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Haittaeläimiltä suojautuminen  
on tärkeä osa tilan tautisuojausta

HAITTAELÄIMET voivat aiheuttaa siipikarjatiloilla merkittävän tau-
tiriskin. Huomattava osa viime vuosina tuotantoeläintiloilla tode-
tuista salmonellatartunnoista on laboratoriotyypityksen ja tartun-
tatiloilla tehtyjen havaintojen perusteella ollut todennäköisimmin 
lähtöisin haittaeläimistä.

Tuotantorakennukset varasto- ja ullakkotiloineen on suojattava 
haittaeläimiltä. Lisäksi haittaeläimiä torjutaan tuotantorakennus-
ten lähiympäristössä. Suojauksessa on huomioitava erityisesti 
jyrsijät, linnut ja hyönteiset. Myös muiden kotieläinten ja luonnon-
varaisten eläinten pääsy tuotantotiloihin tulisi estää.

Tässä oppaassa kuvaamme erilaisia tapoja suojata tuotantoraken-
nuksia ja niiden lähiympäristöä haittaeläimiltä ja annamme ohjeita 
niiden torjuntaan. Lisäksi käsittelemme haittaeläinten esiintymi-
sen seurantaa, haittaeläintorjuntasuunnitelmaa ja siihen liittyvää 
kirjanpitoa.

Oppaan avulla tuottaja sekä tilan eläinlääkäri ja muu neuvonta voi-
vat arvioida ja kehittää kotieläintilan suojautumista haittaeläimiltä.

Siisti tuotantopiha ei 
houkuttele haittaeläimiä, 
jotka karttavat  
avointa tilaa.

SANASTOA
Biosidi = aine tai seos, jolla 
tuhotaan, torjutaan tai teh-
dään haitattomaksi haitallisia 
eliöitä
Eläintila = rakennuksen osa, 
jossa on tuotantoeläimiä
Haittaeläin = eläin, joka  
aiheuttaa haittaa ihmisille ja 
kotieläimille
Haittaeläinten torjuntasuun-
nitelma = kirjallinen suun-
nitelma siitä, miten, milloin, 
millä ja missä haittaeläimiä 
torjutaan
Taudinaiheuttaja = sairautta 
aiheuttava bakteeri, virus tai 
loinen
Torjua = ehkäistä, estää, 
rajoittaa tai keskeyttää hai-
tallinen tapahtuma
Tuotantorakennus = eläintila, 
rehu- tai kuivikevarasto
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Haittaeläimet

JYRSIJÄT 
Jyrsijöitä voi esiintyä joko pysyvänä yhdyskuntana tai satunnai-
sesti ravintoa ja suojaa etsivinä yksilöinä. Lämpimään vuodenai-
kaan rotat ja hiiret elävät ja lisääntyvät tilakeskusta ympäröivillä vil-
japelloilla. Syksyn tullen ne hakeutuvat rakennuksiin etsimään suo-
jaa ja ravintoa.

Pysyvä hiirikanta havaitaan usein tuotantorakennuksen yläpoh-
jan eristeissä, sillä hiiret hakeutuvat kuivaan ympäristöön. Rotille 
kelpaavat myös kosteammat olosuhteet perustuksissa, maaonka-
loissa ja viemäreissä. Rotat karttavat epäluuloisina kaikkea uutta 
kulkureitille ilmestyvää toisin kuin hiiret, jotka ovat uteliaita ja 
valmiita tutkimaan ympäristöään.

LINNUT
Linnut voivat levittää monia tartuntoja likaamalla ulosteillaan 
rehu- ja kuivikevarastoja sekä rehunkäsittely-, ruokinta- ja juoma-
laitteita. 

Suurimman tautiriskin muodostavat laajalla alueella ja tilalta 
toiselle liikkuvat linnut, kuten varislinnut ja lokit. Paikkauskollisem-
mat pikkulinnut, kuten varpuset, aiheuttavat yleensä vähäisem-
män riskin. Nekin voivat levittää taudinaiheuttajia, jos tartunta-
lähde on lähellä.

HYÖNTEISET JA PUNKIT
Kaikki hyönteiset voivat levittää taudinaiheuttajia jaloissaan ja 
siivissään, osa myös syljessään. Ne heikentävät yleistä hygieniaa 
likaamalla rakenteita ja rehuja ulosteillaan ja voivat myös vaurioit-
taa rakenteita. Ne myös häiritsevät ja stressaavat siipikarjaa. 

Kanapunkki (Dermanyssus gallinae) aiheuttaa maailmanlaajui-
sesti merkittävän hyvinvointi- ja terveysongelman kanoille sekä 
taloudellisia tappioita tuottajille. Kanapunkit lisäävät lintujen stres-
siä aiheuttamalla ärsytystä ja altistavat niitä nokkimiselle. Punkit 
imevät kanasta verta ja voivat samalla levittää tartuntoja, kuten E. 
coli- ja sikaruusubakteeria. Punkit voivat satunnaisesti imeä verta 
myös ihmisestä ja aiheuttaa kutiavia iho-oireita.

Kanalakuoriainen (Alphitobius diaperinus) on viime vuosikymme-
nien aikana yleistynyt myös Suomessa. Kanalakuoriainen toimii
vektorina monille siipikarjan taudinaiheuttajille. Sen on epäilty 
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levittäneen salmonellatartuntaa siipikarjatilan osastosta toiseen.  
E. coli- ja kampylobakteerien on todettu voivan levitä kuoriais-
ten välityksellä, samoin monien virustartuntojen, kuten Marekin 
taudin, Gumborotaudin, lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin. 
Loistartunnoista kokkidioosi voi levitä kanalakuoriaisten mukana.

Kanalakuoriaisen toukat aiheuttavat kanalassa vaurioita kaivautu-
malla koteloitumaan puurakenteisiin ja eristeisiin. Lisäksi ne saat-
tavat heikentää siipikarjan kasvua ja aiheuttaa rehuhyötysuhteen 
alenemista tai paastotusvirheitä, jos linnut syövät toukkia rehun 
sijaan.

Kärpäsiä voidaan myös pitää merkittävinä tartuntojen levittä-
jinä. Huonekärpänen ottaa ravintonsa nuolemalla, mutta pisto-
kärpänen imee verta sekä eläimistä että ihmisistä ja on sen vuoksi 
huonekärpästä haitallisempi. Hämähäkit ja seitit ovat merkki siitä, 
että tilassa on myös hämähäkkien saaliseläimiä, kuten kärpäsiä.

