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Joukkovoimaa: puutiaispankki paljastaa
puutiaisten ja taudinaiheuttajien
levinneisyyden Suomessa
borrelioosi ja puutiaisaivotulehdus ovat tuttuja
puutiaisvälitteisiä infektioita, joiden ilmaantu
vuus on lisääntynyt viime vuosina. Borrelioosi
tapauksia tilastoitiin THL:n tartuntatautirekis
teriin 1 900 kappaletta vuonna 2016, ja puu
tiaisaivotulehdustapaustenkin määrä on viime
vuosina lisääntynyt huolimatta käytössä ole
vasta rokotteesta. Lisäksi maailmalla on viime
aikoina havaittu uusia infektioita, joiden aihe
uttajaksi on paljastunut aiemmin taudinaiheut
tamiskyvyttömänä pidetty mikrobi, esimerkiksi
Borrelia miyamotoi ‑bakteeri. Koko Suomen
kattavaa puutiais- ja patogeenikartoitusta ei ole
aiemmin tehty.
Puutiaispankkiin kerättyjen puutiaisten laji
määritettiin ja löytöpaikkojen koordinaatit si
joitettiin Suomen kartalle (KUVA). Tulokset
paljastivat Ixodes ricinus ‑puutiaisen (sinisellä)
tasaisen ja I. persulcatus ‑puutiaisen eli taiga
puutiaisen (punaisella) ryvästyneen levinnei
syyden Pohjanlahden perukan korkeudelle asti.
Taudinaiheuttaja-analyysin tulokset osoit
tivat, että noin joka kuudes puutiainen kantaa
Lymen borrelioosin aiheuttajabakteeria ja noin
1,5 % oli puutiaisaivotulehdusviruspositiivisia.
Borrelia miyamotoi ‑bakteeria löytyi 0,3 %:sta
tutkituista näytteistä. Tutkimus osoittaa myös
joukkoistamisen valtavan voiman suurten näy
teaineistojen kokoamisessa.

Vuonna 2015 suomalaisia kannustettiin osal

listumaan maanlaajuiseen puutiaiskeräykseen.
Kampanjasta tiedotettiin netissä ja tiedotusvä
lineetkin kiinnostuivat joukkoistamiseen pe
rustuvasta tutkimuksesta. Keräys oli menestys.
Kansalaiset kautta Suomen lähettivät Turun
yliopiston tutkijoille 7 000 kirjelähetyksessä
yhteensä 20 000 puutiaista. Näistä näytteistä
koottu ”puutiaispankki” paljastaa puutiaisten ja
tärkeimpien puutiaisvälitteisten taudinaiheutta
jien levinneisyyden Suomessa.
Punkkeihin kuuluvien puutiaisten määrä
Suomen luonnossa lisääntyy, ja siksi myös puu
tiaisvälitteisten infektioiden riski on suurentu
nut. Puutiaiset ja puutiaisvälitteiset infektiot
hyötyvät lämpimän ja sopivan kostean kauden
pitenemisestä. Luonnonolosuhteiden muut
tuessa myös puutiaisten isäntäeläimien levin
neisyysalue laajenee ja niiden määrä lisääntyy,
ja siten puutiaisvälitteisten infektioiden riski
on huomioitava yhä pohjoisempana. Lymen
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