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Tiivistelmä
Lintujen aiheuttamat maatalousvahingot ovat Suomessa kasvussa. Selvityksessä kartoitettiin muiden
maiden kokemuksia maatalousvahinkojen ennaltaehkäisystä. Selvitys toteutettiin verkkokyselynä.
Vastauksia ja aiheeseen liittyviä raportteja saatiin 30 maasta. Vastausten perusteella eri lintulajit
aiheuttavat eri maissa vaihtelevia tuhoja, ja vahingot tapahtuvat eri aikaan. Suurimmat vahingot tapahtuvat
viljelyksillä ja hedelmätarhoilla. Erilaisia ennaltaehkäisy-, esto- ja karkotusmenetelmiä on paljon. Niiden
toimivuudesta on kuitenkin varsin vähän tutkimustietoa. Selvityksen mukaan sidosryhmien välinen
yhteistyö on tärkeää, koska se vähentää ennakkoluuloja eri toimijoiden välillä. Pienehköjen lintujen
aiheuttamat vahingot ovat pistemäisiä, ja niitä voidaan estää paikallisten karkotusmenetelmien avulla.
Suurikokoisten lintujen, kuten hanhien ja kurkien, aiheuttamien vahinkojen estäminen on sen sijaan
kokonaisuuden hallitsemista. Väärin toteutettu pelottelu ainoastaan siirtää vahinkoja toisiin paikkoihin.
Lintujen esiintymistä ja ruokailua voidaan ohjata muun muassa lintupeltojen, viljelymenetelmien,
maanmuokkauksen ajoituksen sekä pelottamisen avulla. Esto- ja karkotusmenetelmien paikkoja ja itse
menetelmää kannattaa vaihtaa useasti. Lintupellot ovat varsinaisten karkotusmenetelmien ohella tärkein
keino vähentää vahinkoja viljelyksillä. Selvityksen perusteella on selvää, ettei yhtä kaikkialla ja aina toimivaa
menetelmää ole. Toimivimmat passiiviset menetelmät ovat lintupellot, näköesteet, linnunpelättimet,
”scarey man”, heliumpallot, haukkaleijat, liput, nauhat ja viirit. Aktiivimenetelmistä parhaiten toimivat
drooni, vihreä laser, koira ja lintuja pelotteleva ihminen. Lintujen aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy
ja pelottaminen vaatii huolellista suunnittelua. Karkottajan palkkaaminen voi olla hyvä ratkaisu isoilla
alueilla.

1. Johdanto
Maanviljelyn ylläpitämät elinympäristöt ja maataloustoiminta tuottaa linnuille ravintoa sekä levähdys- ja
suojapaikkoja. Ilman maataloutta useiden lajien levinneisyys ja populaatiot olisivat hyvin erilaiset kuin
nykyään. Suurina parvina peltoalueilla ja tilakeskuksissa liikkuvat linnut voivat aiheuttaa paikoin merkittäviä
haittoja maataloudelle.
Vahinkojen määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina, mikä on lisännyt tarvetta toimenpiteisiin, joilla
vahinkojen syntymistä voidaan estää. Ennaltaehkäisyn tavoitteena on pitää linnut pois kohteilta, joilla ne
aiheuttavat merkittäviä vahinkoja. Toimenpiteiden tavoitteena ei ole estää lintujen alueellista esiintymistä
kokonaan, siirtää ongelmaa muualle tai vähentää lintupopulaatioiden kokoa.
Vaikka variksenpelättimiä on käytetty Suomessa hyvin pitkään, ei moderneista lintujen karkottamis- ja
vahinkojen ennaltaehkäisymenetelmistä ole Suomessa juurikaan kokemuksia. Suomessa lintujen
aiheuttamien maatalousvahinkojen ehkäisyä on selvitetty lähinnä kurjen (Grus grus) (Niemi 2009) ja naakan
(Corvus monedula) (Pohja-Mykrä ym. 2016) osalta. Joitakin pelottimia on testattu Kaakkois-Suomen
hankalimmilla hanhialueilla (ks. esim. Kontiokorpi 2017).
Vaikka Suomessa lintujen aiheuttamat merkittävät maataloushaitat ovat verraten uusia ilmiö, haittoja on
ollut vuosikymmeniä monin paikoin muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Näillä alueilla maatalous on
sopeutunut haittoihin ja niiden hallintaan jo vuosikymmenten ajan. Tässä selvityksessä esitellään, millaisin
toimenpitein vahinkojen ennaltaehkäisyä toteutetaan muissa maissa, ja mitkä toimenpiteet on todettu
parhaiksi. Yhteenvedossa sivutaan lyhyesti myös muiden kuin maatalousvahinkojen ennaltaehkäisyä.
Selvityksessä kartoitettiin erityisesti sellaisia menetelmiä, joissa lintuja ei tapeta.
Hankkeessa keskityttiin erityisesti seuraaviin vahinkotyyppeihin ja niiden ennaltaehkäisykeinoihin:
o
o
o

