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Euroopassa on käynnissä yksi pahimmista todetuista lintuinfluenssaepidemioista. 
Suomessa tautia on todettu luonnonlinnuilla ja tarhatuilla fasaaneilla. Kyseessä 
on vakava eläintauti, joka esiintyessään siipikarjalla aiheuttaisi vientirajoituksia 
ja haittaisi siten merkittävästi koko maan siipikarjasektorin toimintaa. 

L
intuinfluenssaa aiheuttavat A-tyy-
pin influenssavirukset. Niitä esiin-
tyy eniten vesilinnuilla, mutta ne 
voivat tarttua kaikkiin lintulajei-
hin. Viruksen alatyypit H5 ja H7 

voivat aiheuttaa vakavaa taudinkuvaa eli 
ovat korkeapatogeenisia. Suurin osa viruk-
sen alatyypeistä on matalapatogeenisia eli 
ne eivät aiheuta linnuille merkittäviä oireita.

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa 
(HPAI) on lakisääteisesti luokiteltu A-luo-
kan taudiksi eli se on vakava eläintauti, joka 
pyritään nopeasti hävittämään viranomais-
toimin ja valtion kustannuksella. Matalapa-
togeeninen lintuinfluenssa (LPAI) on luo-
kiteltu valvottavaksi eläintaudiksi, eli sen 
esiintymistä vain seurataan. 

Luokittelua voidaan muuttaa, jos mata-
lapatogeeninen kanta aiheuttaa merkittä-
viä oireita tai lähtee leviämään.

Tartunta tunnistettava nopeasti 
Sairastunut lintu erittää virusta hengitys-
teiden kautta ja erityisesti ulosteessa. Sii-
pikarja saa tartunnan suorassa kontaktissa 
sairastuneisiin lintuihin tai epäsuorasti esi-
merkiksi saastuneiden rehujen tai työväli-
neiden välityksellä. 

Myös ihminen voi levittää tartunnan sii-
pikarjaan esimerkiksi vaatteiden, jalkinei-
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den tai käsien välityksellä. Virus leviää her-
kästi, joten toimivasta tautisuojauksesta on 
huolehdittava jokaisella tilalla. 

Tartunnasta oireiden alkamiseen menee 
yleensä 3–5 vuorokautta, mutta aika voi vaih-
della muutamasta tunnista kahteen viikkoon. 
Tyypillisiä oireita ovat apaattisuus, pään alu-
een turvotukset, hengitystieoireet ja ripuli. 
Myös keskushermosto-oireita, kuten asento-
virheitä ja epänormaaleja liikkeitä, on havaittu.

Joskus ainoat havaittavat oireet ovat vain 
muutoksia muninnassa tai rehun ja veden 
kulutuksessa. Lieviinkin taudin oireisiin 
tulisi reagoida nopeasti. Tauti voi myös edetä 
niin nopeasti, ettei mitään oireita ehditä 
havaita ennen lintujen kuolemaa. 

Tartunnan tunnistaminen mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa on todella tärkeää. 
Silloin pystytään paremmin estämään sen 
leviäminen ja minimoimaan taloudellisia 
vahinkoja. Valtio korvaa nimittäin vain lope-
tettujen lintujen arvon, ei itsestään kuolleita. 
Jos tartunnan toteaminen viivästyy ja kuol-
leisuus ehtii nousta korkeaksi, jää tuottajalta 
saamatta osa mahdollisista korvauksista. 

Tämän takia on tärkeää uskaltaa epäillä 
lintuinfluenssaa hyvin matalalla kynnyksellä 
ja ottaa virkaeläinlääkäriin yhteyttä välittö-
mästi, jos siipikarjassa havaitaan poikkea-
via oireita. 

Valtio korvaa menetyksiä
Lintuinfluenssaa ei voida todeta pelkkien 
oireiden perusteella vaan diagnoosi edel-
lyttää laboratoriotutkimuksia. Tautia epäil-
lessä voidaan siipikarjasta ottaa verinäytteitä 
tai lähettää itsestään kuolleita tai lopetet-
tuja lintuja tutkittavaksi. Virkaeläinlääkäri 
huolehtii näytteenotosta ja valtio maksaa 
kaikki tutkimuskulut.

