681		metsähiiri		30		3		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2682		kotihiiri		31		2		Jokioinen		sika		7		+		O121		-				-				-		-

		syksy18		2019		2683		metsähiiri		31		2		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		2684		rotta		31		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2685		metsähiiri		31		3		Jokioinen		sika		2		-								-				+		-

		syksy18		2019		2686		metsämyyrä		K1		3						7		-								-				-		-

		syksy18		2019		2687		metsämyyrä		K1		3						6		-								-				-		-

		syksy18		2019		2688		metsähiiri		K1		3						1		+		O26		-				-				-		-

		syksy18		2019		2689		metsäpäästäinen		K1		3						9		-								-				-		-

		syksy18		2019		2690		idänpäästäinen		K1		3						1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2691		metsämyyrä		K2		3						2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2692		metsäpäästäinen		K2		3						1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2693		metsähiiri		K2		3						1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2694		metsämyyrä		K1		3						7		-								-				+		-

		syksy18		2019		2695		metsämyyrä		K2		3						5		-								-				-		-

		syksy18		2019		2696		metsähiiri		K2		3						1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2879		kotihiiri		29		2		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		2880		metsähiiri		29		2		Jokioinen		sika		5		-								-				-		-

		syksy18		2019		2881		metsämyyrä		29		2		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2882		metsäpäästäinen		29		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2883		metsähiiri		29		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2884		metsämyyrä		29		3		Jokioinen		sika		9		-								-				-		-

		syksy18		2019		2885		metsäpäästäinen		29		3		Jokioinen		sika		4		-								-				-		-

		syksy18		2019		2886		vaivaishiiri		29		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2888		metsämyyrä		32		3		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2889		metsähiiri		32		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2890		metsäpäästäinen		32		3		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2891		metsämyyrä		K3		3						6		-								-				-		-

		syksy18		2019		2892		metsämyyrä		K3		3						5		-								-				-		-

		syksy18		2019		2893		metsäpäästäinen		K3		3						5		-								+		S. Bispebjerg		-		-

		syksy18		2019		2894		idänpäästäinen		K3		3						1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2895		idänpäästäinen		K3		3						1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2896		metsämyyrä		K3		3						6		-								-				-		-

		syksy18		2019		2897		metsäpäästäinen		K5		3						3		+		O103/O145, O26, O121		-				-				-		-

		syksy18		2019		2898		metsämyyrä		K5		3						2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2899		metsäpäästäinen		K6		3						1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2902		metsämyyrä		K6		3						2		-								-				-		-

		syksy18		2019		2903		metsäpäästäinen		K7		3						2		-								+		S. Bispebjerg		-		-

		syksy18		2019		2904		metsämyyrä		K7		3						4		-								-				-		-

		syksy18		2019		2938		metsäpäästäinen		K5		3						1		-								-				-		-

		syksy18		2019		2939		metsämyyrä		K5		3						1		-								-				-		-

		syksy18		2019		3039		metsäpäästäinen		12		2		Seinäjoki		nauta		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		3040		kotihiiri		12		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		3041		kotihiiri		12		3		Seinäjoki		nauta		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		3042		mustapäästäinen		12		2		Seinäjoki		nauta		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		3044		metsähiiri		29		2		Jokioinen		sika		5		-								-				+		-

		syksy18		2019		3045		kotihiiri		29		2		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		3046		metsämyyrä		29		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		3047		metsäpäästäinen		29		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		3048		peltomyyrä		29		2		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		3049		metsähiiri		29		3		Jokioinen		sika		1		-								-				+		-

		syksy18		2019		3050		vaivaispäästäinen		29		3		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		3051		metsäpäästäinen		29		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		3052		metsämyyrä		29		3		Jokioinen		sika		1		-								-				-		-

		syksy18		2019		3053		metsähiiri		32		2		Jokioinen		sika		1		+				+		1		-				+		-

		syksy18		2019		3054		metsämyyrä		32		3		Jokioinen		sika		3		-								-				-		-

		syksy18		2019		3055		metsäpäästäinen		32		3		Jokioinen		sika		2		-								-				-		-

		syksy18		2019		3056		metsämyyrä		K8		3						4		-								-				-		-

		syksy18		2019		3057		metsäpäästäinen		K8		3						3		-								-				-		-

		syksy18		2019		3058		metsämyyrä		K7		3						4		-								-				-		-

		syksy18		2019		3059		metsäpäästäinen		K7		3						1		-								-				-		-

		syksy18		2019		3060		metsäpäästäinen		K8		3						1		-								-				-		-

		syksy18		2019		3061		metsämyyrä		K8		3						1		-								-				-		-

		syksy18		2019		3062		metsämyyrä		K9		3						3		-								-				-		-

		syksy18		2019		3063		metsäpäästäinen		K10		3						1		-								-				-		-

		syksy18		2019		3064		metsämyyrä		K10		3						3		-								-				-		-

		syksy18		2019		3065		idänkenttämyyrä		K9		3						2		-								-				-		-

		syksy18		2019		3066		metsäpäästäinen		K9		3						3		-								-				-		-

		syksy18		2019		3067		metsäpäästäinen		K10		3						2		-								-				-		-

		syksy18		2019		3068		metsämyyrä		K10		3						1		-								-				-		-

		syksy18		2019		3069		metsämyyrä		K11		3						2		-								-				-		-

		syksy18		2019		3070		metsäpäästäinen		K11		3						2		-								-				-		-

		syksy18		2019		3071		idänpäästäinen		K11		3						1		-								+		S. Bispebjerg		-		-