Haittaeläinten aiheuttamat tautiriskit 

Haittaeläinten aiheuttamista tautiriskeistä merkittävimpiä ovat 
salmonella-, kampylobakteeri-, sikaruusu-, ja Pasteurella multocida 
-tartunnat sekä lintuinfluenssa.

Salmonella on suolistobakteeri, mutta se voi lisääntyä myös eli-
mistön ulkopuolella sopivan lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa, 
esimerkiksi lannassa, rehussa tai pehkussa. Salmonella erittyy ulos-
teeseen ja leviää sen saastuttaman rehun tai juomaveden välityk-
sellä. Tartunta saadaan suun kautta. 

Salmonellatartuntoja todetaan Suomessa vuosittain yksittäisillä 
siipikarjatiloilla. Tartunnat ovat pääsääntöisesti ympäristöperäisiä 
ja kulkeutuvat siipikarjayksikköön yleisimmin jyrsijöiden, lintujen 
tai niiden ulosteiden välityksellä. Riskireittejä saattavat olla mm. 
verkottamattomat tuloilmakanavat ja poistoilmahormit sekä 
läpiviennit tai vauriot rakenteissa. Tilan omat rehusekoittamot, 
viljankuivaamot tms. voivat saastua haittaeläinten jätöksillä, jolloin 
salmonella pääsee leviämään ruokintalaitteistoon. 

Myös ihminen voi levittää salmonellabakteeria ympäristöstä 
eläintilaan esimerkiksi kengissään, jos tautisulku ei ole kunnossa. 
Kanalakuoriaiset voivat levittää salmonellaa ainakin osastosta toi-
seen, mutta laajemmalle levitessään myös naapurustoon.

Salmonella
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Tutkimuksissa on todettu esimerkiksi lokkien, naakkojen ja pik-
kulintujen voivan kantaa salmonellaa. Usein linnut ovat bakteerin 
oireettomia kantajia ja levittäjiä. Varpuset liikkuvat usein vain parin 
kilometrin säteellä, mutta lokit, naakat, harakat ja varikset saattavat 
lennellä myös huomattavasti laajemmalla alueella ja levittää taudin-
aiheuttajia esimerkiksi lähialueen kaatopaikalta tai naapuritilalta. 

Kampylobakteerit, erityisesti Campylobacter jejuni ja Campy-
lobacter coli, ovat merkittävimpiä ihmisten suolistoinfektioiden 
aiheuttajia Suomessa ja koko Euroopassa. Kampylobakteereita 
esiintyy yleisesti monilla eläinlajeilla. Siipikarjaa pidetään ihmiselle 
sairautta aiheuttavan C. jejunin tärkeimpänä varastona.
Kampylobakteerit lisääntyvät lintujen ja muiden eläinten suo-
listossa. Elimistön ulkopuolella ne eivät lisäänny, mutta säilyvät 
tartuntakykyisenä sopivissa olosuhteissa, esimerkiksi vesilammi-
koissa. Bakteeria voivat levittää esimerkiksi hiiret, kärpäset, kanala-
kuoriaiset ja muut haittaeläimet. 

Sikaruusu on Erysiopelothrix rhusiopathiae -bakteerin aiheuttama 
tauti. Bakteeria esiintyy yleisesti, ja se säilyy maaperässä ja vedessä 
pitkään. Kalkkunat ovat erityisen herkkiä sikaruusulle, mutta myös 
lattiakanaloissa sikaruusutartunta voi aiheuttaa kuolleisuutta. 

Siat, jyrsijät ja kanapunkki voivat levittää tartuntaa. Sikojen pito 
samalla tilalla siipikarjan kanssa saattaa lisätä lintujen riskiä sai-
rastua sikaruusuun, mutta aina sikakontaktia ei tarvita. Tartunnan 
päästyä parveen se leviää siellä nopeasti. Keräämättä jääneet 
raadot houkuttelevat haittaeläimiä ja raatojen nokkiminen altistaa 
lintuja tartunnalle.

Pasteurella multocida -bakteeri voi aiheuttaa sairastumista kaikilla 
lintulajeilla. Kalkkuna on siipikarjasta herkin. Vanhemmat linnut 
sairastuvat nuoria herkemmin. Huono hygienia, stressi ja alentu-
nut vastustuskyky esimerkiksi loistartuntojen seurauksena altista-
vat taudin puhkeamiselle. Jyrsijäongelma tilalla lisää pasteurelloo-
siriskiä.

Luonnonvaraiset linnut, etenkin vesi- ja petolinnut, voivat täysin 
oireettomina kantaa ja levittää lintuinfluenssaviruksia. Siipikarja-
tiloilla kaiken suoran ja välillisen kontaktin estäminen luonnonva-
raisiin lintuihin on erittäin tärkeää. Suomessa on lainsäädännössä 
kielletty siipikarjan ulkona pito kevätkuukausina, kun lintuinfluens-
sariski on todennäköisin. Tällä tähdätään siipikarjan suojaamiseen 
lintuinfluenssalta, mutta myös muilta vakavilta tartunnoilta, kuten 
Newcastlen taudilta.

Kampylo
bakteeri

Sikaruusu

Pasteu
relloosi

Lintu
influenssa
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Haittaeläimiltä suojautuminen 

Siisteyden jatkuva ylläpito on välttämätöntä haittaeläimiltä suojau-
tumisessa. Tilalla on huolehdittava siitä, ettei haittaeläimille ole tar-
jolla ravintoa tai suojapaikkoja. Lattioille tai maahan vuotanut rehu 
ja rikkoutuneet munat on nopeasti kerättävä ja hävitettävä asi-
anmukaisesti. Rakenteet on pidettävä kunnossa ja haittaeläinten 
esiintymistä on seurattava jatkuvasti.

Eläintilat sekä rehu- ja kuivikevarastot tulee suunnitella, raken-
taa ja pitää kunnossa siten, etteivät linnut tai jyrsijät pääse niihin 
sisälle. Kertatäyttöisyys mahdollistaa tuotantotilojen kunnollisen 
puhdistuksen erätauolla. Haittaeläintorjunnan erityiset tarpeet 
tulee aina arvioida erätauon toimenpiteitä suunniteltaessa.

Tuotantorakennukset, varasto- ja ullakkotilat

Eläintiloissa on huolehdittava pehkun kunnosta ja raadot, munat 
ja rehuntähteet on poistettava päivittäin. Lantamatot ja -kuljetti-
met on käytettävä tyhjiksi riittävän usein, suositus on vähintään 
kolme kertaa viikossa. Tarkista, että ruokintalaitteisiin ei jää yli-
määräistä rehua ja tarvittaessa säädä annosten määrää lintujen 
tarvetta vastaavaksi. 