peltoviljely; linnut syövät, tallovat ja ulostavat pelloilla
hedelmä- ja puutarhat; linnut syövät marjoja ja hedelmiä
juoma- ja ruokintalaitteet; linnut juovat, syövät ja ulostavat laitteisiin
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o
o

rehupaalit; linnut nokkivat reikiä paaleihin
ilmajohdot; linnut lentävät voimalinjoihin tai tekevät pesiä sähkötolppiin aiheuttaen
sähkökatkoksia

BirdLife Suomi toteutti hankkeen ympäristöministeriön tilauksesta.

2. Maatalous ja linnut
Maanviljelyn tarkoituksena on tuottaa ravintoa ihmisille. Samalla se tuottaa ravintoa ja elinympäristöä
suurelle joukolle lintuja ja muita luonnon eläimiä. Koska viljely tapahtuu luonnossa, syövät linnut ja muut
eläimet osan sadosta. Ristiriita sen suhteen, että linnut syövät satoa lienee yhtä vanha. Jo muinaisten
egyptiläisten tiedetään käyttäneen tuhansia vuosia sitten linnunpelättimiä ja verkkoja suojellessaan
vehnäviljelmiä linnuilta.
Euroopan maapinta-alasta 45 % on maatalouden käytössä. Maatalous on muuttunut pienimuotoisesta
viljelystä nykyiseen yksipuoliseen tehotuotantoon, jossa maatilat ja peltopinta-alat ovat suuria. Suuret ja
monotoniset viljelmät ovat pienimuotoisia alttiimpia säiden, tautien ja eläinten aiheuttamille vahingoille.
Avo-ojallisen pienimuotoisen maatalousympäristön korvautuminen monotonisilla suurilla peltoalueilla on
vähentänyt huomattavasti maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta. Muutos on samalla
hyödyttänyt lajimäärältään pienempää, mutta nykyään yksilömäärältään runsaslukuista lintulajijoukkoa.
Runsastuneiden lajien joukossa on runsaasti kasviravintoa syöviä riistalajeja, kuten hanhia ja sorsalintuja,
joiden kantojen kasvua on edesauttanut myös metsästyksen säätely. Myös useat kansainvälisten
suojelutoimien kohteena olleet lajit ja jopa sukupuuton aiemmin uhkaamat lajit ovat huomattavasti
runsastuneet, kuten valkoposkihanhi.
Tiettyjen lajien runsastuminen on lisännyt lintujen aiheuttamia maatalousvahinkoja. Kasvun taustalla on
ollut myös luonnonsuojelulainsäädännön kehittyminen. Entisaikoina, kun luonnonsuojelu ei ollut vielä
kehittynyttä, haittoja torjuttiin yleisesti tappamalla haittoja aiheuttaneita lintuja ympäri vuoden.
Yhdysvalloissa lintujen aiheuttamien vahinkojen vuosittaisiksi kustannuksiksi on arvioitu vilja-, hedelmä- ja
marjatiloilla 150 miljoonaa dollaria. Näistä valtaosa on rauhoittamattomien lintujen aiheuttamia vahinkoja.
Useissa maissa valtio korvaa rauhoitettujen lajien aiheuttamia maatalousvahinkoja. Saksassa neljän
hanhilajin arvioidaan aiheuttavan talvessa 7 miljoonan euron kustannukset. Hollannissa korvaukset