		syksy18		2019		3072		metsämyyrä		K12		3						7		-								-				-		-

		syksy18		2019		3073		idänkenttämyyrä		K12		3						1		-								-				-		-





Taul5

		2017		metsähiiri		1		4				2018		rotta		1		1						Tila		2017		2018

				metsähiiri		1		1						vaivaishiiri		1		1						1		12		21

				metsämyyrä		1		2						metsähiiri		1		3						2		9		24

				vaivaishiiri		1		1						metsähiiri		1		2						3		3		39

				isorotta		1		1						metsämyyrä		1		4						4		12		18

				metsäpäästäinen		1		1						metsähiiri		1		2						5		10		37

				vaivaishiiri		1		1						metsämyyrä		1		6						6		22		30

				metsähiiri		1		1						metsäpäästäinen		1		1						7		4		29

				metsämyyrä		2		3						metsähiiri		1		1						8		10		18

				metsäpäästäinen		2		1						metsähiiri		2		7						9		12		23

				metsähiiri		2		1						mustapäästäinen		2		1						10		13		22

				metsähiiri		2		1						idänkenttämyyrä		2		2						11		10		18

				metsähiiri		2		1						metsämyyrä		2		6						12		0		7

				vaivaishiiri		2		1						metsähiiri		2		1						13		3		0

				metsämyyrä		2		1						metsäpäästäinen		2		2						14		11		21

				metsähiiri		3		1						idänkenttämyyrä		2		2						15		6		11

				idänkenttämyyrä		3		1						metsähiiri		2		3						16		20		20

				vaivaishiiri		3		1						idänkenttämyyrä		3		10						17		0		7

				metsäpäästäinen		4		2						metsäpäästäinen		3		3						18		12		37

				idänkenttämyyrä		4		1						vaivaishiiri		3		2						19		16		33

				metsämyyrä		4		3						metsähiiri		3		2						20		2		23

				metsäpäästäinen		4		1						metsämyyrä		3		4						21		4		23

				vesipäästäinen		4		1						metsäpäästäinen		3		2						22		13		15

				idänkenttämyyrä		4		1						idänkenttämyyrä		3		1						23		12		16

				isorotta		4		1						vaivaishiiri		3		3						24		13		30

				metsämyyrä		4		1						idänkenttämyyrä		3		2						25		23		26

				metsähiiri		4		1						metsähiiri		3		4						26		14		11

				metsähiiri		5		1						idänkenttämyyrä		3		4						27		16		14

				metsämyyrä		5		1						metsämyyrä		3		2						28		4		11

				metsähiiri		5		1						metsäpäästäinen		4		2						29		30		42

				metsähiiri		5		1						metsähiiri		4		5						30		10		13

				kotihiiri		5		1						lumikko		4		1						31		17		24

				metsähiiri		5		5						metsämyyrä		4		2						32		13		11

				metsähiiri		6		5						metsäpäästäinen		4		3						33		2		26

				idänkenttämyyrä		6		6						metsäpäästäinen		4		1						34		15		49

				kotihiiri		6		1						vaivaishiiri		4		1						35		12		16

				metsämyyrä		6		2						metsämyyrä		4		3						36		0		14

				metsähiiri		6		1						metsäpäästäinen		5		1						37		12		13

				idänkenttämyyrä		6		4						metsämyyrä		5		8						38		11		5

				metsähiiri		6		1						metsähiiri		5		2

				metsämyyrä		6		2						metsähiiri		5		10

				kotihiiri		7		1						kotihiiri		5		2

				mustapäästäinen		7		1						idänkenttämyyrä		5		2

				metsäpäästäinen		7		1						metsähiiri		5		4

				metsähiiri		7		1						metsämyyrä		5		1

				metsähiiri		8		3						idänkenttämyyrä		5		2

				metsähiiri		8		2						kotihiiri		5		1

				metsäpäästäinen		8		1						metsähiiri		5		3

				metsähiiri		8		1						metsämyyrä		5		1

				metsämyyrä		8		3						metsähiiri		6		6

				kotihiiri		9		1						idänkenttämyyrä		6		3

				metsämyyrä		9		2						rotta		6		1

				vaivaishiiri		9		1						metsäpäästäinen		6		4

				vaivaispäästäinen		9		1						metsähiiri		6		1

				metsäpäästäinen		9		1						peltomyyrä		6		1

				metsämyyrä		9		5						metsämyyrä		6		5

				metsähiiri		9		1						kotihiiri		6		1

				vaivaishiiri		10		1						idänkenttämyyrä		6		2

				metsäpäästäinen		10		2						metsähiiri		6		4

				rotta		10		1						metsämyyrä		6		1

				metsäpäästäinen		10		1						metsähiiri		6		1

				metsämyyrä		10		2						metsähiiri		7		4

				vaivaishiiri		10		1						kotihiiri		7		1

				kotihiiri		10		1						idänkenttämyyrä		7		2

				mustapäästäinen		10		1						vaivaishiiri		7		2

				metsäpäästäinen		10		1						metsähiiri		7		2

				metsämyyrä		10		2						metsämyyrä		7		5

				metsämyyrä		11		3						metsähiiri		7		1

				metsäpäästäinen		11		1						idänkenttämyyrä		7		5

				vaivaishiiri		11		1						kotihiiri		7		2

				kotihiiri		11		1						metsämyyrä		7		1

				metsämyyrä		11		1						metsähiiri		7		2

				vaivaishiiri		11		1						metsämyyrä		7		2

				metsämyyrä		11		2						metsäpäästäinen		8		1

				kotihiiri		13		1						idänkenttämyyrä		8		2

				idänkenttämyyrä		13		1						metsähiiri		8		3

				kotihiiri		13		1						metsähiiri		8		4

				metsähiiri		14		1						metsämyyrä		8		1

				metsähiiri		14		1						vaivaishiiri		8		1

				metsähiiri		14		4						metsähiiri		8		2

				metsähiiri		14		4						idänkenttämyyrä		8		1

				metsähiiri		14		1						metsämyyrä		8		1

				kotihiiri		15		2						metsähiiri		8		2

				kotihiiri		15		2						idänkenttämyyrä		9		3

				metsähiiri		15		2						kotihiiri		9		4

				kotihiiri		16		4						vaivaishiiri		9		1

				kotihiiri		16		5						metsämyyrä		9		3

				metsähiiri		16		3						idänkenttämyyrä		9		3

				metsähiiri		16		1						vaivaishiiri		9		3

				rotta		16		1						metsäpäästäinen		9		1

				metsähiiri		16		2						peltomyyrä		9		1

				kotihiiri		16		4						idänkenttämyyrä		9		2

				metsähiiri		18		1						metsämyyrä		9		2

				kotihiiri		18		1						kotihiiri		10		2

				idänkenttämyyrä		18		1						vaivaishiiri		10		4

				metsähiiri		18		2						metsämyyrä		10		4

				metsäpäästäinen		18		1						metsäpäästäinen		10		1

				metsähiiri		18		1						idänkenttämyyrä		10		5

				metsäpäästäinen		18		1						peltomyyrä		10		1

				metsämyyrä		18		1						vaivaishiiri		10		3

				metsähiiri		18		3						metsäpäästäinen		10		1

				kotihiiri		19		1						metsämyyrä		10		1

				metsähiiri		19		2						kotihiiri		11		2

				metsähiiri		19		6						vaivaishiiri		11		2

				metsähiiri		19		2						metsäpäästäinen		11		1

				lumikko		19		1						metsämyyrä		11		3

				metsähiiri		19		1						idänkenttämyyrä		11		2

				metsähiiri		19		1						idänkenttämyyrä		11		1

				metsämyyrä		19		1						metsämyyrä		11		3

				metsähiiri		19		1						vaivaishiiri		11		2

				kotihiiri		20		1						idänkenttämyyrä		11		1

				metsähiiri		20		1						metsämyyrä		11		1

				metsäpäästäinen		21		1						metsäpäästäinen		12		3

				metsäpäästäinen		21		1						kotihiiri		12		1

				metsähiiri		21		1						kotihiiri		12		2

				peltomyyrä		21		1						mustapäästäinen		12		1

				metsähiiri		22		4						metsähiiri		14		7

				metsämyyrä		22		1						metsäpäästäinen		14		4

				metsähiiri		22		1						metsähiiri		14		2

				idänkenttämyyrä		22		1						metsämyyrä		14		2

				kotihiiri		22		2						metsäpäästäinen		14		2

				metsämyyrä		22		3						metsähiiri		14		3

				metsähiiri		22		1						vaivaishiiri		14		1

				kotihiiri		23		3						kotihiiri		15		5

				metsähiiri		23		2						metsähiiri		15		1

				metsäpäästäinen		23		1						metsähiiri		15		2

				lumikko		23		1						kotihiiri		15		1

				metsämyyrä		23		1						kotihiiri		15		2

				metsähiiri		23		1						metsähiiri		16		5

				metsäpäästäinen		23		1						kotihiiri		16		1

				metsämyyrä		23		2						metsäpäästäinen		16		1

				idänkenttämyyrä		24		1						metsämyyrä		16		3

				vaivaispäästäinen		24		1						metsähiiri		16		5

				metsähiiri		24		2						kotihiiri		16		1

				metsäpäästäinen		24		1						metsäpäästäinen		16		1

				idänkenttämyyrä		24		1						metsämyyrä		16		1

				metsähiiri		24		1						metsähiiri		16		2

				idänkenttämyyrä		24		1						metsäpäästäinen		17		2

				metsähiiri		24		4						metsähiiri		17		1

				kotihiiri		24		1						metsähiiri		17		3

				metsämyyrä		25		2						metsähiiri		17		1

				metsähiiri		25		2						vaivaishiiri		18		1

				metsämyyrä		25		6						rotta		18		2

				metsäpäästäinen		25		1						metsähiiri		18		10

				metsähiiri		25		2						kotihiiri		18		1