Siilojen alustojen ja ruokintalaitteiden puhtaanapito on tärkeää. 
Rehuntähteet, vilja ja rehupöly houkuttelevat haittaeläimiä ja 
tarjoavat niille ravintoa ja suotuisan elinympäristön. Saatavilla 
oleva ravinto vähentää jyrsijöiden halukkuutta syödä tarjolla olevia 
myrkkysyöttejä, jolloin myrkytyksen tehokkuus heikkenee. Tehoton 
jyrsijämyrkkyjen käyttö lisää vastustuskyvyn (resistenssi) muodos-
tumisriskiä. Esimerkiksi kotihiirillä myrkkyresistenssin on Suomes-
sakin todettu olevan yleistä. 

Mitä tiiviimmäksi rehunkäsittely- ja ruokintalaitteet saadaan, sitä 
vähemmän rehua ja pölyä kerääntyy pinnoille. On tärkeää siivota 
lattialle karissut rehu pois mahdollisimman pian.

Estä luonnonvaraisten lintujen ja jyrsijöiden pääsy kanalaan, 
rehuvarastoihin ja rehun käsittelytiloihin. Mahdollisia reittejä ovat 
tuloilmakanavat, poistoilmahormit, läpiviennit, rakenteiden vauriot 
sekä muna- ja lantahihnat. Haittaeläinten pääsy tulee estää verkot-
tamalla tuloilma-aukot sekä tiivistämällä läpiviennit ja korjaamalla 
rakenteelliset vauriot. 

Älä ruoki 
luonnonlintuja 
tuotanto
rakennusten 
läheisyydessä!
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Katoille johtavissa hormeissa voidaan käyttää verkkoa tai hormien 
reunoille asennettavia lintupiikkejä. Piikit estävät lintujen istuske-
lun hormien reunoilla. Suojauksen tulee toteutua myös erätauko-
jen aikana. Huolehdi siipikarjatilalla aina asianmukaisesta erätau-
kopesusta ja -desinfioinnista.

Rehu- ja viljasiilojen ympäristö, irtorehun vastaanottosuppilot sekä 
säkkirehu- ja kuivikevarastot tulee pitää siisteinä. Rehunkäsittely-
paikkojen, mukaan luettuna rahtisekoittajan työskentelyalue, tulee 
olla helposti puhtaana pidettäviä, kuten betoni- tai asfalttipohjai-
sia. 

Tuotantotiloissa tai varastoissa havaitut haittaeläinten jätökset 
tai kuolleet linnut tai jyrsijät tulee siivota heti pois. Haittaeläinten 
ravinnon saanti tulee estää tiivistämällä ja suojaamalla rehuvaras-
tot. Kaikki roskat on kerättävä suljettaviin roska-astioihin ja hävitet-
tävä asianmukaisesti.

Sijoittele syöttilaatikoita 
rakennusten seinustoille. 
Suojaa elementtien välit 

pellillä.

Huolehdi ulko-
ovien kumisten 
alatiivisteiden 

kunnosta.

Tiivistä 
läpiviennit.

Verkota 
ilmanvaihto-

aukot.

Asenna lintupiikkejä 
pitämään linnut 
pois katto- ym. 

rakenteista.

Pidä seinustoilla 
vähintään 2 m 
siisti alue, joka 
ei houkuttele 

jyrsijöitä.

LISÄTIETOA
Erätaukopesu ja 
-desin f iointi, ETT

https://www.ett.fi/siipikarja/ohjeet/pesu-ja-desinfiointiohjeet/
https://www.ett.fi/siipikarja/ohjeet/pesu-ja-desinfiointiohjeet/
https://www.ett.fi/siipikarja/ohjeet/pesu-ja-desinfiointiohjeet/
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Myös tilan läheisyydessä olevan viljankuivaamon alue tulee pitää 
siistinä. Viljan esipuhdistusjäte siivotaan pois syksyllä kuivauskau-
den päätyttyä.

Rehuvarastojen suojaus ja haittaeläintorjunta on syytä ottaa huo-
mioon myös silloin, jos viljaa ostetaan toisilta tiloilta. Paras tapa on 
ostaa viljaa vain sopimustiloilta ja käydä itse tarkastamassa myyjä-
tilan viljan varastointi sekä haittaeläintorjunta. 

Kuivikemateriaalit säilytetään suljetussa tilassa siten, ettei hait-
taeläimillä ole pääsyä kuivikevarastoon. Kuivikkeita hankittaessa 
on syytä kiinnittää huomiota siihen, miten niitä on lähtöpaikassa 
säilytetty ja että esimerkiksi muoviin käärityt kutteri- tai turvepaalit 
ovat ehjiä ja päältä puhtaita. 

Eläintilojen, rehu- ja kuivikevarastojen sekä rehusiilojen ympä-
riltä tulee poistaa kaikki jyrsijöille suojaa tarjoava kasvillisuus ja 
tavara. Vähintään kahden metrin levyinen vyöhyke rakennusten 
ympärillä on oltava esimerkiksi soraa, asfalttia tai lyhyenä pidettä-
vää nurmikkoa. Ympäristön maanpinnan tasaaminen helpottaa 
kasvillisuuden säännöllistä lyhentämistä. Tuotantorakennuksia 
ympäröivä alue ei saa kuraantua tai lammikoitua sateisina ajanjak-
soina.

Tuotantorakennusten seinustoilla tai lähiympäristössä ei saa säilyt-
tää  tavaroita tai koneita, jotka tarjoavat suojaa tai ravintoa jyrsi-
jöille tai linnuille. Kerää roskat kannellisiin roska-astioihin, tyhjennä 
ne säännöllisesti ja pidä myös niiden ympäristö siistinä.

Betoni- tai asfalttipohja 
on helppo pitää 
puhtaana rehuntähteistä.

Kuivik
keiden 

säilytys

Tuotanto
rakennusten 

ympäristö
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Raatojen käsittely ja säilytys

Raadot poistetaan eläintiloista välittömästi ja varastoidaan säily-
tysajasta riippuen tiiviissä jäteastiassa, jäähdytetyssä raatokontissa, 
pakastearkussa tai muussa suljetussa säilytystilassa. Eläintiloihin 
liian pitkäksi aikaa jätetyt ja puutteellisesti suojatut raadot houkut-
televat haittaeläimiä. 

