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OHJE ROTTAONGELMIIN 

 

Rottia esiintyy jatkuvasti jonkin verran eri puolilla kuntaa, mutta rottien määrän pitäisi pysyä kurissa, kun 

kiinteistöjen jätehuolto pidetään kunnossa ja muutenkin toimitaan siten, että rotille ei löydy ravintoa.  

 

Ennaltaehkäise rottaongelma 

 

Rottien lisääntymisen ehkäisemiseksi kiinteistöissä on syytä tarkistaa oman jätepisteen kunto ja mah-

dollisen kompostorin kunto. Rotat voivat päästä käsiksi ruokajätteisiin, mikäli jäteastiat eivät ole ehjiä ja 

tiiviitä. Rotille löytyy myös ravintoa, mikäli elintarvikejätteitä kompostoidaan huonokuntoisessa biojäteas-

tiassa, jossa on rotan mentäviä reikiä, tai peräti jätehuoltomääräysten vastaisesti ns. tunkiossa. On huo-

mattava, että rotta mahtuu kulkemaan varsin pienestä raosta: jo parin senttimetrin reikä jäteastiassa tai 

kompostorissa riittää rotille kulkureitiksi. Rottahavaintoja on tehty aikaisemmin myös muualla kaupungis-

sa aivan uusilta asuntoalueilta. Ilmiöön voi olla selityksenä vanhan asutuksen aikainen rottakanta, joka on 

häiriintynyt rakentamisesta ja lähtenyt liikkeelle.   

 

Luonnonvaraisten eläinten mm. lintujen ja siilien ruokkiminen voi pahentaa rottaongelmaa. Monet ta-

loyhtiöt ovat kaupunkialueella kieltäneet lintujen ruokkimisen. Omakotitaloissa lintujen tai siilien ruokki-

minen kotipihalla on toki sallittua, mutta sen tulisi olla kohtuullista ja tapahtua niin siististi, että ei aiheu-

teta rottaongelmia tai haittalintuongelmia. Lintulaudoille laitettava ruoka, jota putoaa maahan, on 

rotille helposti saatavaa ruokaa. On myös nähty, että rotat voivat ketterästi kiivetä esimerkiksi puisen tan-

gon päässä olevalle lintulaudalle herkuttelemaan mm. auringonkukan siemenillä. Kannattaa tarkistaa 

myös lintujen siementen säilytystapa. Varsin yleistä on, että rotat tai hiiret löytävät piharakennuksessa 

olevan siemenpussin ja saavat samalla varastossa aikaan muitakin aineellisia vahinkoja.  

 

Myrkytystä tarvittaessa  

 

Jollei mikään muu keino toimi, täytyy turvautua jyrsijämyrkkyihin. Myrkyn käyttö on viimeisin vaihtoehto 

jyrsijöiden tuhoamiseen, ja niitä käytettäessä tulee kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin: 

 

 Lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä. 

 Laita jyrsijämyrkky aina lukittavaan, vahvasta materiaalista valmistettuun syöttilaatikkoon.  

 Jos mahdollista, kiinnitä syötit niin, etteivät jyrsijät voi kuljettaa niitä. 

 Rotanmyrkkyjä saa sisätilojen lisäksi käyttää rakennusten välittömässä läheisyydessä rottien kulku-

reiteillä. 

 Tarkista syötin kulutus säännöllisesti ja lisää syöttiä tarvittaessa. 

Sijoita syötit siten, etteivät lapset ja kotieläimet pääse kosketuksiin niiden kanssa. 

 Jatkuva syötitys on kielletty: Kerää syötit pois myrkytysjakson päätyttyä ja hävitä ne vaarallisena 

jätteenä.  

 Etsi ja kerää kuolleet jyrsijät sekä niiden kuljettamat syötit torjunnan aikana. Laita kuolleet jyrsijät 

kannelliseen jäteastiaan, jotta muut eläimet eivät pääse niihin käsiksi. 

 Hiiret ja rotat voivat levittää erilaisia tauteja, joten käytä hansikkaita, kun käsittelet kuolleita jyrsi-

jöitä tai niiden saastuttamia syöttejä ja syöttilaatikoita. 