				metsähiiri		25		5						metsämyyrä		18		2

				metsämyyrä		25		1						metsäpäästäinen		18		6

				idänkenttämyyrä		25		1						metsähiiri		18		2

				metsämyyrä		25		3						metsämyyrä		18		1

				metsähiiri		26		3						rotta		18		2

				rotta		26		1						vaivaishiiri		18		3

				metsähiiri		26		1						metsäpäästäinen		18		1

				kotihiiri		26		4						kotihiiri		18		1

				metsähiiri		26		2						metsähiiri		18		2

				rotta		26		3						metsämyyrä		18		2

				metsähiiri		27		3						metsäpäästäinen		18		1

				metsäpäästäinen		27		1						metsähiiri		19		10

				metsähiiri		27		7						rotta		19		1

				metsähiiri		27		4						kotihiiri		19		2

				metsämyyrä		27		1						metsämyyrä		19		2

				metsämyyrä		28		1						metsämyyrä		19		1

				rotta		28		1						metsähiiri		19		1

				metsähiiri		28		1						metsähiiri		19		3

				metsähiiri		28		1						metsämyyrä		19		3

				metsähiiri		29		7						metsäpäästäinen		19		2

				kotihiiri		29		3						vaivaishiiri		19		3

				metsämyyrä		29		5						metsäpäästäinen		19		1

				metsähiiri		29		2						peltomyyrä		19		2

				metsähiiri		29		9						metsähiiri		19		2

				metsämyyrä		29		3						kotihiiri		20		2

				metsäpäästäinen		29		1						metsäpäästäinen		20		2

				metsähiiri		30		1						metsähiiri		20		6

				metsämyyrä		30		1						metsähiiri		20		1

				metsähiiri		30		2						metsähiiri		20		9

				kotihiiri		30		1						vaivash		20		1

				rotta		30		3						kotihiiri		20		1

				metsähiiri		30		2						metsäpäästäinen		20		1

				kotihiiri		31		4						metsämyyrä		21		3

				metsähiiri		31		3						metsähiiri		21		1

				metsähiiri		31		1						metsäpäästäinen		21		4

				kotihiiri		31		6						vaivaishiiri		21		2

				metsähiiri		31		2						metsämyyrä		21		2

				metsähiiri		31		1						metsäpäästäinen		21		2

				kotihiiri		32		2						vaivaishiiri		21		3

				metsämyyrä		32		3						metsäpäästäinen		21		1

				metsäpäästäinen		32		2						peltomyyrä		21		1

				metsähiiri		32		4						metsähiiri		21		1

				metsähiiri		32		1						metsämyyrä		21		1

				metsämyyrä		32		1						metsämyyrä		21		1

				kotihiiri		33		1						metsämyyrä		21		1

				metsähiiri		33		1						metsähiiri		22		5

				peltomyyrä		34		1						peltomyyrä		22		1

				metsähiiri		34		5						metsähiiri		22		3

				metsähiiri		34		1						metsämyyrä		22		3

				metsämyyrä		34		3						metsähiiri		22		2

				metsähiiri		34		3						metsähiiri		22		1

				vaivaishiiri		34		1						kotihiiri		23		3

				metsämyyrä		34		1						kotihiiri		23		2

				metsähiiri		35		1						metsähiiri		23		3

				metsähiiri		35		5						metsäpäästäinen		23		2

				metsäpäästäinen		35		1						metsäpäästäinen		23		1

				metsähiiri		35		2						metsähiiri		23		2

				kotihiiri		35		2						kotihiiri		23		1

				metsähiiri		35		1						metsähiiri		23		2

				kotihiiri		37		2						idänkenttämyyrä		24		7

				rotta		37		1						metsähiiri		24		5

				metsähiiri		37		2						kotihiiri		24		2

				metsähiiri		37		3						peltomyyrä		24		2

				kotihiiri		37		3						metsähiiri		24		1

				metsäpäästäinen		37		1						metsämyyrä		24		1

				metsähiiri		38		1						metsäpäästäinen		24		1

				metsähiiri		38		1						idänkenttämyyrä		24		5

				metsämyyrä		38		1						vaivaishiiri		24		1

				metsähiiri		38		4						idänkenttämyyrä		24		2

				metsähiiri		38		4						kotihiiri		24		1

														peltomyyrä		24		1

														idänkenttämyyrä		24		1

														vaivaishiiri		25		2

														metsähiiri		25		4

														kotihiiri		25		1

														metsähiiri		25		5

														metsämyyrä		25		3

														metsäpäästäinen		25		2

														metsähiiri		25		1

														kotihiiri		25		2

														metsämyyrä		25		1

														idänkenttämyyrä		25		1

														vaivaishiiri		25		1

														metsäpäästäinen		25		1

														metsämyyrä		25		2

														metsäpäästäinen		26		1

														kotihiiri		26		1

														vaivaishiiri		26		1

														metsähiiri		26		2

														metsäpäästäinen		26		1

														metsähiiri		26		2

														kotihiiri		26		1

														metsäpäästäinen		26		1

														metsämyyrä		26		1

														metsähiiri		27		2

														metsämyyrä		27		1

														idänkenttämyyrä		27		1

														metsäpäästäinen		27		2

														metsähiiri		27		5

														kotihiiri		27		2

														metsämyyrä		27		1

														kotihiiri		28		1

														metsämyyrä		28		1

														metsähiiri		28		4

														metsähiiri		28		3

														metsähiiri		28		1

														metsämyyrä		28		1

														kotihiiri		29		3

														metsähiiri		29		5

														metsämyyrä		29		2

														metsäpäästäinen		29		1

														metsähiiri		29		1

														metsämyyrä		29		9

														metsäpäästäinen		29		4

														vaivaishiiri		29		1

														metsähiiri		29		5

														kotihiiri		29		3

														metsämyyrä		29		1

														metsäpäästäinen		29		1

														peltomyyrä		29		1

														metsähiiri		29		1

														vaivaispäästäinen		29		2

														metsäpäästäinen		29		1

														metsämyyrä		29		1

														metsämyyrä		30		1

														metsähiiri		30		2

														metsähiiri		30		2

														kotihiiri		30		2

														metsähiiri		30		3

														rotta		30		1

														metsähiiri		30		2

														rotta		31		1

														kotihiiri		31		5

														metsähiiri		31		4

														metsäpäästäinen		31		1

														metsäpäästäinen		31		1

														kotihiiri		31		7

														metsähiiri		31		2

														rotta		31		1

														metsähiiri		31		2

														metsämyyrä		32		2

														metsähiiri		32		1

														metsäpäästäinen		32		2

														metsähiiri		32		1

														metsämyyrä		32		3

														metsäpäästäinen		32		2

														kotihiiri		33		1

														kotihiiri		33		4

														metsähiiri		33		3

														peltomyyrä		33		1

														metsähiiri		33		1

														kotihiiri		33		1

														metsähiiri		33		1

														kotihiiri		33		9

														idänkenttämyyrä		33		1

														metsähiiri		33		1

														metsähiiri		33		2

														peltomyyrä		33		1

														metsähiiri		34		6

														metsähiiri		34		5

														vaivaishiiri		34		4

														metsäpäästäinen		34		1

														idänkenttämyyrä		34		1

														isorotta		34		3

														metsämyyrä		34		8

														metsähiiri		34		9

														idänkenttämyyrä		34		3

														kotihiiri		34		2

														metsäpäästäinen		34		2

														rotta		34		2

														metsämyyrä		34		3

														metsämyyrä		35		1

														metsähiiri		35		2

														metsähiiri		35		1

														metsäpäästäinen		35		1

														metsäpäästäinen		35		1

														vaivaishiiri		35		1

														metsähiiri		35		3

														kotihiiri		35		1

														metsämyyrä		35		2

														metsähiiri		35		3

														metsähiiri		36		2

														metsäpäästäinen		36		1

														metsähiiri		36		2

														metsämyyrä		36		3

														metsäpäästäinen		36		4

														metsämyyrä		36		2

														kotihiiri		37		7

														kotihiiri		37		4

														metsäpäästäinen		37		1

														peltomyyrä		37		1

														metsähiiri		38		1

														metsähiiri		38		1

														metsähiiri		38		3
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2017

2018

Pikkunisäkässaalis tiloittain



Taul4

		Sijainti		Tilan eläinlaji		Yksilöiden lkm.