Raadot tulee säilyttää etäällä tuotantorakennuksesta. Raatokontti 
on hyvä sijoittaa siten, ettei raatokeräilijä joudu ajamaan lähelle 
eläintiloja eikä ajoreitti risteä rehukuljetusten kanssa. Raatojen säi-
lytysastia on syytä pestä ja desinfioida tyhjennyksen jälkeen ja aina 
erätauolla. Myös säilytyspaikan ympäristö on pidettävä puhtaana 
ja huolehdittava sen haittaeläintorjunnasta.
 
Raatojen hävityksestä on pidettävä kirjaa. Keräilyalueella raadot 
toimitetaan sivutuoteasetuksen mukaiseen käsittelylaitokseen tai 
voidaan polttaa hyväksytyssä polttolaitoksessa. Keräilyalueen ulko-
puolella raadot saa haudata säädöksiä noudattaen. 

Myös haaskakäyttö on sallittua tietyin edellytyksin. ETT ei suo-
sittele haaskanpitoa siipikarjatilan läheisyydessä, koska haaska 
saattaa houkutella myös jyrsijöitä tai petolintuja. Haaskan sijoi-
tuspaikan etäisyyden siipikarjayksikköön tulee olla vähintään 
kolme kilometriä.

 ■ Kerää raadot pois 
kanalasta päivittäin
 ■ Säilytä raadot sulje-
tussa ja tiiviissä, mie-
luiten jäähdytetyssä 
säiliössä etäällä tuotan-
torakennuksesta
 ■ Hävitä raadot asianmu-
kaisesti
 ■ Muista kirjanpito!

Raatojen käsittely on  
hyvä sijoittaa riittävän 
kauas tuotantotiloista.

LISÄTIETOA 
Raatojen käsittely,
Ruokavirasto

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/
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Ulkoileva siipikarja ja haittaeläimet

Kun siipikarjalla on ulkoilumahdollisuus, lintujen kulkuaukot muo-
dostavat suoran sisäänpääsyreitin myös haittaeläimille. Seinän 
vierustat on pidettävä täysin vapaana kasvillisuudesta ja tavarasta, 
jotta jyrsijöille ei muodostu suojaisaa reittiä sisään rakennuk-
seen. Varmista, että lintujen kulkuaukot sulkeutuvat tiiviisti 
yöajaksi, koska jyrsijät ovat yöaktiivisia.

Rehu ja vesi tulee tarjota siipikarjalle sisätiloissa, jotta luon-
nonvaraiset linnut eivät pääse niiden kanssa kontaktiin. 
Tämä on tärkeää myös lintuinfluenssariskin torju-
miseksi. Jos ulkona on käytössä vesialtaita lintujen 
hyvinvoinnin edistämiseksi, on luonnonvaraisten 
lintujen pääsy niihin estettävä esimerkiksi verkolla.

Pitopaikassa, jossa siipikarjalla on ulkoilumahdollisuus, 
on erityisen tärkeää sijoittaa riittävästi syöttilaatikoita tai 
loukkuja kanalan ulkopuolelle jyrsijöiden mahdollisille kulkurei-
teille.

Haittaeläinten torjunta
Haittaeläinten torjunnan tulee olla suunnitelmallista ja perustua 
havaintoihin niiden esiintymisestä. Torjuntatoimenpiteet yhdessä 
rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kanssa 
ovat riittävät silloin, kun niillä estetään jyrsijöiden esiintyminen 
eläintiloissa, rehunkäsittelytiloissa ja kuivikevarastoissa. 

Ulkokanalan kulkuaukot 
muodostavat suoran 
sisäänpääsyreitin myös 
haittaeläimille.

LISÄTIETOA
Lintuinfluenssa,  
Ruokavirasto

Haittaeläintorjunnan tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvaa.   

Kartoita 
tilanne

Torju

Sunnittele 
torjunta

Huolehdi 
siisteydestä

Sulje kulkuaukot 
rakennuksiin

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/siipikarjan-ulkonapitokielto/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/siipikarjan-ulkonapitokielto/
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Loukku
pyynti

Kartoita 
esiinty
minen

JYRSIJÄT
Jyrsijöiden kulkureittejä voidaan kartoittaa esimerkiksi levittä-
mällä merkkijauhetta seinustoille ja tarkkailemalla siihen jääviä jäl-
kiä. Myrkyttömien merkkisyöttien avulla voidaan havainnoida jyrsi-
jöiden esiintymistä ja samalla totuttaa ne käymään syöttilaatikoilla.

Hampaanjälkien, jalanjälkien ja ulosteiden perusteella voidaan 
päätellä, mitä jyrsijöitä tilalla esiintyy. Yleisimpiä ovat metsähiiri, 
metsämyyrä ja kotihiiri, mutta myös rottia tavataan. Rotille tulee 
olla isompia loukkuja kuin pikkujyrsijöille.

Kun jyrsijöitä on havaittu, on aloitettava aktiivinen torjunta.  Ensi-
sijaisesti tulee käyttää myrkyttömiä vaihtoehtoja kuten mekaani-
sia tai sähköllä toimivia loukkuja. Nopeasti tappavien pyydysten 
avulla voidaan samanaikaisesti sekä torjua jyrsijöitä että arvioida 
niiden esiintymistä.  

Loukkupyynnissä voidaan käyttää joko tappavia tai elävänä pyy-
dystäviä loukkuja. Tappoloukkujen toimintaperiaatteena on esi-
merkiksi jousimekanismi. Perinteiset, kerran laukeavat loukut on 
tarkastettava vähintään päivittäin. 

Markkinoilla on myös jatkuvatoimisia, esimerkiksi sähköllä toimi-
via pyydyksiä, joita ei tarvitse tyhjentää päivittäin. Tappoloukkujen 
on oltava riittävän tehokkaita, jotta pyydystettävä eläin ei joudu 
kitumaan. Säännökset eläinten lopettamisesta koskevat myös 
haittaeläimiä: turhaa kärsimystä tai kipua ei saa aiheuttaa.

Loukut pyritään sijoittamaan jyrsijöiden kulkureiteille eli rakennus-
ten seinustoille ja oviaukkojen sekä pesäpaikkojen läheisyyteen. 
Torjunnan tulisi tapahtua ensisijaisesti rakennusten ulkopuolella, 
jotta jyrsijät eivät pääse sisätiloihin asti. 

