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Ohjeita Haittalintujen torjuntaan

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuoltoon tulee ajoittain ilmoituksia eri puolilla
kaupunkia olevista haittalintujen, kuten mm. kesykyyhkyjen(pulujen), lokkien,
varislintujen tai naakkojen aiheuttamista häiriöistä tai hygieniahaitoista. Haittalinnut
voivat aiheuttaa monenlaista haittaa kiinteistöille ja niiden käyttäjille esim. tahraten
ulosteillaan rakenteita ja muuta ympäristöä. Lintujen tuoman hygieniahaitan lisäksi
linnut voivat levittää tauteja. Lisäksi linnuissa ja lintujen pesissä elävät hyönteiset voivat
myös siirtyä rakennuksen sisätiloihin.
Terveydensuojelulain mukaan kiinteistön omistaja tai haltija on tarvittaessa
velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin haittaeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä.
Kiinteistön omistajan tai haltijan on hoidettava kiinteistöä siten, että
haittaeläinten pesiytyminen ja ravinnon saanti kiinteistöllä estyvät.
Terveydensuojelulaki 763/1994 31 §
Lintujen rauhoitusajat asettavat torjunnalle rajoituksia. Lintujen torjunnassa ennalta
ehkäisy on tärkeää. Kiinteistön jätehuolto tulee järjestää niin, että linnut eivät pääse
jäteastiaan tai kompostoriin, jossa on keittiöbiojätettä. Jäteastioiden tulee olla siistejä,
ehjiä ja niiden kansien tulee olla suljettuina. Jäteastioita ei saa myöskään ylitäyttää niin,
että kansien sulkeutuminen estyy. Ympäristö tulee pitää siistinä, elintarvikkeet ja
lemmikkien ruoat varastoituna siten, etteivät linnut pääse niihin käsiksi. Pikkulintujen
ruokinta kannattaa lopettaa, jos se houkuttelee paikalle isoja haittalintuja.
Haittalintujen karkottamiseksi kiinteistöltä voi kokeilla erilaisia pelotteita, kuten tuulessa
liehuvia nauhoja, vanhoja CD-levyjä tai muita kiiltäviä esineitä. Lintuja voi yrittää
karkottaa myös esim. muovilla petolinnuilla, joita on myytävänä esim. puutarha-alan
myymälöissä. Linnut kuitenkin tottuvat karkottimiin varsin pian, joten erilaisten
pelottimien vaihtelua voi kokeilla. Haittalintujen torjuntaan löytyy myös erilaisia
lintuesteitä, joiden tehtävänä on estää lintujen pääseminen rakennukseen tai sen
rakenteisiin. Lintuesteet eivät saa olla teräviä, eivätkä sellaisia että linnut voivat
vahingoittua.
Lintujen pääsy ja pesintä kiinteistössä voidaan estää esim. seuraavin keinoin:
Kiinteistölle ja sen alueelle voidaan asentaa lintuverkkoja, jotka estävät lintuja
lentämästä sisäpihoille, käytäville, katosten alle tai muihin avoimiin tiloihin (esim.
autokatosten avoimet ylärakenteet jne). Rakennuksen muut mahdolliset lintujen
mentävät kohdat tulee tarkastaa ja tarvittaessa asentaa niihin verkot. Verkko ei saa olla
sellainen, että linnut takertuvat siihen. Verkon valinnassa tulee huomioida tilojen ja
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rakenteiden tuulettuminen. Verkko asentaminen tulee tehdä pesimäkauden
ulkopuolella. Lintujen oleskeleminen räystäillä, ikkunalaudoilla, parvekkeen kaiteilla ym.
voidaan estää vaijereilla tai siimoilla. Lintujen oleskelu erilaisilla tasoilla ja ulokkeilla
voidaan estää myös ns. lintupiikeillä. Lintuverkkoja, vaijereita, lintupiikkejä yms.
haittalintujen torjuntaan käytettäviä tuotteita myyvät tuholaistorjuntayritykset,
rautakaupat ja puutarha-alan myymälät jne. Torjuntavälineet tulee asentaa ja niitä tulee
käyttää valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Usein lintujen torjuntatoimenpiteet
saattavat vaatia kuitenkin ammattilaisen käyttöä. Tarvittaessa voi olla yhteydessä myös
alueelliseen riistanhoitoyhdistykseen.
Mikäli haittalintuongelma havaitaan taloyhtiön alueella, tulee asiasta ilmoittaa
isännöitsijälle. Omakotitaloalueella ongelmasta kannattaa keskustella naapurien
kanssa ja ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin samanaikaisesti.
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Ohje on muokattu Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollon – Ohjeita
haittalintujen torjuntaan 2019 ohjeistuksesta.
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