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		6

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		3

		Jokioinen		nauta		1														Sikatiloja		Nautatiloja

		Jokioinen		nauta		1						Yksilöitä yhteensä Seinäjoki						406		5		8		13		31.2307692308

		Jokioinen		nauta		2						Yksilöitä yhteensä Jokioinen						799		15		10		25		31.96

		Jokioinen		nauta		5

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1				nautatilat		474				64.8426812585

		Jokioinen		nauta		3				sikatilat		731

		Jokioinen		nauta		3

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		4

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		4

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		3

		Jokioinen		nauta		7

		Jokioinen		nauta		4

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		5

		Jokioinen		nauta		3

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		4

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		5

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		4

		Jokioinen		nauta		4

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		3

		Jokioinen		nauta		3

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		4

		Jokioinen		nauta		4

		Jokioinen		nauta

		Jokioinen		nauta

		Jokioinen		nauta

		Jokioinen		nauta

		Jokioinen		nauta

		Jokioinen		nauta

		Jokioinen		nauta

		Jokioinen		nauta

		Jokioinen		nauta

		Jokioinen		nauta

		Jokioinen		nauta

		Jokioinen		nauta

		Jokioinen		nauta

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		7

		Jokioinen		nauta		3

		Jokioinen		nauta		4

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		3

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		3

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		3

		Jokioinen		nauta		4

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		7

		Jokioinen		nauta		4

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		5

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		3

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		3

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		5

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		3

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		2

		Jokioinen		nauta		1

		Jokioinen		nauta		2
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		eläinlaji		Kampylobakteeri
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Kampy2

		Kuvaus		Kampylobakteeri														%

		syksy18		+		idänkenttämyyrä								idänkenttämyyrä				7

		syksy18		+		idänkenttämyyrä								kotihiiri				9

		syksy18		-		idänkenttämyyrä								metsähiiri				45

		syksy18		-		idänkenttämyyrä				%				metsämyyrä				41

		syksy18		-		idänkenttämyyrä				6.6666666667				metsäpäästäinen				2

		syksy18		-		idänkenttämyyrä								peltomyyrä				8

		syksy18		-		idänkenttämyyrä								isorotta				20

		syksy18		-		idänkenttämyyrä								vaivaishiiri				58

		syksy18		-		idänkenttämyyrä								mustapäästäinen				0

		syksy18		-		idänkenttämyyrä								vaivaispäästäinen				0

		syksy18		-		idänkenttämyyrä

		syksy18		-		idänkenttämyyrä

		syksy18		-		idänkenttämyyrä

		syksy18		-		idänkenttämyyrä

		syksy18		-		idänkenttämyyrä

		syksy18		-		idänkenttämyyrä

		syksy18		-		idänkenttämyyrä
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		syksy18		-		idänkenttämyyrä

		syksy18		-		idänkenttämyyrä

		syksy18		+		kotihiiri

		syksy18		+		kotihiiri				%

		syksy18		+		kotihiiri				9.0909090909

		syksy18		+		kotihiiri

		syksy18		-		kotihiiri
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		syksy18		-		kotihiiri
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		syksy18		+		metsähiiri

		syksy18		+		metsähiiri

		syksy18		+		metsähiiri

		syksy18		+		metsähiiri				44

		syksy18		+		metsähiiri				98

		syksy18		+		metsähiiri				%

		syksy18		+		metsähiiri				44.8979591837
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		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		-		metsähiiri

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä				25

		syksy18		+		metsämyyrä				61

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä				40.9836065574

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		+		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		-		metsämyyrä