Rotat karttavat kaikkea uutta elinympäristössään ja siksi niiden 
pyydystäminen loukuilla voi olla vaikeaa. Hiiret ja myyrät ovat luon-
teeltaan uteliaita ja niiden loukkupyynti onnistuu helpommin.

Jos jyrsijöitä ei saada torjuttua pelkillä loukuilla, joudutaan käyttä-
mään myrkkyjä. Merkkisyötit on tarkistettava riittävän usein ham-
paanjälkien ja syötin kulumisen varalta, jotta myrkkysyöttejä voi-
daan asettaa niiden tilalle ajoissa. Muun kilpailevan ravinnon saanti 
tulee estää huolehtimalla erityisen tarkoin tilojen siisteydestä. 

Aluksi syötit on tarkastettava vähintään viikoittain. Syötin kulumi-
sen perusteella voidaan tarkastusväliä vähitellen pidentää. Suunni-

Giljotiinityyppinen 
mekaanisesti 
jyrsijöitä tappava 
laite.

Jyrsijä
myrkyt
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Antikoagulantit eli veren  
hyytymistä estävät valmisteet

Alfakloraloosi Kolekalsiferoli (D3-vitamiini) 

 ■ Yleisimmin käytettyjä 
jyrsijämyrkkyjä

 ■ Jyrsijät  kuolevat sisäiseen 
verenvuotoon

 ■ Syötti tai sen syönyt jyrsijä on 
myrkyllinen myös muille 
nisäkkäille 

 ■ Jos myrkytys ei tehoa, on käytetty 
annostus tarkistettava. Jyrsijät 
voivat myös olla resistenttejä 

kyseiselle valmisteelle, jolloin on 
syytä vaihtaa joko loukkupyyntiin 

tai eri vaikutusmekanismilla 
toimivaan toiseen myrkkyyn. 

 ■ Vain hiirien torjuntaan (ei tehoa 
rottiin)

 ■ Akuuttimyrkky, joka tappaa 
hiiret nopeasti lamauttamalla 
niiden hengityksen ja sydämen 
toiminnan 

 ■ Käyttö maatiloilla ei ole 
suositeltavaa, koska syötti tai sen 
syönyt hiiri on erittäin myrkyllinen 
myös muille nisäkkäille. Kissojen 
ja koirien myrkytystapauksia on 
raportoitu runsaasti.

 ■ Tappaa jyrsijät noin viikossa, kun 
niiden elimistön kalsiumtaso 
nousee liian korkeaksi 

 ■ Syötti on myrkyllinen myös muille 
nisäkkäille ja linnuille.

telmalliseen jyrsijätorjuntaan kuuluu syöttien kuukausittainen tar-
kastaminen. Syksyisin eli riskiaikaan tarkistusväliä tulee lyhentää.

Suomessa saa käyttää vain hyväksyttyjä jyrsijämyrkkyvalmisteita. 
Suomessa hyväksytyt biosidivalmisteet löytyvät kemikaalitieto-
palvelu Kemidigin Biosidirekisteristä. Jyrsijämyrkkyjä ei saa tilata 
omaan käyttöön ulkomaisesta verkkokaupasta tai tuoda ulko-
mailta.

Turvallisuus- ja kemikalivirasto Tukes ylläpitää rekisteriä tutkin-
non suorittaneista tuholaistorjujista. Ammattikäyttöön rajoitettuja 
jyrsijämyrkkyjä saa käyttää omassa maataloustoiminnassa, kun on 
suorittanut kasvinsuojelututkinnon. Molemmat tutkinnot on uusit-
tava viiden vuoden välein.

Maatiloilla on velvollisuus pitää kirjaa biosidivalmisteiden käytöstä. 
Biosidivalmisteita ovat jyrsijämyrkyt, hyönteismyrkyt ja -karkotteet 
sekä desinfiointiaineet

Toimi suunni
telmallisesti. 
Käytä myrkkyä 
vain tarpeeseen. 
Tarkista syötit 
riittävän usein 
ja lisää tarvit
taessa.

JYRSIJÄMYRKYT (biosidirekisterin valmisteryhmä PT14)

LISÄTIETOA
Jyrsijätorjunnan 
hyvän käytännön 
ohje, Tukes

LISÄTIETOA  
Biosidi rekisteri, 
Kemidigi

�https://www. kemidigi.fi/biosidirekisteri/ haku
https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/biosidit/jyrsijatorjunnan-hyvan-kaytannon-ohje
https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/biosidit/jyrsijatorjunnan-hyvan-kaytannon-ohje
https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/biosidit/jyrsijatorjunnan-hyvan-kaytannon-ohje
https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/biosidit/jyrsijatorjunnan-hyvan-kaytannon-ohje
https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
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MYRKYN VALINNASSA HUOMIOITAVAA:
 ■ torjutaanko hiiriä vai rottia vai molempia
 ■ käytettävä tehoaine
 ■ käyttöalue (onko valmiste rekisteröity ulkotiloissa käytettäväksi)
 ■ maittavuus
 ■ valmistetyyppi (jyvä, hiutale, pala, tahna, vaahto)

Myrkkysyöttejä ja/tai loukkuja sijoitetaan kattavasti sekä tuo-
tantorakennusten ulkoseinustoille että sisätiloihin. Sijoittelussa 
keskitytään havaittuihin jyrsijöiden kulkureitteihin. Syöttiasemissa 
on oltava riittävästi torjuntavalmistetta ja sen on oltava käyttökel-
poista, ei esimerkiksi kostunutta. Myrkkyä laitetaan syöttilaatik-
koon käyttöohjeen mukainen määrä. Käyttöohjeita on noudatet-
tava, kemikaalilaki (599/2013) 35 §. Tarvittaessa myrkkyä lisätään tai 
se vaihdetaan.

Syöttiasemat, niiden ympäristö ja jyrsijöiden mahdolliset piilo-
paikat on myrkytyksen alussa syytä tarkistaa ja tyhjentää niihin 
mahdollisesti jääneistä kuolleista jyrsijöistä päivittäin. Jatkossa 
tarkistusväliä voidaan harventaa tilanteen mukaan. 
Tuotantorakennusten yläpohjiin sijoitetut syöttiasemat tarkiste-
taan vähintään kerran viikossa, kunnes jyrsijäkanta on saatu hallin-
taan. 

