
Rottahavaintoja Loviisassa 

 

Tänä keväänä on ympäristönsuojeluun tullut useampi ilmoitus rotista. Onko rottia nyt enemmän vai 

liikkuvatko rotat laajemmilla alueilla, sitä on vaikea sanoa. Leuto talvi ja uudet ravinnonhakureitit 

voivat selittää sen, että rottia nyt havaitaan enemmän. Muissakin kunnissa rotat puhuttavat. 

Jätteiden keräyspaikat kuntoon 

Yksittäisiin rottahavaintoihin on syytä reagoida, ainakin tarkistamalla, että omat 

jätehuoltojärjestelmät ovat kunnossa ja ettei esimerkiksi pihan lehtikompostorista ole tullut rottien 

piilo- tai pesäpaikka. Torjuntatoimiin on syytä ryhtyä, jos rottia näkyy useampia ja pesäpaikkoja 

todennetaan. 

Kun rottien ravinnonsaanti vähenee, rotatkin vähenevät. Kiinteistön jätehuolto tulee järjestää niin, 

etteivät eläimet pääse jäteastiaan tai biojätekompostoriin. Jäteastioiden tulee olla siistit ja ehjät ja 

niiden kannet tulee aina olla suljettuina. Kannattaa myös tarkistaa, että jäteastian pohjassa 

mahdollisesti oleva tulppa on kiinni. 

Pihan lehtikompostori käännettävä keväällä 

Ravinnon lisäksi rotta tarvitsee pesimäpaikkoja. Rotta suosii kosteita, maan tasolla olevia paikkoja, 

joihin se voi helposti kaivaa maanalaisia käytäviä. Lehtikompostori on juuri tällainen paikka. Myös 

erilaiset lauta- ja romukasat tarjoavat hyvän suojan rottapoikueille, joten ne kannattaa siivota pois. 

Leuto talvi on pitänyt lehtikompostit sulana ja tarjonnut rotille uusia piilopaikkoja. Puutarhajätteet 

voi jatkossakin kompostoida omalla pihalla, mutta kannattaa panostaa lehtikompostin hoitamiseen. 

Talven yli seissyt lehtikomposti on keväällä käännettävä eli möyhittävä, jotta prosessi saa happea ja 

maatuminen etenee. Jos kompostissa on rottien jälkiä kannattaa kehikko tyhjentää pohjaan asti. 



Biojätekompostorin on aina oltava lämpöeristetty ja haittaeläimiltä suojattu. Myös biojätteiden 

jälkikompostointi olisi hyvä suorittaa haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. 

Älä ruoki lintuja kesäkaudella 

Lintujen ruokinta houkuttelee jyrsijöitä. Sulan maan aikana, noin huhtikuusta lokakuuhun, lintuja ei 

tarvitse ruokkia. Linnut löytävät luonnosta ravintonsa, ja lämpimässä taudit leviävät 

ruokintapaikoilla herkästi. Kesällä tarjottu siemenravinto saattaa myös haitata pikkulintujen 

poikasten kasvua, sillä siementen ja talin ravintosisältö on erilainen kuin poikasten luontaisessa 

hyönteisravinnossa. 

Rottien hävittäminen on kiinteistön omistajan vastuulla 

Rottia tulee torjua, sillä rotat aiheuttavat vahinkoa saastuttamalla elintarvikkeita, levittämällä 

tarttuvia tauteja ja tuhoamalla rakenteita ja laitteita jyrsimällä. 

Rottahavainnoista kannattaa ilmoittaa tontin omistajalle tai isännöitsijälle. Omakotialueella 

ongelmasta kannattaa keskustella naapurien kanssa ja ryhtyä torjuntatoimiin samanaikaisesti. 

Tarvittaessa rottia voidaan hävittää loukuttamalla tai myrkyttämällä. Hävittäminen tulee tehdä 

samaan aikaan muiden torjuntatoimenpiteiden kanssa. Rotanloukkuja myydään kuluttajille 

kaupoissa. Loukkuja sijoitettaessa tulee varmistua siitä, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, 

kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Loukut tulee tarkastaa päivittäin. Kuolleet rotat 

voi hävittää sekajätteen mukana. 

Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen. 

Myrkkysyöttejä ei ole enää yleisessä myynnissä eli siihen tarvitaan aina ammattitorjujaa. Syötit 

sijoitetaan erityisiin syöttilaatikoihin ja kanteen laitetaan varoituslappu. 

Lisätietoja antaa Loviisan kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Maud Östman, puh. 0440 555 

413, maud.ostman@loviisa.fi. 

 