		syksy18		+		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen				1

		syksy18		-		metsäpäästäinen				54

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen				1.8518518519

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		metsäpäästäinen

		syksy18		-		mustapäästäinen				0

		syksy18		-		mustapäästäinen

		syksy18		+		peltomyyrä

		syksy18		-		peltomyyrä

		syksy18		-		peltomyyrä				8.3333333333

		syksy18		-		peltomyyrä

		syksy18		-		peltomyyrä

		syksy18		-		peltomyyrä

		syksy18		-		peltomyyrä

		syksy18		-		peltomyyrä

		syksy18		-		peltomyyrä

		syksy18		-		peltomyyrä

		syksy18		-		peltomyyrä

		syksy18		-		peltomyyrä

		syksy18		-		rotta

		syksy18		+		rotta				20

		syksy18		+		rotta

		syksy18		-		rotta

		syksy18		-		rotta

		syksy18		-		rotta

		syksy18		-		rotta

		syksy18		-		rotta

		syksy18		-		rotta

		syksy18		-		rotta

		syksy18		+		vaivaishiiri

		syksy18		+		vaivaishiiri

		syksy18		+		vaivaishiiri

		syksy18		+		vaivaishiiri

		syksy18		+		vaivaishiiri

		syksy18		+		vaivaishiiri

		syksy18		+		vaivaishiiri

		syksy18		+		vaivaishiiri				15

		syksy18		+		vaivaishiiri				26

		syksy18		+		vaivaishiiri

		syksy18		+		vaivaishiiri				57.6923076923

		syksy18		+		vaivaishiiri

		syksy18		+		vaivaishiiri

		syksy18		+		vaivaishiiri

		syksy18		-		vaivaishiiri

		syksy18		-		vaivaishiiri

		syksy18		-		vaivaishiiri

		syksy18		-		vaivaishiiri

		syksy18		-		vaivaishiiri

		syksy18		-		vaivaishiiri

		syksy18		-		vaivaishiiri

		syksy18		-		vaivaishiiri

		syksy18		-		vaivaishiiri

		syksy18		-		vaivaishiiri

		syksy18		-		vaivaishiiri

		syksy18		-		vaivaispäästäinen				0

		syksy18		+		vaivash





Taul1

		eläinlaji		Yersinia														Tila		Yersinia

		peltomyyrä		+														3		+

		peltomyyrä		+						peltomyyrä				4				3		+

		peltomyyrä		+						idänkenttämyyrä				13				3		+

		peltomyyrä		+						metsämyyrä				5				4		+

		metsäpäästäinen		+										22				5		+

		metsäpäästäinen		+														5		+

		metsäpäästäinen		+						metsähiiri				6				5		+

		metsäpäästäinen		+						kotihiiri				1				5		+

		metsäpäästäinen		+										7				6		+

		metsäpäästäinen		+														7		+

		metsäpäästäinen		+														7		+

		metsäpäästäinen		+						metsäpäästäinen				13				7		+

		metsäpäästäinen		+														8		+

		metsäpäästäinen		+														9		+

		metsäpäästäinen		+														9		+

		metsäpäästäinen		+														9		+

		metsäpäästäinen		+														10		+

		metsämyyrä		+														13		+

		metsämyyrä		+														16		+

		metsämyyrä		+														16		+

		metsämyyrä		+														18		+

		metsämyyrä		+														18		+

		metsähiiri		+														19		+

		metsähiiri		+														19		+

		metsähiiri		+														22		+

		metsähiiri		+														23		+

		metsähiiri		+														23		+

		metsähiiri		+														24		+

		kotihiiri		+														24		+

		idänkenttämyyrä		+														24		+

		idänkenttämyyrä		+														24		+

		idänkenttämyyrä		+														24		+

		idänkenttämyyrä		+														24		+

		idänkenttämyyrä		+														25		+

		idänkenttämyyrä		+														33		+

		idänkenttämyyrä		+														34		+

		idänkenttämyyrä		+														34		+

		idänkenttämyyrä		+														34		+

		idänkenttämyyrä		+														36		+

		idänkenttämyyrä		+														38		+

		idänkenttämyyrä		+														38		+

		idänkenttämyyrä		+														38		+





Taul3

		Kuvaus		Tilan eläinlaji		Yksilöiden lkm.				Tila

		syksy18		nauta		1				1

		syksy18		nauta		1				1

		syksy18		nauta		3				1

		syksy18		nauta		2				1

		syksy18		nauta		4				1

		syksy18		nauta		2				1

		syksy18		nauta		6				1

		syksy18		nauta		1				1

		syksy18		nauta		1				1				21

		syksy18		nauta		7				2

		syksy18		nauta		1				2

		syksy18		nauta		2				2

		syksy18		nauta		6				2

		syksy18		nauta		1				2

		syksy18		nauta		2				2

		syksy18		nauta		2				2

		syksy18		nauta		3				2				24

		syksy18		nauta		2				4

		syksy18		nauta		5				4

		syksy18		nauta		1				4

		syksy18		nauta		2				4

		syksy18		nauta		3				4

		syksy18		nauta		1				4

		syksy18		nauta		1				4

		syksy18		nauta		3				4				18

		syksy18		nauta		4				7

		syksy18		nauta		1				7

		syksy18		nauta		2				7

		syksy18		nauta		2				7

		syksy18		nauta		2				7

		syksy18		nauta		5				7

		syksy18		nauta		1				7

		syksy18		nauta		5				7

		syksy18		nauta		2				7

		syksy18		nauta		1				7

		syksy18		nauta		2				7

		syksy18		nauta		2				7				29

		syksy18		nauta		3				9

		syksy18		nauta		4				9

		syksy18		nauta		1				9

		syksy18		nauta		3				9

		syksy18		nauta		3				9

		syksy18		nauta		3				9

		syksy18		nauta		1				9

		syksy18		nauta		1				9

		syksy18		nauta		2				9

		syksy18		nauta		2				9				23

		syksy18		nauta		2				10

		syksy18		nauta		4				10

		syksy18		nauta		4				10

		syksy18		nauta		1				10

		syksy18		nauta		5				10

		syksy18		nauta		1				10

		syksy18		nauta		3				10

		syksy18		nauta		1				10

		syksy18		nauta		1				10				22

		syksy18		nauta		2				11

		syksy18		nauta		2				11

		syksy18		nauta		1				11

		syksy18		nauta		3				11

		syksy18		nauta		2				11

		syksy18		nauta		1				11

		syksy18		nauta		3				11

		syksy18		nauta		2				11

		syksy18		nauta		1				11

		syksy18		nauta		1				11				18

		syksy18		nauta		3				12

		syksy18		nauta		1				12

		syksy18		nauta		2				12

		syksy18		nauta		1				12				7

		syksy18		nauta		7				14

		syksy18		nauta		4				14

		syksy18		nauta		2				14

		syksy18		nauta		2				14

		syksy18		nauta		2				14

		syksy18		nauta		3				14

		syksy18		nauta		1				14				21

		syksy18		nauta		5				16

		syksy18		nauta		1				16

		syksy18		nauta		1				16

		syksy18		nauta		3				16

		syksy18		nauta		5				16

		syksy18		nauta		1				16

		syksy18		nauta		1				16

		syksy18		nauta		1				16

		syksy18		nauta		2				16				20

		syksy18		nauta		2				17

		syksy18		nauta		1				17

		syksy18		nauta		3				17

		syksy18		nauta		1				17				7

		syksy18		nauta		1				26

		syksy18		nauta		1				26

		syksy18		nauta		1				26

		syksy18		nauta		2				26

		syksy18		nauta		1				26

		syksy18		nauta		2				26

		syksy18		nauta		1				26

		syksy18		nauta		1				26

		syksy18		nauta		1				26				11

		syksy18		nauta		2				27

		syksy18		nauta		1				27

		syksy18		nauta		1				27

		syksy18		nauta		2				27

		syksy18		nauta		5				27

		syksy18		nauta		2				27

		syksy18		nauta		1				27				14

		syksy18		nauta		1				35

		syksy18		nauta		2				35

		syksy18		nauta		1				35

		syksy18		nauta		1				35

		syksy18		nauta		1				35

		syksy18		nauta		1				35

		syksy18		nauta		3				35

		syksy18		nauta		1				35

		syksy18		nauta		2				35

		syksy18		nauta		3				35				16

		syksy18		nauta		2				36

		syksy18		nauta		1				36

		syksy18		nauta		2				36

		syksy18		nauta		3				36

		syksy18		nauta		4				36

		syksy18		nauta		2				36				14

		syksy18		nauta		7				37

		syksy18		nauta		4				37

		syksy18		nauta		1				37

		syksy18		nauta		1				37				13

		syksy18		nauta		1				38

		syksy18		nauta		1				38

		syksy18		nauta		3				38				5

														16.6470588235

		syksy18		sika		10				3

		syksy18		sika		3				3

		syksy18		sika		2				3

		syksy18		sika		2				3

		syksy18		sika		4				3

		syksy18		sika		2				3

		syksy18		sika		1				3

		syksy18		sika		3				3

		syksy18		sika		2				3

		syksy18		sika		4				3

		syksy18		sika		4				3

		syksy18		sika		2				3				39

		syksy18		sika		1				5

		syksy18		sika		8				5

		syksy18		sika		2				5

		syksy18		sika		10				5

		syksy18		sika		2				5

		syksy18		sika		2				5

		syksy18		sika		4				5

		syksy18		sika		1				5

		syksy18		sika		2				5

		syksy18		sika		1				5

		syksy18		sika		3				5

		syksy18		sika		1				5				37

		syksy18		sika		6				6

		syksy18		sika		3				6

		syksy18		sika		1				6

		syksy18		sika		4				6

		syksy18		sika		1				6

		syksy18		sika		1				6

		syksy18		sika		5				6

		syksy18		sika		1				6

		syksy18		sika		2				6

		syksy18		sika		4				6

		syksy18		sika		1				6

		syksy18		sika		1				6				30

		syksy18		sika		1				8

		syksy18		sika		2				8

		syksy18		sika		3				8

		syksy18		sika		4				8

		syksy18		sika		1				8

		syksy18		sika		1				8

		syksy18		sika		2				8

		syksy18		sika		1				8

		syksy18		sika		1				8

		syksy18		sika		2				8				18

		syksy18		sika		5				15

		syksy18		sika		1				15

		syksy18		sika		2				15

		syksy18		sika		1				15

		syksy18		sika		2				15				11

		syksy18		sika		1				18

		syksy18		sika		2				18

		syksy18		sika		10				18

		syksy18		sika		1				18

		syksy18		sika		2				18

		syksy18		sika		6				18

		syksy18		sika		2				18

		syksy18		sika		1				18

		syksy18		sika		2				18

		syksy18		sika		3				18

		syksy18		sika		1				18

		syksy18		sika		1				18

		syksy18		sika		2				18

		syksy18		sika		2				18