Jyrsijöiden kulkuaukkoja voidaan tilapäisesti sisätiloissa täyttää 
myrkkyvaahdolla tai levittää sitä niiden kulkureiteille. Eläimen 
nuollessa turkkiaan puhtaaksi se saa myrkkyä elimistöönsä. Myrk-
kyvaahtoa ei saa käyttää ulkona. Se on hyvin myrkyllistä kaikille 
eläimille ja lapsille, joten mahdollisen käytön on oltava hyvin kont-
rolloitua.

Jyrsijät pyritään 
torjumaan ulkona 
rakennusten seinustoille 
sijoitelluilla pyydyksillä 
tai syöttilaatikoilla. 
Syöttilaatikon tulee olla 
kannellinen ja mieluiten 
lukittava. 

Varasto

Varasto Lämmin 
varasto

Kanala

Rehustamo 
Rehuvaaka

Eteistila

Siilot

Kaavakuva 
syöttölaatikoiden 
sijoittelusta.

Syöttilaatikko tuotanto- 
ja varastotiloissa tai 
niiden ulkopuolella

Syöttilaatikko ullakolla
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Myrkkyjä ei saa maatilaolosuhteissakaan ilman perusteltua syytä 
käyttää jatkuvasti, vaan aina käyttöohjeiden mukaisesti. Jyrsijät 
pitäisi normaalisti saada hävitetyksi 35 vuorokaudessa, jonka jäl-
keen myrkkysyötit kerätään pois. Torjuntajakson päätyttyä tilanne 
arvioidaan uudelleen. Jos syötin kulutus jatkuu tai ennaltaehkäi-
sevistä toimenpiteistä huolimatta havaitaan merkkejä jyrsijöistä, 
torjuntaa voidaan jatkaa. Tällöin pitää selvittää, miksi torjunta ei ole 
tehonnut ja ryhtyä toimenpiteisiin, joilla estetään uusien jyrsijöi-
den toistuva esiintyminen. 

Jatkuva syötitys on sallittua ainoastaan ainoastaan difenakumia, 
bromadiolonia tai kolekalsiferolia sisältävillä valmisteilla, jos uuden 
invaasion riski on jatkuvasti suuri tai muut torjuntakeinot ovat 
osoittautuneet riittämättömiksi.

Jyrsijämyrkkyjen käytössä tulee aina noudattaa myyntipakkauk-
sessa olevia käyttöohjeita ja käyttöturvallisuustiedotteita. On muis-
tettava, että valmisteet ovat myrkyllisiä myös ihmisille, erityisesti 
lapsille, sekä muille nisäkkäille ja linnuille. Ole varovainen myrkkyjä 
käsitellessäsi, käytä suojakäsineitä ja sijoita myrkyt ja kuolleet 
jyrsijät lasten ja muiden eläinten ulottumattomiin.  Vanhentuneet 
ja käyttökelvottomat jyrsijämyrkyt on hävitettävä vaarallisena 
jätteenä. Loukkuja voi käyttää jatkuvasti myrkkyjen sijaan ja niiden 
rinnalla.
 
LUONNONVARAISET LINNUT
Lintuja voidaan torjua monella eri tavalla. Äänikarkottimet tuotta-
vat lintujen varoitusääniä, petolintujen ääniä tai muita pelotteluää-
niä. Paineilma- tai nestekaasutoimiset lintutykit tuottavat kovan 
paukahtavan äänen. Markkinoilla on myös ultraääneen tai kirkkaa-
seen valonsäteeseen perustuvia laitteita.

Pelottimina voi käyttää myös esimerkiksi haukkaa matkivia leijoja 
tai muita petolinnun kuvia, tai vaikkapa kiiltäväpintaisia, roikku-
via esineitä. Suomessa on markkinoilla myös biosidivalmiste, joka 
estää pulujen oleilun käsitellyillä alueilla. Tuote on muovinappi, 
joka näyttää linnuille tulelta ja johon on lisätty karkottavaa hajus-
tetta. 

Ilmanvaihtoaukkojen, ikkunoiden ja ovien suojaaminen verkoilla 
estää lintujen pääsyn eläintiloihin. Lintupiikkejä voidaan käyttää 
paikoissa, joissa linnut mielellään istuvat, kuten rakennusten räys-
täillä tai poistoilmahormien päässä katolla.
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Rauhoittamattomia varislintuja voi ampua pesimäajan ulkopuo-
lella, ja poikkeusluvan turvin myös pesimäaikaan. Ampuminen 
toimii lähinnä pelotteena, sillä varislinnut ovat älykkäitä ja oppivat 
tunnistamaan ja välttämään vaarallisia tilanteita.

HYÖNTEISET JA PUNKIT
Suomessa saa käyttää vain Tukesin hyväksymiä hyönteis- ja punk-
kimyrkkyvalmisteita. Hyväksytyt valmisteet löytyvät kemikaalitieto-
palvelu Kemidigin Biosidirekisteristä biosidivalmisteryhmästä 18: 
Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan 
käytettävät valmisteet. Biosidivalmisteella voi olla myös koko EU:n 
kattava Unionin lupa: katso ECHA.

Biosidivalmisteita ei saa tilata omaan käyttöön ulkomaisesta verk-
kokaupasta tai tuoda ulkomailta. Valmisteessa on oltava merkintä 
soveltuvuudesta eläin-/karjasuojakäyttöön (ei pelkästään käyttö 
sisätiloissa). Käyttöohjeesta selviää, voidaanko tuotetta käyttää 
silloin, kun käsiteltävissä tiloissa on eläimiä, vai vain tyhjissä tiloissa.

Kanapunkkitartunnan välttämiseksi on tärkeää varmistaa, etteivät 
kanalaan tuotavat linnut ja niiden kuljetukseen käytetty kalusto 
tuo punkkeja tullessaan, eikä niitä myöskään siirretä kuljetuslaati-
koiden, ajoneuvojen tai ihmisten välityksellä tartunnan saaneesta 
kanalasta eteenpäin. 

Rakennukset ja ruokintalaitteet sekä pesät, orret ja ritilät tulisi 
suunnitella ja pitää kunnossa siten, että niissä on mahdollisimman 
vähän piiloutumispaikkoja kanapunkille. Ahtaat raot ja halkeamat 
tarjoavat niille suojaa päiväsaikaan ja kanalan tyhjennyttyä. Punkit 
voivat elää rakenteissa puolikin vuotta imemättä verta.