merihanhien (Anser anser) aiheuttamista vahingoista olivat 5 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2010–
2015. Koko maatalouden rahoitusjärjestelmiin suhteutettuna korvaukset ovat hyvin pieniä, mutta ne usein
keskittyvät ja voivat olla paikallisesti merkittäviä.
Suomessa lintujen aiheuttamat satovahingot ovat vähäisiä moniin Länsi-Euroopan maihin verrattuna.
Vahinkojen määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti etenkin kaakkoisessa Suomessa, missä
läpimuuttavien valkoposkihanhien (Branta leucopsis) käyttäytyminen on muuttunut. Ennen linnut
muuttivat alueen ylitse pysähtymättä, mutta nykyään yhä suurempi joukko hanhia ruokailee alueen pelloilla
keväin syksyin. Läntisessä Suomessa vahinkoja aiheuttavat lähinnä merihanhi, kurki (Grus grus) ja
laulujoutsen (Cygnus cygnus), joiden kaikkien kanta on selvästi kasvanut. Valtion maksamien
vahingonkorvausten määrä on kasvanut nopeasti erityisesti valkoposkihanhien levähdysalueilla Itä- ja
Kaakkois-Suomessa.
Lintujen esiintymisen muutos, satotappiot ja tappioiden korvaaminen valtion toimesta on herättänyt
yhteiskunnallista keskustelua. On vaadittu lintujen määrän vähentämistä, mutta myös muutoksia
korvausten maksuun. Vuodesta toiseen samoille viljelijöille maksettavia vahingonkorvauksia ei ole pidetty
kovin mielekkäinä, vaan ongelma haluttaisiin ratkaista kestävämmällä tavalla, kuten maataloustukien tai
vahinkojen ennaltaehkäisykeinojen avulla.
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Vuosittaiset vahingonkorvaukset voivat joillakin alueilla olla jopa kymmeniä tuhansia euroja. Toistuvien
vahinkojen alueilla on ilmeistä, että ennaltaehkäisymenetelmillä voidaan pienentää vahinkoja ja tätä kautta
korvauksia. Yhteiskunnallisesti voi olla edullisempaa ja hyväksytympää tukea ennaltaehkäisykeinoja
vuosittaisten korvausten sijaan. Vaikka ennaltaehkäisyvälineistön hankkiminen maksaisi enemmän kuin
yhden vuoden vahingonkorvaukset, tulee toiminta yhteiskunnallisesti halvemmaksi, jos hankinnan avulla
voidaan estää useamman vuoden vahingot (esim. jos kahden vuoden korvausten hinnalla voidaan saada
laitteet, jotka estävät haitat 5 vuotta, on se yhteiskunnalle halvempaa).
Lajit, olosuhteet ja vahinkojen syntyaika vaihtelevat eri maissa. Toisissa suurimmat vahingot aiheuttavat
lintujen pesimäpopulaatio, toisissa talvehtijat tai muuttavat linnut, joissakin voi olla näitä kaikkia. Vaikka
tilanteet ovat erilaisia, on todennäköistä, että useimmat maailmalla hyväksi todetut ratkaisut toimivat myös
Suomessa.