		syksy18		sika		1				18				37

		syksy18		sika		10				19

		syksy18		sika		1				19

		syksy18		sika		2				19

		syksy18		sika		2				19

		syksy18		sika		1				19

		syksy18		sika		1				19

		syksy18		sika		3				19

		syksy18		sika		3				19

		syksy18		sika		2				19

		syksy18		sika		3				19

		syksy18		sika		1				19

		syksy18		sika		2				19

		syksy18		sika		2				19				33

		syksy18		sika		2				20

		syksy18		sika		2				20

		syksy18		sika		6				20

		syksy18		sika		1				20

		syksy18		sika		9				20

		syksy18		sika		1				20

		syksy18		sika		1				20

		syksy18		sika		1				20				23

		syksy18		sika		3				21

		syksy18		sika		1				21

		syksy18		sika		4				21

		syksy18		sika		2				21

		syksy18		sika		2				21

		syksy18		sika		2				21

		syksy18		sika		3				21

		syksy18		sika		1				21

		syksy18		sika		1				21

		syksy18		sika		1				21

		syksy18		sika		1				21

		syksy18		sika		1				21

		syksy18		sika		1				21				23

		syksy18		sika		5				22

		syksy18		sika		1				22

		syksy18		sika		3				22

		syksy18		sika		3				22

		syksy18		sika		2				22

		syksy18		sika		1				22				15

		syksy18		sika		3				23

		syksy18		sika		2				23

		syksy18		sika		3				23

		syksy18		sika		2				23

		syksy18		sika		1				23

		syksy18		sika		2				23

		syksy18		sika		1				23

		syksy18		sika		2				23				16

		syksy18		sika		7				24

		syksy18		sika		5				24

		syksy18		sika		2				24

		syksy18		sika		2				24

		syksy18		sika		1				24

		syksy18		sika		1				24

		syksy18		sika		1				24

		syksy18		sika		5				24

		syksy18		sika		1				24

		syksy18		sika		2				24

		syksy18		sika		1				24

		syksy18		sika		1				24

		syksy18		sika		1				24				30

		syksy18		sika		2				25

		syksy18		sika		4				25

		syksy18		sika		1				25

		syksy18		sika		5				25

		syksy18		sika		3				25

		syksy18		sika		2				25

		syksy18		sika		1				25

		syksy18		sika		2				25

		syksy18		sika		1				25

		syksy18		sika		1				25

		syksy18		sika		1				25

		syksy18		sika		1				25

		syksy18		sika		2				25				26

		syksy18		sika		1				28

		syksy18		sika		1				28

		syksy18		sika		4				28

		syksy18		sika		3				28

		syksy18		sika		1				28

		syksy18		sika		1				28				11

		syksy18		sika		3				29

		syksy18		sika		5				29

		syksy18		sika		2				29

		syksy18		sika		1				29

		syksy18		sika		1				29

		syksy18		sika		9				29

		syksy18		sika		4				29

		syksy18		sika		1				29

		syksy18		sika		5				29

		syksy18		sika		3				29

		syksy18		sika		1				29

		syksy18		sika		1				29

		syksy18		sika		1				29

		syksy18		sika		1				29

		syksy18		sika		2				29

		syksy18		sika		1				29

		syksy18		sika		1				29				42

		syksy18		sika		1				30

		syksy18		sika		2				30

		syksy18		sika		2				30

		syksy18		sika		2				30

		syksy18		sika		3				30

		syksy18		sika		1				30

		syksy18		sika		2				30				13

		syksy18		sika		1				31

		syksy18		sika		5				31

		syksy18		sika		4				31

		syksy18		sika		1				31

		syksy18		sika		1				31

		syksy18		sika		7				31

		syksy18		sika		2				31

		syksy18		sika		1				31

		syksy18		sika		2				31				24

		syksy18		sika		2				32

		syksy18		sika		1				32

		syksy18		sika		2				32

		syksy18		sika		1				32

		syksy18		sika		3				32

		syksy18		sika		2				32				11

		syksy18		sika		1				33

		syksy18		sika		4				33

		syksy18		sika		3				33

		syksy18		sika		1				33

		syksy18		sika		1				33

		syksy18		sika		1				33

		syksy18		sika		1				33

		syksy18		sika		9				33

		syksy18		sika		1				33

		syksy18		sika		1				33

		syksy18		sika		2				33

		syksy18		sika		1				33				26

		syksy18		sika		6				34

		syksy18		sika		5				34

		syksy18		sika		4				34

		syksy18		sika		1				34

		syksy18		sika		1				34

		syksy18		sika		3				34

		syksy18		sika		8				34

		syksy18		sika		9				34

		syksy18		sika		3				34

		syksy18		sika		2				34

		syksy18		sika		2				34

		syksy18		sika		2				34

		syksy18		sika		3				34				49

														25.7

		syksy18				7				K1

		syksy18				6				K1

		syksy18				1				K1

		syksy18				9				K1

		syksy18				1				K1

		syksy18				7				K1

		syksy18				1				K10

		syksy18				3				K10

		syksy18				2				K10

		syksy18				1				K10

		syksy18				2				K11

		syksy18				2				K11

		syksy18				1				K11

		syksy18				7				K12

		syksy18				1				K12

		syksy18				2				K2

		syksy18				1				K2

		syksy18				1				K2

		syksy18				5				K2

		syksy18				1				K2

		syksy18				6				K3

		syksy18				5				K3

		syksy18				5				K3
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		syksy18				1				K3
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		syksy18				3				K5

		syksy18				2				K5

		syksy18				1				K5

		syksy18				1				K5

		syksy18				1				K6

		syksy18				2				K6

		syksy18				2				K7

		syksy18				4				K7

		syksy18				4				K7

		syksy18				1				K7

		syksy18				4				K8

		syksy18				3				K8
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kaikki eristetyt STEC-kannat

		Kanta		Eläinlaji		Tila		Alue		Sijainti		Tilan tyyppi		stx1		stx2		eae		Serotyyppi

		6847-29/1-2017		idänkenttämyyrä		6		2		Seinäjoki		sika		-		+		-		epävarma O103/O145

		6847-29/2-2017		idänkenttämyyrä		6		2		Seinäjoki		sika		-		+		-		epävarma O103/O145

		7603-97-2017		metsähiiri		32		3		Jokioinen		sika		+		-		-		NT

		7603-100-2017		metsähiiri		32		3		Jokioinen		sika		+		-		-		NT

		3599-118-2018		linnun uloste		30				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3604-1-2018		linnun uloste		32				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3604-10-2018		linnun uloste		32				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3604-16-2018		linnun uloste		32				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3604-18-2018		linnun uloste		32				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3604-24-2018		linnun uloste		32				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3604-40-2018		linnun uloste		32				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3604-63-2018		linnun uloste		32				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3604-110-2018		linnun uloste		32				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3778-8-2018		linnun uloste		17				Jokioinen		nauta		-		+		+		NT

		3778-17-2019		linnun uloste		17				Jokioinen		nauta		-		+		+		NT

		3778-24-2020		linnun uloste		17				Jokioinen		nauta		-		+		-		NT

		3778-25-2021		linnun uloste		17				Jokioinen		nauta		-		+		+		O26

		3778-30-2022		linnun uloste		17				Jokioinen		nauta		-		+		+		NT

		3778-87-2023		linnun uloste		17				Jokioinen		nauta		-		+		-		O103

		3888-12-2018		linnun uloste		38				Jokioinen		nauta		-		+		-		O103

		3602-18-2018		hyönteiset		31				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3602-53-2018		hyönteiset		31				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3602-54-2018		hyönteiset		31				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3602-55-2018		hyönteiset		31				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3602-63-2018		hyönteiset		31				Jokioinen		sika		-		+		+		NT

		3609-70-2018		hyönteiset		34				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3609-79-2018		hyönteiset		34				Jokioinen		sika		+		-		-		NT

		3780-35-2018		hyönteiset		17				Jokioinen		nauta		-		+		+		NT

		3780-68-2018		hyönteiset		17				Jokioinen		nauta		-		+		+		NT

		3780-43-2018		hyönteiset		17				Jokioinen		nauta		-		+		+		NT

		3780-44-2018		hyönteiset		17				Jokioinen		nauta		-		+		+		NT

		3780-60-2018		hyönteiset		17				Jokioinen		nauta		-		+		+		NT

		3784-2-2018		hyönteiset		18				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3784-5-2018		hyönteiset		18				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3784-30-2018		hyönteiset		18				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3784-1-2018		hyönteiset		18				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3784-10-2018		hyönteiset		18				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3784-20-2018		hyönteiset		18				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3784-45-2018		hyönteiset		18				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3890-3-2018		hyönteiset		38				Jokioinen		nauta		+		-		+		NT

		3890-8-2018		hyönteiset		38				Jokioinen		nauta		+		-		+		NT

		3890-9-2018		hyönteiset		38				Jokioinen		nauta		+		-		+		O26

		3890-29-2018		hyönteiset		38				Jokioinen		nauta		+		-		+		O26

		3890-35-2018		hyönteiset		38				Jokioinen		nauta		+		-		+		NT

		4226-1-2018		hyönteiset		14				Jokioinen		nauta		-		+		-		NT

		4226-7-2018		hyönteiset		14				Jokioinen		nauta		-		+		-		NT

		4226-14-2018		hyönteiset		14				Jokioinen		nauta		-		+		-		NT

		4227-2-2018		hyönteiset		15				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		4227-7-2018		hyönteiset		15				Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		4229-8-2018		hyönteiset		16				Jokioinen		nauta		+		-		+		O26