Kanapunkkien vastustus perustuu niiden esiintymisen jatkuvaan 
ja kattavaan seurantaan. Kanapunkki on kooltaan noin 0,7–1 mm ja 
sen havaitsee paljain silmin. Niitä näkyy rakenteissa helpoiten, kun 
valot ovat olleet kanalassa päällä muutaman tunnin. Myös pienet 
veritahrat kananmunissa saattavat viitata kanapunkkeihin. Jos 
punkkeja on paljon, niitä voi päiväsaikaan nähdä myös kanoissa, 
etenkin siipien alla ja peräpäässä.

Seurannassa käytetään eri puolille kanalaa asennettuja punkki-
pyydyksiä, esimerkiksi rakenteiden ympärille kierrettyä aaltopahvia 
tai tarranauhaa. Niiden avulla voidaan tarkkailla kanapunkkien 
esiintymistä ja määrää kanalassa. Pyydykset on tarkistettava valoi-
saan aikaan muutaman päivän välein. Mahdolliset punkit saadaan 
näkyviin kopauttamalla pyydystä valkoisen paperin päällä.

Kana
punkkien  

torjunta 

Orren ympärille 
kierretty aaltopahvi 
tai tarranauha kertoo 
kanalan punkkitilanteen.

LISÄTIETOA  
Biosidi rekisteri, 
Kemidigi
ECHA

https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-products
https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-products
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Jos kanapunkkeja havaitaan, torjuntatoimet aloitetaan mahdol-
lisimman nopeasti. Kanalan saneeraus aloitetaan erätauolla heti 
kun kanat on viety pois. Viilenevässä kanalassa kanapunkit vetäy-
tyvät rakenteisiin, jolloin niiden saavuttaminen on huomattavasti 
vaikeampaa. Biosidivalmisteita tulee käyttää aina niiden käyttö-
ohjeiden mukaisesti (esim. käsittelyn uusintaväli), jotta suurin osa 
punkeista saadaan hävitettyä.

Mekaaninen torjunta Kemiallinen torjunta: Biologinen torjunta

 ■ Aaltopahvi- tai tarranauha- 
pyydykset
- sopii punkkitilanteen seurantaan
- ainoana torjuntamenetelmänä ei 
tarpeeksi tehokas, jos punkkeja on 
paljon

 ■ Lääkkeet 
- kanoille eläinlääkärin määräyksellä 
kahdesti 7 vrk:n välein
- käytettävissä kaksi valmistetta, 
lääkkeen valinnassa huomioitava 
resistenssiriski
- lääkitys ajoitetaan lämpimään 
vuodenaikaan

 ■ Petopunkit
- vaikutus riippuu kanalan tyypistä 
ja koosta sekä punkkien määrästä. 
Usein punkit ensin vähenevät, mutta 
muninnan loppua kohti lisääntyvät. 

 ■ Kanalan imuroiminen 
- vähentää punkkien määrää
- vaikea toteuttaa kanalan monimut-
kaisissa rakenteissa

 ■ Sallitut biosidivalmisteet tuotan-
non sekä erätauon aikana
- aineen tulee olla Tukesin käyttö-
tarkoitukseen hyväksymä. 
LISÄTIEDOT: Kemidigi, Biosidirekis-
terin valmisteryhmä PT 18 
- Elector®, valmisteella on myyn-
tilupa, mutta ei saatavilla markki-
noilla (2021)

 ■ Huolellinen erätaukopesu ja -desin-
fiointi
 - pitää punkkien määrän kohtuulli-
sella tasolla
- puhdistus on aloitettava kanalan 
ollessa vielä lämmin

 ■ Kasviperäiset aromaattiset yhdis-
teet 
- lisätään juomaveteen tai rehuun, 
vähentävät kanojen houkuttele-
vuutta kanapunkeille
- teho saattaa vaihdella.

.

 ■ Kuumennus 
- tehokas menetelmä, mutta ei 
sovellu kaikkiin kanaloihin
- lämpö nostetaan nopeasti yli 55 
asteeseen 24 tunniksi
- lämmön nosto 1 vrk, jäähdytys 1 vrk

KANAPUNKKIEN TORJUNNAN VAIHTOEHDOT

LISÄTIETOA
Siipikarjatilojen haitta-
eläintorjunta, ETT

LISÄTIETOA
Kanapunkki hallintaan 
munintakanaloissa -hank-
keen loppuraportti, Luke

LISÄTIETOA
Taukosaneeraus kana-
punkkien varalta (Siipi-
karjaliitto), ETT

HUOMIOI hyönteismyrkkyjä 
käyttäessäsi, että ne ovat 
haitallisia myös hyödyllisille 
hyönteisille kuten mehi-
läisille ja yleensä erittäin 
myrkyllisiä vesieliöille. Monia 
hyönteismyrkkyjä ei saa käyt-
tää pestävillä pinnoilla, jotta 
myrkky ei pääse vesistöön. 
Noudata käyttöohjetta!

https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
https://www.kemidigi.fi/biosidirekisteri/haku
https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/haittaelaintorjunta/
https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/haittaelaintorjunta/
https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/haittaelaintorjunta/
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502051521
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502051521
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502051521
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502051521
https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/haittaelaintorjunta/
https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/haittaelaintorjunta/
https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/haittaelaintorjunta/
https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/haittaelaintorjunta/
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Kanalakuoriainen on tumman punaruskea tai musta ja 5,5–7,0 
mm pitkä. Se tarvitsee kasvaakseen lämpöä (> 28 °C) ja korkeaa 
ilmankosteutta (> 40 %). Kuoriainen munii halkeamiin ja rakoihin, 
kuivikkeisiin, lantaan, viljankuoreen ja rehu- tai vesilinjojen alle. 
Mitä suotuisammat olosuhteet ovat, sitä nopeampi on kuoriaisen 
elinkierto. Kanalakuoriaisen toukka, buffalomato, on keltainen ja 
noin 15 mm pitkä. Toukka ei kestä alle +10 °C lämpötilaa.

Kanalakuoriainen käyttää ravinnokseen kananlantaa ja siinä eläviä 
kärpästoukkia, homeen pilaamaa viljaa ja jauhoja, raatoja ja rikkou-
tuneita munia. Jos lanta jätetään käsittelemättömänä kuivikkeisiin 
kanalassa, pellolla tai kompostikasalla, kanalakuoriainen lisääntyy 
siinä tehokkaasti. Kuoriainen pystyy lentämään pitkiäkin matkoja. 
Aikuiset kuoriaiset saattavat levitä myös kanalan tai kananlannan 
levitysalueen läheiseen asutukseen ja saastuttaa elintarvikkeita.