3. Selvityksen menetelmät
Hanke toteutettiin englanninkielisenä verkkokyselynä. Kysymyksillä kartoitettiin lintujen aiheuttamia
vahinkoja eri tuotantoalueilla, niiden laajuutta, käytettyjä vahinkojen ehkäisykeinoja ja kokemuksia
keinojen toimivuudesta. Lisäksi kysyttiin, saako vahinkoihin tai ehkäisymenetelmiin rahallista tukea sekä
pyydettiin aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja raportteja tiedoksi.
Kyselyn linkki saatteineen lähetettiin helmikuussa 2019 ja muistutukset maalis–huhtikuussa 265 henkilölle
tai organisaatiolle 35 maahan. EU:n ulkopuolisiin maihin se lähetettiin Euroopassa Norjaan, Sveitsiin ja
Venäjälle, Euroopan ulkopuolelle USA:han, Kanadaan, Kiinaan ja Japaniin.
Ensisijaisena jakelukanavana olivat BirdLifen Internationalin jäsenjärjestöt. BirdLife-yhteisössä
jakelukanavana käytettiin EU-maissa lintu- ja luontotyyppidirektiivi -työryhmää ja maataloustyöryhmää
sekä EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa sekä Aasian ja Pohjois-Amerikan maissa BirdLife-järjestöjen
suojeluasiantuntijoita. Saatteessa pyydettiin välittämään kysely oman organisaation ulkopuolisille alan
asiantuntijoile ja toimijoille. Kyselyä lähetettiin lisäksi suoraan muutamille BirdLife-yhteisön ulkopuolisille
henkilöille, joilla tiedettiin olevan kokemusta aiheesta.
Verkkolomakkeen kautta saatiin 11 ja sähköpostitse 14 vastausta, joista järjestöiltä oli 16,
tutkimuslaitoksilta 7 ja hallinnosta 2. Vastauksia saatiin 23 maasta: Belgia, Bulgaria, Hollanti, Irlanti, IsoBritannia, Italia, Kiina, Kreikka, Kroatia, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, USA,
Tanska, Tšekki, Venäjä ja Viro. Kroatian ja Venäjän vastauksissa todettiin, ettei aiheesta ole kokemuksia tai
tietoa.
Selvityksessä käytetyissä tutkimuksissa ja raporteissa oli kokemuksia seuraavista maista: Australia, Belgia,
Bulgaria, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia, Islanti, Israel, Italia, Japani, Kanada,
Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, USA ja Uusi-Seelanti.
Useimmat vastaajista olivat itse olleet mukana tutkimuksissa tai muuten perehtyneet aiheeseen.
Vastausten perusteella joissakin maissa on ongelmana järjestöjen ja tutkimustahojen sekä valtion
viranomaisten vähäinen yhteistyö. Esimerkiksi Saksan BirdLifen Lars Lachmann kertoi välittäneensä kyselyn
usealle hallinnon edustajalle, joista yksikään ei vastannut kyselyyn.

4. Tulokset
Yleisesti selvityksen perusteella voidaan todeta, että lintujen aiheuttamien vahinkojen estokeinoja on
kehitetty varsin paljon, mutta kokemuksia niiden tehokkuudesta on tiedossa kohtuullisen niukasti.
Varsinaista tutkimustietoa keinojen toimivuudesta on tätäkin vähemmän. Aihe on kuitenkin ajankohtainen
Suomen lisäksi monissa muissa maissa, minkä ansiosta uusia teknisiä lintujen pelotteluun tarkoitettuja
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laitteita kehitetään koko ajan, ja jo käytössä olevien menetelmien toimivuudesta on meneillään
tutkimuksia. Tieto asiasta on sen ansiosta lisääntymässä lähitulevaisuudessa.

4.1. Vahinkotyypit ja niiden maantieteellinen jakautuminen
Lintujen maataloudelle aiheuttamien vahinkojen estäminen on koettu tärkeäksi etenkin Pohjois- ja LänsiEuroopassa sekä Pohjois-Amerikassa. Vahinkoja aiheuttavien lajien kirjo ja tyyppi on laaja ja vaihtelee
maantieteellisesti ja ajallisesti. Vahinko riippuu lintulajista, kaudesta, säästä, alueesta, käytettävistä
viljelykasveista jne. Euroopassa merkittävimmät haitat keskittyvät kahteen ajankohtaan; kylvön/itämisen
aikaan sekä viljan kypsymisvaiheeseen. Yhdessä vastauksessa mainittiin, että lintujen aiheuttamia vahinkoja
suurempia ovat sään ja kasvitautien aiheuttamat vahingot.
Ruotsissa pahimmat vahingot aiheutuvat lintujen vehnän, ohran, perunan, rypsin ja nurmen tallomisesta ja
syömisestä ennen sadonkorjuuta. Hollannissa ja Bulgariassa kaikkein tunnetuimpia ovat hanhien
aiheuttamat vahingot nurmilla ja talvivehnällä.
Portugalissa vahinkoja syntyy, kun linnut syövät siemeniä kylvämisen jälkeen. Flamingot (Phoenicopterus
roseus) voivat aiheuttaa vahinkoa juuri kylvettyyn riisipeltoon. Belgiassa pahimmat vahingot aiheutuvat
sepelkyyhkyn (Columba palumbus) ja varislintujen syömistä herneen ja viljojen siemenistä.
Liettuassa, Tšekissä ja Kreikassa pahimmat vahingot tapahtuvat hedelmä- ja puutarhoissa (etenkin
viinitarhoissa). Italiassa ongelmana on viljelykasvien tai siementen syöminen ja hedelmäpuiden
vahingoittuminen. Kiinassa varislinnut, kottaraiset ja varpuset tuhoavat viljelmiä ja marjasatoja. Japanissa
suurimmat tappiot tulevat etenkin varislintujen aiheuttamista vahingoista vesimeloni-, hedelmä- ja
vihannesviljelmillä.
USA:sta saatiin laaja lista vahingoista ja niiden aiheuttajista (listassa on huomattavaa, että useat vahinkoa
aiheuttavista lajeista ovat vieraslajeja, kuten kottarainen ja fasaani):
-