		4229-9-2018		hyönteiset		16				Jokioinen		nauta		+		-		+		O26

		4229-21-2018		hyönteiset		16				Jokioinen		nauta		+		-		+		NT

		4229-29-2018		hyönteiset		16				Jokioinen		nauta		+		-		+		O26

		4229-4-2018		hyönteiset		16				Jokioinen		nauta		+		-		+		NT

		4243-15-2018		hyönteiset		26				Jokioinen		nauta		+		-		+		O26

		4293-9-2018		hyönteiset		3				Seinäjoki		sika		-		+		-		NT

		4293-14-2018		hyönteiset		3				Seinäjoki		sika		-		+		-		NT

		4293-24-2018		hyönteiset		3				Seinäjoki		sika		-		+		-		NT

		4293-25-2018		hyönteiset		3				Seinäjoki		sika		-		+		-		NT

		4514-14-2018		linnun uloste		2				Seinäjoki		nauta		-		+		-		NT

		4680-15-2018		linnun uloste		10				Seinäjoki		nauta		-		+		-		NT

		4680-82-2018		linnun uloste		10				Seinäjoki		nauta		-		+		-		NT

		4680-89-2018		linnun uloste		10				Seinäjoki		nauta		-		+		-		NT

		4680-97-2018		linnun uloste		10				Seinäjoki		nauta		-		+		-		NT

		4516-30-2018		hyönteiset		2				Seinäjoki		nauta		-		+		-		NT

		4516-35-2018		hyönteiset		2				Seinäjoki		nauta		-		+		+		NT

		4586-24-2018		hyönteiset		12				Seinäjoki		nauta		+		+		+		NT

		4586-27-2018		hyönteiset		12				Seinäjoki		nauta		+		-		+		O26

		4586-41-2018		hyönteiset		12				Seinäjoki		nauta		+		-		+		O26

		4586-42-2018		hyönteiset		12				Seinäjoki		nauta		+		-		+		O26

		4586-10a-2018		hyönteiset		12				Seinäjoki		nauta		+		-		+		O26

		4586-10b-2018		hyönteiset		12				Seinäjoki		nauta		+		-		+		O26

		8261-3-2018		metsähiiri		35		3		Jokioinen		nauta		-		+		-		NT

		199-5-2019		peltomyyrä		9		3		Seinäjoki		nauta		-		+		-		NT

		199-13-2019		peltomyyrä		9		3		Seinäjoki		nauta		-		+		-		NT

		1907-11/1-2019		metsähiiri		26		2		Jokioinen		nauta		+		-		+		NT

		2138-6-2019		metsähiiri		27		2		Jokioinen		nauta		+		+		-		NT

		3053-8-2019		metsähiiri		32		2		Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3053-26-2019		metsähiiri		32		2		Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3053-34-2019		metsähiiri		32		2		Jokioinen		sika		-		+		-		NT

		3053-62/2-2019		metsähiiri		32		2		Jokioinen		sika		-		+		-		NT







Laboratorioanalyysit -näyte



Laboratorioanalyysit - patogeenit

• Tutkittavat zoonoottiset bakteerit: kampylobakteeri, shigatoksinen 
Escherichia coli –bakteeri (STEC), salmonella, Yersinia enterocolitica ja 
Yersinia pseudotuberculosis

• Lisäksi näytteistä poimittiin indikaattori E. coli –bakteereja, joista tutkittiin 
mikrobilääkeresistenssiä

• Näytteet tutkittiin viljelymenetelmillä, jotta saatiin talteen bakteeri-
isolaatteja tarkempia tyypityksiä varten
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Laboratorioanalyysit - protokolla
Esimerkki: yhden tilan loukkuihin on jäänyt 4 kotihiirtä, 2 isorottaa ja 1 metsämyyrä.

Vaihe 2: Yhdistelmänäytteisiin lisätään 
puskuroitua peptonivettä 1:1 suhteessa.

Vaihe 3: Viljellään 10 ul silmukallinen 
mCCD ja Preston agareille sekä Brilliance
agarille. Viljellään 1 ml tasan 4 CIN maljalle

Vaihe 4: sekoitetaan loppu näyte 
puskuroituun peptoniveteen 1:10

Vaihe 5:  inkuboidusta peptonivedestä
tehtiin Salmonella-Vidas analyysi ja STEC 
–PCR analyysi, joista jatkettiin viljelyyn

Vaihe 1: Suolipakettien yhdistäminen, 
max 10 eläintä/laji/tila/tilan alue



Tulokset

• 1200 eläinyksilön suolipaketista muodostui yhteensä 609 kpl näytteitä
• Näytteistä 245 (40%) osoitettiin vähintään yksi tutkituista zoonoottisista 

bakteereista
• Indikaattori E. coli –isolaattien resistenssiä tutkittiin yhteensä 159 

näytteestä, yhdestä isolaatista/näyte
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Tulokset - salmonella

• Salmonellaa todettiin neljältä (4/38) tilalta päästäisistä
• 1 sika- ja 1 nautatila Pohjanmaalta sekä 2 nautatilaa Varsinais-Suomesta

• Tyypityksen perusteella löydökset serotyyppiä S. Bispebjerg
• S. Bispebjerg vaikuttaa päästäisiin sopeutuneelta 
• vuonna 2017 on THL:n tullut tietoon yksi S. Bispjeberg – potilastartunta, ei 

tietoa potilaista muualla maailmassa
• ei aiempia havaintoja eläin- tai elintarvikenäytteissä Suomessa

• Kirjallisuudessa EU:n keräämässä aineistossa yksi havainto siipikarjasta 
Kreikassa v. 2011*, Pohjois-Amerikassa yksi tehty havainto oreganosta v. 
2002*

*https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/zoocountryreport14gr.pdf
https://jfoodprotection.org/doi/pdf/10.4315/0362-028X-69.1.233
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Tulokset – STEC

• Pikkunisäkkäissä yhteensä 7 viljelypositiivista löydöstä, 
kuudelta (6/38) eri tilalta

• 1 sikatila ja 1 nautatila Pohjanmaalta, 1 sikatila ja 3 
nautatilaa Varsinais-Suomesta

• 5 löydöstä metsähiiristä, lisäksi peltomyyristä ja 
idänkenttämyyristä

• Bakteerin geenimateriaalia (stx1 ja stx2 geenit) 
havaittiin 24/609 haittaeläinnäytteestä

• Jatkotutkimukset syksyllä 2020: STEC bakteereiden 
tyypittäminen niiden samankaltaisuuden tutkimiseksi
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Tulokset - kampylobakteeri

• 89 yhteissuolinäytettä (41 %) 2017 ja 
95 yhteissuolinäytettä (28 %) 2018 
kampylobakteeripositiivisia (C. jejuni)

• Bakteeria esiintyi lähes kaikilla tiloilla 
(36/38), kaikissa pyydystetyissä 
nisäkäslajeissa 

(paitsi vesi- ja vaivaispäästäinen, näytteitä 4 kpl)

Kuva: Anne Wilén
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Tulokset - kampylobakteeri

• 46 kampylobakteerikantaa  (v. 
2017) 36 tilalta sekvensoitiin 
tarkempaa tarkastelua varten*

• Kampylobakteerikannoista 
suurin osa (41 kantaa) oli hyvin 
erilaisia kuin ihmisistä eristetyt 
aiemmin tyypitetyt 
kampylobakteerikannat 
(”myyrät” ja ”hiiret” kuvassa)

• Nauta- ja sikatilojen 
pikkunisäkkäistä löytyi samoja 
kampylobakteerikantoja

• 5/46 kantaa ennestään 
tunnettuja, voivat muita 
helpommin siirtyä eläinlajista 
toiseen (ja ihmisiin)

”hiiret”

”myyrät”

*Pro gradu-työ, Jouni Tikkanen 17



Tulokset – patogeeniset yersinia -bakteerit

• Y. enterocolitica 20 maatilalta 22 kpl myyrä-, 7 
hiiri- ja 13 metsäpäästäisnäytteestä

• Y. pseudotuberculosis: ei todettu
• Suurin osa Y. enterocolitica –kannoista 

biotyyppiä 1A, joka katsottu perinteisesti ei-
patogeeniseksi, mutta joista jollain on 
taudinaiheuttamiskykyyn liitettyjä 
ominaisuuksia

• Osoitettu pikkunisäkkäistä myös aiemmissa 
tutkimuksissa (Joutsen ym 2017)