Jos kanalakuoriaisia havaitaan vähäisiäkin määriä, torjunta on aloi-
tettava heti kanalan tyhjennyttyä. Parhaaseen tulokseen päästään, 
jos torjunta tehdään pitopaikan kaikissa osastoissa yhtä aikaa. 
Torjuntatoimet on myös tehtävä broilerikasvattamon positiivisen 
kampylobakteerilöydöksen jälkeen aina erätauolla. 
 
Pitkittyneessä kuoriaisongelmassa tilojen jäähdyttäminen nollan 
alapuolelle useiden päivien ajaksi voi auttaa hävittämään mahdol-
lisia jäljelle jääneitä kanalakuoriaisia, mutta on vaikea toteuttaa.
  
Kärpästen torjunta tulee aloittaa jo keväällä eikä vasta sitten, kun 
kärpäsiä on jo paljon. Kärpäset hakeutuvat kosteisiin ja ravintoa 
tarjoaviin paikkoihin. Lantakuilut ja paikat, joihin kertyy rehuntäh-
teitä tai eläinten eritteitä, ovat tyypillisiä lisääntymispaikkoja. 

Aikuisten kärpästen hävittämiseksi on saatavilla sumutteita, ruis-
kutteita, veteen liuotettavia jauheita, joita levitetään kärpästen 
oleskelupaikkoihin ripustettaviin levyihin sekä liimapyydyksiä ja 
sähköisiä kärpäspyydyksiä. Ikkunoihin voidaan kiinnittää läpinäky-
viä liimapyydyksiä. Sumutteet tappavat tehokkaasti aikuiset kär-
päset, mutta eivät toukkia. Kaikkia biosidivalmisteita tulee käyttää 
pakkauksen käyttöohjeen mukaisesti. Esimerkiksi käsiteltyjä levyjä 
ei tule sijoittaa paikkoihin, joissa linnut pääsevät nokkimaan niitä. 

Kärpästen toukkia voidaan torjua kemiallisella hyönteismyrkyllä, 
jota levitetään joko sirotteena tai veteen sekoitettuna kärpästen 
munintapaikoille valmisteen käyttöohjeen mukaisesti.

LISÄTIETOA
Taukosaneeraus kanala-
kuoriaisten varalta, ETT

Kärpästen 
torjunta

Sähköinen loukku on 
siisti tapa pitää kärpäset 
kurissa.

Kanala
kuoriaisten 

torjunta 

https://www.ett.fi/siipikarja/tilatason-tautisuojaus/haittaelaintorjunta/
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2021/09/Taukosaneeraus-kanalakuoriaisten-varalta.pdf
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2021/09/Taukosaneeraus-kanalakuoriaisten-varalta.pdf
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Biologisesti kärpäsiä voidaan torjua pistiäisten avulla. Pistiäiset 
menestyvät lannassa ja sopivat siksi hyvin eläintiloihin, joissa 
käytetään kuivikkeita. Pistiäinen munii navettakärpäsen kotelon 
sisään ja tuhoaa siellä kehittyvän navettakärpäsen toukan.

 

Haittaeläinten torjuntasuunnitelma

Haittaeläinten torjuntasuunnitelman voi tehdä itse tai sen voi koko-
naan tai osittain ulkoistaa asiantuntevalle toimijalle. Jos haittaeläin-
torjunta ulkoistetaan, tulee tilalla säilytettävästä kirjallisesta suun-
nitelmasta käydä ilmi ainakin torjunnasta vastaavan yrityksen nimi, 
torjunnan pääpiirteet sekä kirjanpito suoritetuista torjuntatoimista.

Päivitä suunnitelma aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuosit-
tain. Säilytä torjuntasuunnitelma ja sen liitteenä oleva asemapiirros 
sekä siihen liittyvä kirjanpito niin, että ne ovat tilan työntekijöiden, 
lomittajan tms. käytettävissä joko sähköisenä tai paperiversiona. 
 

KIRJAA HAITTAELÄINTEN TORJUNTASUUNNITELMAAN 
SEURAAVAT ASIAT:
 
1. Torjunnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

2. Ennakointi ja haittaeläimiltä suojautuminen
 ■ Rakennusten tiiviys (haittaeläinten pääsyn esto)
 ■ Tuotantorakennusten seinustat
 ■ Tuotantotilojen pitäminen siistinä niin, että haittaeläimille ei ole 
suojaa tai ravintoa
 ■ Jyrsijätilanteen seurantasuunnitelma 
 ■ Kanapunkki-/kanalakuoriaistilanteen seurantasuunnitelma 

3. Suunnitelma toimenpiteistä, kun haittaeläimiä on havaittu
 ■ Jyrsijöiden torjuntasuunnitelma
 ■ Syöttilaatikoiden ja loukkujen sijainti asemapiirrokseen merkit-
tynä. Syöttiasemat numeroidaan, jotta ne ovat löydettävissä ja 
tunnistettavissa. Torjunnassa käytettävien tuotteiden (esim. myr-
kyt, karkottimet, merkkiaineet) nimet ja valmistajat
 ■ Luonnonvaraisten lintujen torjuntasuunnitelma  
 ■ Hyönteisten (kärpäset, kanapunkit, kanalakuoriaiset tms.) tor-
juntasuunnitelma 
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4. Kirjanpito toteutetuista toimenpiteistä
 ■ Tarkkailukierrokset haittaeläinten tai niihin viittaavien merk-
kien varalta
 ■ Haittaeläinhavainnot (sisältäen mm. elävät ja kuolleet jyrsi-
jät, niiden jäljet, ulosteet, virtsan haju, kaivamis- ja jyrsintäjäl-
jet rakenteissa sekä linnut tai hyönteiset tuotantotiloissa)   
 ■ Suoritetut torjuntatoimenpiteet, kuten syöttien lisääminen
 ■ Käytettyjen jyrsijä- ja hyönteis/punkkimyrkkyjen määrät

RKH3 kansalliset laatujär-
jestelmät osana kestävää 
ruokajärjestelmää

Eläinten terveys ETT ry  
www.ett.fi  
Ruokavirasto  
www.ruokavirasto.fi  
Turvallisuus- ja kemikaali-
virasto (Tukes)  
www.tukes.fi

Tämän oppaan toteutta-
miseen on saatu MMM:n 
myöntämää Ruokaketjun 
kehittämisavustusta.

Taitto ja kuvitukset: 
Päivi Liikamaa
paivi.liikamaa@phnet.fi 

mailto:paivi.liikamaa%40phnet.fi?subject=

