
itämisaika on yleensä 3–5 vuorokautta
todetaan lintuja tutkimalla, ei pelkän oirekuvan
perusteella

Äkillinen kuolleisuuden nousu
Apaattisuus, alakuloisuus, äänettömyys
Kyyhöttäminen, sulkien pörröttäminen ja pään
roikottaminen
Ruokahaluttomuus
Muninnan lasku tai loppuminen, epänormaalit munat
Pään alueen turvotus ja jalkojen turvotus ja sinerrys
Hengitystieoireet
Ripuli
Keskushermosto-oireet (kouristukset, halvaan-
tumiset, asentovirheet ja epänormaalit liikkeet)

rehun ja veden kulutus pienenee yli 20 %
munantuotanto laskee yli 5 % yli kahden päivän 
 ajaksi
kuolleisuusaste nousee yli 3 % viikossa

LINTUINFLUENSSA

Oireita:

Taudin eteneminen voi olla erittäin nopeaa, 
jolloin ei välttämättä ehditä havaita mitään 

oireita ennen lintujen menehtymistä.

Lintuinfluenssatartuntaa on aina epäiltävä jos
1.
2.

3.

Jos siipikarjassasi esiintyy tavallisuudesta 
poikkeavia muutoksia tai oireita, ota heti yhteyttä

eläinlääkäriin, joka antaa sinulle 
tarkemmat menettelyohjeet.

Ilmoita tilanteesta myös mahdolliselle
munapakkaamolle, lihatalolle 

tai hautomolle.

Muistathan, että tuottaja on eläintautilain nojalla
velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta eläintaudista
(Eläintautilaki 411/2013, §14).

Mikäli kaipaat neuvoja, tutustu ETT:n
tautisuojausohjeisiin ja ota yhteyttä joko ETT:n,

Siipikarjaliiton tai Suojaa SiKana -hankkeen neuvojiin.

Noudata  s i ip ikar jan
s isä l läp i tomääräyks iä  
P idä  kanalan ovet  lukossa
Ota  taut isu lku  käyt töön ka ik issa
kanalo issa

Jätä  u lko ja lk ineet  ja  -vaat teet
s isäänkäynnin  yhteyteen
Käytä  vä l i t i lassa  s i ihen
tarkoi tet tu ja  ja lk ine i ta
Pue työvaatteet  e lä int i laan
s i i r tyessä
Vaihda a ina  er i  ja lk ineet  er i
e lä int i lo ih in  mennessä

Älä  käytä  munahuoneessa
ja lk ine i ta ,  jo i l la  käyt
e lä int i lo issa

Pese  kädet  a ina  e lä int i lo ih in
mentäessä  ja  s ie l tä
lähdettäessä

Edel ly tä ,  e t tä  ka ikk i  kanalassa
käyvät  noudattavat  ETT :n
t i lakäynt iohjet ta  

Päästä  kanalaan va in
vä l t tämättömät  v ieraat

Suojaa  rehut  luonnonvara is i l ta
l innui l ta  ja  jyrs i jö i l tä

P idä  kanalo iden ympär is tö
s i i s t inä
Älä  ruok i  luonnonvara is ia
l intu ja  kanalan lähe isyydessä

Suojaa  i lmasto innin  tu lo luukut  ja
pois to i lmahormit  verko i l la
Häv i tä  raadot  as ianmukaisest i
Estä  haaskaruokinta  läh is tö l lä
Ä lä  koske  luonnonl intu ih in

MITEN SUOJATA
SIIPIKARJATILAA?

ESTETÄÄN 

LINTUINFLUENSSAN

LEVIÄMINEN

SUOMALAISEEN

SIIPIKARJAAN