• WGS-analyysissä bakteerikannat eivät olleet 
keskenään samanlaisia eivätkä samanlaisia 
aiemmin tutkittujen elintarvike- ja 
potilaskantojen kanssa –tutkimus tosin kesken
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Kontrollipyynnit
• Tavoitteena selvittää, poikkeaako kaukana maatiloista elävien 

pikkunisäkkäiden lajikirjo (kontrollit) ja niiden kantamien zoonoottisten 
bakteereiden esiintyvyys maatilojen liepeillä elävistä pikkunisäkkäistä

3

78

35

3 4

Pyydystetyt pikkunisäkkäät kpl/laji, 
kontrollialueet

Metsähiiri Metsämyyrä
Metsäpäästäinen Idänkenttämyyrä
Idänpäästäinen

Kaukana maatiloista saaliiksi vähän hiiriä, kotihiiriä 
ei ollenkaan
Kontrollieläimillä S. Bispebjerg löydöksiä 

päästäisissä, kuten maatiloilla
Ei STEC- tai yersinia –bakteerilöydöksiä, toisin kuin 

maatiloilla
C. jejuni  1/43
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Kesä 2018 – patogeeniset bakteerit hyönteisissä

• Jokaisen tutkimukseen osallistuneen maatilan 
(37 kpl) pihapiiristä kerättiin hyönteisiä 
kärpäspapereiden avulla (LUKE)

• Näytteistä tutkittiin kampylobakteerin, 
patogeenisten yersiniabakteereiden, 
salmonellan ja STEC –bakteerin esiintymistä

• Kärpäset haastava matriisi keveytensä vuoksi: 
rikastusliemet (puskuroitu peptonivesi) 
laskettiin painon mukaan 1:20
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Kesä 2018 – tulokset

• 7/12 maatilasta, joiden hyönteisissä 
STEC, olivat nautatiloja

• Jatkosuunnitelmat: STEC bakteereiden 
tyypittäminen niiden 
samankaltaisuuden tutkimiseksi

* S. Typhimurium sikatilan pihapiiristä

*
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kpl


Kaavio1

		Kampylobakteeri

		Salmonella

		STEC (viljely)

		Yersinia



Positiivisten lukumäärä

Hyönteisissä

1

1

12

0



Taul1

		Tila		Näyte		Kampylo		Salmonella		STEC viljely		stx1/stx2		eae		Yersinia

		X1		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		X2		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		1		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		2		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		3		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		4		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		5		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		6		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		7		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		8		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		9		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		10		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		11		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		12		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		13		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		14		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		15		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		16		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		17		hyönteinen		Todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu				Campylobacter upsaliensis

		18		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		19		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		20		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		21		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		22		hyönteinen		ei todettu		Todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu				Salmonella Typhimurium

		23		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		24		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		25		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		26		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		27		hyönteinen		0		0		0		0		0		0				ei osallistunut

		28		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		29		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		30		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu		ei todettu

		31		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		32		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		33		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		34		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		35		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		36		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu		ei todettu

		37		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu		ei todettu

		38		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		Tila		Näyte		Kampylo		Salmonella		STEC viljely		stx1/stx2		eae		Yersinia

		X1		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		X2		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		1		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu		ei todettu

		2		lintu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		3		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		4		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		5		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		6		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		7		lintu		0		0		0		0		0		0

		8		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		9		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		10		lintu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu		ei todettu

		11		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		12		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		13		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		14		lintu		0		0		0		0		0		0

		15		lintu		0		0		0		0		0		0

		16		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		17		lintu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		18		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		19		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		20		lintu		0		0		0		0		0		0

		21		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		22		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		23		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		24		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		25		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		26		lintu		0		0		0		0		0		0

		27		lintu		0		0		0		0		0		0				ei osallistunut

		28		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		29		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		30		lintu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		31		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		32		lintu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu		ei todettu

		33		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		34		lintu		0		0		0		0		0		0

		35		lintu		0		0		0		0		0		0

		36		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		37		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		38		lintu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu





Hyönteiset

		Tila		Näyte		Kampylo		Salmonella		STEC viljely		stx1/stx2		eae		Yersinia

		27		hyönteinen		0		0		0		0		0		0

		X1		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		7		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		8		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		11		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		25		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		28		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		29		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		32		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		35		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		1		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		4		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		5		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		13		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		20		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		21		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		22		hyönteinen		ei todettu		Todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		23		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		30		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu		ei todettu

		36		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu		ei todettu

		37		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu		ei todettu

		X2		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		6		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		9		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		10		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		19		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		24		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		33		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		2		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		3		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		12		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		14		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		15		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		16		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		18		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		26		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		31		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		34		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		38		hyönteinen		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		17		hyönteinen		Todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

						1		1		12		0

						Kampylobakteeri		Salmonella		STEC (viljely)		Yersinia

						Positiivisten lukumäärä

												10		8

												STEC (vain stx1/stx2)		EPEC (vain eae)





Hyönteiset

		



Positiivisten lukumäärä

Hyönteisissä



Taul3

		Tila		Näyte		Kampylo		Salmonella		STEC viljely		stx1/stx2		eae		Yersinia

		X1		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		X2		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		1		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu		ei todettu

		2		lintu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		3		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		4		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		5		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		6		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		7		lintu		0		0		0		0		0		0								0		0		4		1		4		0

		8		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu								Kampylobakteeri		Salmonella		STEC (viljely)		STEC (vain stx1/stx2)		EPEC (vain eae)		Yersinia

		9		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		10		lintu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu		ei todettu								Positiivisten lukumäärä

		11		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		12		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		13		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		14		lintu		0		0		0		0		0		0

		15		lintu		0		0		0		0		0		0

		16		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		17		lintu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		18		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		19		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		20		lintu		0		0		0		0		0		0

		21		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		22		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		23		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		24		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		25		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		26		lintu		0		0		0		0		0		0

		27		lintu		0		0		0		0		0		0

		28		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		29		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		30		lintu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		31		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		32		lintu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu		ei todettu

		33		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		ei todettu

		34		lintu		0		0		0		0		0		0

		35		lintu		0		0		0		0		0		0

		36		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		ei todettu

		37		lintu		ei todettu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		ei todettu

		38		lintu		ei todettu		ei todettu		Todettu		Todettu		Todettu		ei todettu
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Positiivisten lukumäärä

Lintujen uloste





Resistenssitutkimukset

• Indikaattori E. coli- ja salmonellabakteereiden 
resistenssiä tutkittiin mikrotiitterilevyillä 
nestelaimennusmenetelmällä

• Paneelissa yleisimmät antibiootit eri pitoisuuksina, 
etsitään pitoisuus jossa kasvu estyy

• Kampylobakteereiden resistenssiä tutkittiin 
sekvenssidatasta etsimällä perimästä tiedettyjä 
resistenssiä aiheuttavia mutaatioita ja tunnettuja 
resistenssigeenejä



Resistenssi -tulokset

• antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita löytyi 
onneksi vain vähän

• E. coli-bakteereista vain 1 % eli 2/159 isolaateista 
oli moniresistentti eli vastustuskykyinen kolmelle 
tai useammalle antibioottiryhmälle

• salmonelloilla ja kampylobakteereilla ei esiintynyt 
merkittävää resistenssiä.



Yhteenveto
• Nauta- ja sikatilojen liepeillä elää suuri lajikirjo pikkunisäkkäitä

• Hiirten osuus suuri, kotihiiret asutuksen lähellä
• Pikkunisäkkäät kantavat suolistossaan zoonoottisia bakteerilajeja
• Tyypityksen perusteella suuri osa pikkunisäkkäiden bakteerikannoista 

erilaisia kuin sioilla, naudoilla ja ihmisillä
• Antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita löytyi vain vähän

Pikkunisäkkäät todennäköisemmin zoonoottisten bakteerien ja 
resistenssin siirtäjä kuin niiden lähde tuotantoeläimille ja ihmisille

Haittaeläimistä eristetyt zoonoottiset bakteerit kannattaa tyypittää 
tarkemmin leviämisriskin kartoittamiseksi
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