
Jyrsijäriskit ja indikointieläimiä
Kaarlo Satimus

tuholaistorjuja



Apodemus flavicollis

• Voimakas, nopea hiiri

• Kiipeää kuten orava

• Hakee yläpohjista 

ampiaispesiä ja hyönteisiä

• Selviytyy metsissä hyvin

• Metsähiiri on fyysinen

Metsähiiri 



Rattus norvegigus

• Asuu maan läheisyydessä

• Kaivelee

• Kaikkiruokainen

• Yhdyskunnissa

Rotta 



Mus musculus

• Sisätiloissa ennen yleinen, 

nykyään harvinainen

• Vähäinen vedentarve

• Voimakas hiirenhaju

• Pystyy pesimään ullakoilla, 

koneissa

• Kaikkiruokainen

Kotihiiri 



Clethioronymus glareolus

• Pitkähäntäisin ja 

suurikorvaisin myyrä

• Luullaan hiireksi

• Levittää myyräkuumetta

Metsämyyrä



Microtus agrestis

• Hyvin yleinen

• Keväällä ruoho- ja 

lehtitunnelit

• Vioittaa puita ja pensaita

• Tulee sisälle syksyllä 

kuivaan

Peltomyyrä



Micromys minutus

• Ei pakoreaktiota

• Piiloutuu tavaroihin ja 

kuormalavoihin

Vaivaishiiri



Sorex minutus

• Hyönteissyöjä

Vaivaispäästäinen



Rattus rattus

• Trooppinen

• Harvoin Suomessa

• Kiipeilee

Mustarotta



Arvicola terrestris

• Asuu myös kuivalla maalla

• Varastelee juureksia

• Käytäviä maassa ja 

multakasat

• Joskus kellareihin

• Ahkera, tekee yksin satoja 

kekoja

Vesimyyrä





Uusi sikala



Vanhenevaa maaseutua



Rehuvarastot



Jyrsijöiden sisäänpääsy



Elementtien saumat



Läpiviennit verkotetaan



Metsähiiret matkalla sisään



Jyrsijät kiipeävät hyvin



Kuivikevarasto



Liukuovien tiivistys



Suojaa jyrsijöille



Ei suojaa jyrsijöille



Puurakennuksen heikkoudet



Maaseudun asuinrakennukset



Vanhat kuivurit



Uusi kuivuri ja varasto



Kuivurin jäte



Vanhat maalaistalot





Puurakenteita



Romut



Takapiha



Piha koneilla leikattavaksi



Sileä piha



Asvaltti, sepeli, sileä nurmikko



Siisti piha



Puiset siilot



Vanhaa rehua ja 
pölyä: Hyönteisiä ja 
jyrsijöitä
Suodatinpusseissa 
vanhaa tuotetta
Siiloissa ulkopuolella 
vaakasuoria 
pölypintoja
Siilot vuotavat ja 
pölyävät



Jäljet kertovat tuholaisista





Jyrsijät sisällä



Jyväkärsäkäs vehnässä



Hinkalokuoriaisia, jauhopukkeja



Jauhokoisa ja toukka
kutovat seittiä ja kotelon, seitti ja rehu tukkivat laitteet



Viemärikärpänen –yhteys viemäriin



Vanhaa likaa 
ilmaisevia 
hyönteisiä.

Ihrakuoriainen
Kanalakuoriianen
Sokeritoukka
Siira
Lesiäinen
Pihtihäntä



Hämähäkillä ja harsokorennolla on saaliseläimiä



Pieniä hyönteisiä
ja punkkeja

• Jäytiäisiä

• Hyppyhäntäisiä
• Pöly- jauho-
• punkkeja
• Valeskorpioneja



Yläpohjan suojaus



Yläpohjan lämmöneristeet



Klassinen tappava loukku



Syötti-, monit-,loukkuasema









Anselmi ja syöttiasema



Kissa ja metsähiiri



Sääsuojattu asema



Sääsuoja ja ketjukiinnitys



Syöttiasema kuiva, 
lämmin.
Puu labyrintti  houkuttaa.





CO2 tappava loukku



Sähköinen jyrsijähallinta



Jyrsijöiden luontaisia vihollisia

Kissa
Koira
Kärppä 
Lumikko
Kettu
Supikoira
Minkki
Näätä
Tuulihaukka
Haukat
Pöllöt
Varislinnut
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