
APUA ROTTAONGELMIIN  

 

Rottien elinympäristö 

Rotta suosii kosteita, maanläheisiä asuinpaikkoja, joissa se voi kaivaa maanalaisia käytä-

viä esim. vesiputkien ja johtojen läheisyydessä. Myös lauta-ja jätekasat saattavat kelvata 

asuinpaikaksi. Rotan esiintymiseen vaikuttaa ravinnon ja suojapaikkojen saatavuus. Asuin-

pakat ovat tunnistettavissa rotan maastoon jättämistä jäljistä kuten käytävien suuaukoista, 

niistä ulos työnnetyistä multakasoista, sileäksi tallotuista poluista sekä ulosteesta. Mm. ra-

kennusta korjattaessa rotanpitäväksi on hyvä tietää, että nuori rotta pystyy ryömimään 

jopa n. 2,5 cm suuruisesta aukosta. 

 

Rottien torjunta 

Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on oleellista. Rottaongelma on helpointenpoistetta-

vissa estämällä rotan ravinnonsaanti pitämällä talousjätteet tiiviissä astioissa ja roskaka-

toksen siivottuna. Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan biojätteitä, tulisi kompostorin rakenne 

olla sellainen, että rotta ei pääse sen sisälle ja biojäte tulisi peittää karikkeella huolellisesti 

kompostiin vietäessä. Ylimääräinen hedelmä- tai marjasato puutarhakompostiin vaan 

biojäteastiaan  

Rotat käyttävät mielellään hyödyksi myös lintujen ruokintapaikkoja sekä ihmisten tienvar-

sille ja ulkoilualueille jättämiä roskia, kuten grillipapereita ja ruuanjätteitä. Sisätiloissa kan-

nattaa ensisijaisestikokeilla rottien loukkupyyntiä. Loukkuja pitää olla useita ja on huoleh-

dittava siitä, että loukku on sidottu kiinni jonnekin ja että houkutusruoka on maittavaa ja 

tuoksuu hyvälle (esim. suklaata, makkaraa, savustetut ruoka-aineet) sekä hyvin kiinni lou-

kussa. Loukkuja tulee tarkistaa päivittäin. Joskus rottia on torjuttava myös järeimmin asein 

kuten myrkyllä. Rotanmyrkkyä ei kuitenkaan enää myydä yksityisille ja rottia saavat myr-

kyttää enää ammattilaiset.  

 

Ammattilaisten apu 

Itse tehdyt torjuntatoimenpiteetsaattavat osoittautua hankalissa tapauksissa kuitenkin riit-

tämättömiksi ja tällöin onkin syytä tuholaistorjuntayrityksen puoleen. Pääkaupunkiseudulta 

löytyy useita tuholaistorjuntaan erikoistuneita yrityksiä, jotka torjuvat rottia mm. myrkyttä-

mällä.  Tukesin kotisivuilta löydät tietoa niistä yrityksistä, joilla on oikeus käyttää rotan-

myrkkyä. 

Mikäli havaitset rottia esim. taloyhtiösi tiloissa, tee välittömästi ilmoitus isännöitsijälle. 

Omakotitalojen rottaongelmissa suositellaan ammattilaisen käyttöä torjunnassa. Kaupun-

gin yleisillä alueilla (esim. leikkipuistot) ilmenneistä rottahavainnoistavoi ilmoittaa yhdys-

kuntatoimen kunnossapitoyksiölle. 
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