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Rottien torjunta 

Alueellanne on tehty viime aikoina useita rottahavaintoja. Rottia on syytä ryhtyä tor-
jumaan ja hävittämään käytettävissä olevin konstein kuten loukuin ja rotanmyrkyin. 
Tässä kirjeessä on yleisohje rottien hävitykseen.  

Ohjeita rottien torjuntaan 

Rotta aiheuttaa vahinkoa saastuttamalla elintarvikkeita sekä jyrsimällä erilaisia raken-
teita ja laitteita. Tämän lisäksi se voi levittää ihmiseen ja kotieläimiin tarttuvia tauteja 
kuten Salmonella-bakteerin aiheuttamia suolistoinfektioita. Siksi on tärkeää, että kiin-
teistön omistaja tai haltija hoitaa kiinteistöä siten, että rottien pesiytyminen ja ra-
vinnon saanti mahdollisimman tehokkaasti estetään sekä ryhtyy tarvittaessa toi-
menpiteisiin niiden hävittämiseksi. 

Elinympäristö 

Rotta suosii kosteita, maanläheisiä asuinpaikkoja, joissa se voi helposti kaivaa maan-
alaisia käytäviä esim. vesiputkien ja johtojen läheisyydessä. Myös lauta- ja jätekasat 
saattavat kelvata asuinpaikaksi. Rotan esiintymiseen vaikuttavat ravinnon ja suojapaik-
kojen saatavuus. Rottien asuinpaikat ovat tunnistettavissa sen maastoon jättämistä jäl-
jistä kuten käytävien suuaukoista, niistä ulos työnnetyistä multakasoista, sileäksi tallo-
tuista poluista sekä ulosteista. Rotan tiedetään liikkuvan päivittäisillä ravinnonhaku-
matkoillaan satoja metrejä ja uusia asuinpaikkoja etsiessään jopa kilometrejä. Jotta 
saataisiin hyviä tuloksia eikä laitettaisi ”vahinkoa kiertämään” tulisi rotan torjuntaan 
ryhtyä samanaikaisesti muiden lähellä asuvien kanssa. Kun rakennusta korjataan ro-
tanpitäväksi, on hyvä tietää, että nuori rotta pystyy ryömimään n. 2,5 cm suuruisesta 
aukosta. Rotta liikkuu yleensä yöaikaan ja päivisin näkyviin tulevat rotat kielivät jo rot-
takannan runsaudesta. 

Rottien torjunta 

Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on olennaista. Tärkeintä rottaongelman poistami-
sessa on rottien ravinnonsaannin estäminen. Talousjätteet tulee säilyttää tiiviissä as-
tioissa ja roskakatos pitää siistinä. Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan talousjätettä, tu-
lee huolehtia siitä, että kompostin rakenne on tiivis ja että talousjäte peitetään huolel-
lisesti kompostiin vietäessä. Lisäksi kannattaa lopettaa mahdollinen lintujen ruokinta 
ja huolehtia, ettei kotieläinten ruokia ole rottien saatavilla. Rottia houkuttelevat myös 
ihmisten tienvarsille ja ulkoilualueille jättämät roskat, kuten grillipaperit ja ruuanjät-
teet.  
 
Rottien torjuntaan tarkoitettuja jyrsijämyrkkyjä ei enää myydä kuluttajille. Hiirille tar-
koitetut myrkyt eivät ole riittävän tehokkaita rottien hävittämiseen. Rotat ja myyrät 
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tulee hävittää loukuttamalla. Itse tehdyt torjuntatoimenpiteet saattavat osoittautua 
hankalissa tapauksissa kuitenkin riittämättömiksi ja tällöin on syytä kääntyä tuholais-
torjuntayritysten puoleen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) ylläpitää rekiste-
reitä tuholaistorjuntayrityksistä ja tuholaistorjuntatutkinnon suorittaneista henki-
löistä: Tukesin biosidi -rekisteri 

Lisätietoja asiasta  

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto  
ymparistoterveydenhuolto@kalajoki.fi 
terveystarkastajat 
 
Raahen kaupungin ympäristövalvonta  
ymparisto@raahe.fi 
ympäristötarkastajat 

Lähteet 

• Espoon seudun ympäristöterveyden ohje rottien torjuntaan 

• Kauniaisten kaupunki – apua rotta ongelmiin 
 

https://tukes.fi/asiointi/rekisterit/biosidit