Jos siipikarjan pitopaikassa todetaan kor-
keapatogeenista lintuinfluenssaa, ryhtyvät 
viranomaiset välittömästi lakisääteisiin toi-
menpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi 
ja tartunnan hävittämiseksi pitopaikasta. 
Siipikarja, jolla tartunta on todettu, lope-
tetaan. Lisäksi viranomainen voi määrätä 
lopetettavaksi suuressa tartuntariskissä ole-
vaa siipikarjaa. 

Valtio maksaa eläintaudin hävittämiseen 
liittyvien, viranomaisten määräämien töi-
den kustannukset. Näitä ovat esimerkiksi 
lintujen lopetus ja hävitys, pitopaikan pesu 
ja desinfiointi sekä tartuntavaarallisen mate-
riaalin hävitys. 

Lopetetuista linnuista maksetaan tuot-
tajalle korvaus senhetkisen käyvän arvon 
mukaan. Jos pitopaikan omaisuutta ei pys-
tytä kunnolla pesemään ja desinfioimaan, se 
määrätään hävitettäväksi ja myös siitä mak-
setaan käyvän arvon mukainen korvaus. 

Tuotannonmenetyksistä voidaan lisäksi 
maksaa harkinnanvaraista korvausta enin-
tään 75 prosenttia vahingon suuruudesta. 

Sairastuneen siipikarjan kanssa työsken-
nellessä tulee noudattaa erityistä varovai-
suutta ja muistaa suojata itsensä, sillä lin-
tuinfluenssavirus voi tarttua myös ihmi-
seen. Tartunnan voi saada suoraan linnusta 
tai esimerkiksi sairastuneen linnun ulos-
teesta. Ihmiseen virus tarttuu heikosti ja 
todetut tartunnat ovat olleet vähäoireisia. 

Rajoitusvyöhykkeellä toiminta 
vaikeutuu

Lintuinfluenssan toteamisella siipikarjan 
pitopaikassa on laajoja vaikutuksia myös 
lähialueen muihin siipikarjatiloihin. 

Jos pitopaikassa todetaan korkeapatogee-
nista lintuinfluenssaa, perustetaan rajoitus-
vyöhyke kymmenen kilometrin säteelle tar-
tuntatilasta. Vyöhykkeellä sijaitsevilla siipi-
karjatiloilla tulee tautisuojausta ja siipikar-
jan seurantaa tehostaa. Viranomaiset tar-
kastavat taudin varalta vyöhykkeellä sijait-
sevia tiloja. 

Rajoitusvyöhykkeellä on kiellettyä elävien 
lintujen, siitosmunien, lintujen lannan, käy-
tetyn pehkun, lintujen tuoreen lihan ja liha-
valmisteiden sekä ihmisravinnoksi tarkoi-
tettujen munien siirrot. Näihin viranomai-
nen voi myöntää poikkeuslupia hakemuk-
sesta, ellei riskiä tartunnan leviämiselle ole. 

Rajoitukset aiheuttavat nopeasti haas-
teita alueen muilla siipikarjatiloilla. Eri-
tyisesti lihasiipikarjan kohdalla haasteena 
tulee olemaan teurastuksen estyminen tai 
vähintään siirtyminen, jolloin suurin sal-
littu kasvatustiheys ylittyy hyvin nopeasti.

Omistaja on rajoitustilanteessakin vas-
tuussa eläinten hyvinvoinnista, ja hänen on 
tarvittaessa itse järjestettävä lintujen lopet-
taminen. Tähän voidaan hakea valtiolta kor-
vausta, joka on maksimissaan 75 prosenttia 
tuotannonmenetyksistä. 

Tautitapausten toteaminen luonnonlin-
nuilla ei johda aina yhtä merkittäviin rajoi-
tuksiin, mutta viranomainen voi tarvittaessa 
perustaa rajoitusvyöhykkeen myös luon-
nonlintutapausten ympärille.

On tärkeää uskaltaa epäillä 
lintuinfluenssaa hyvin matalalla 
kynnyksellä.
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Vesilinnuilla tavataan usein 
lintuinfluenssaa aiheuttavia 
A-tyypin viruksia. Korkeapato-
geeninen lintuinfluenssa on 
vakava eläintauti, joka pyri-
tään hävittämään nopeasti 
viranomaistoimin ja valtion 
kustannuksella.