kypsät peltokasvit (riisi, auringonkukka, maissi, rapsi jne.) – turpiaalit, varislinnut, papukaijalinnut,
kottarainen
siementävät viljelykasvit (salaatti, rapsi, riisi, auringonkukka, maissi, soijapavut jne.) – turpiaalit,
varislinnut, kurkilinnut, hanhet, tunturikiuru, fasaani ja kalkkunat
kylvöalueet (riisi, auringonkukka, maissi jne.) – turpiaalit, varislinnut, tunturikiuru, fasaani ja
kalkkunat
kypsät hedelmät puilla, viiniköynnöksillä ja pensailla (kirsikat, mustikat, viinirypäleet, omenat,
sitrushedelmät, trooppiset hedelmät) – papukaijalinnut, tilhet, rastaat, kottarainen
kalanviljelylaitokset (monni, syöttikalat, urheilukalat) – merimetsot, haikarat, sorsalinnut
karjamenetykset (vastasyntyneet karitsat ja vasikat) – kondorit
rehulaitokset ja meijerit (rehunpoisto ja ulosteen kertyminen) – turpiaalit, varislinnut, kottarainen
nurmikasvien maatilat (laiduntaminen ja ulosteen kertyminen) – hanhet

Vastausten perusteella lintujen juominen, syöminen ja ulostaminen juoma- ja ruokintalaitteissa sekä
pesiminen rakennuksissa ei ole iso ongelma verrattuna viljelyvahinkoihin. Tuotantoeläimet ovat myös
laitumilla ja tarhoissa yhdessä lintujen ja muiden luonnonvaraisten eläinten kanssa, ja lintujen aiheuttama
potentiaalinen riski esimerkiksi tuotantoeläimen terveydelle on minimaalinen.
Nykyisten rehupaalien idea on ilmatiiviys, joten reiät niissä pilaavat rehun. Linnut saattavat nokkia paaleihin
reikiä tai paalien päällä istuvat petolinnut saada aikaan reikiä terävillä kynsillään. Vastausten perusteella
lintujen aiheuttamat reiät eivät ole merkittävä ongelma muualla kuin Suomessa, vähäisempänä mm.
Virossa.
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Lintujen lentäminen sähkölinjoihin saattaa aiheuttaa paitsi linnun kuoleman tai loukkaantumisen, myös
valokaaren ja sähkökatkoksen, joka saattaa katkaista virran maatilojen automaatiolaitteista. Ongelma on
useissa Euroopan maissa pieni tai olematon, koska ilmajohtojen määrä on niissä Suomea pienempi,
esimerkiksi Hollannissa ei ole enää tällaisia voimajohtoja. Jäljempänä lueteltujen menetelmien lisäksi
sähkölinjojen uudelleensijoittelu ja maakaapelointi ovat tehokkaita estomenetelmiä.
Suomessa lintujen lentäminen laitumien sähköpaimenlankoihin on paikoin ongelma. Lanka voi katketa tai
pudota maahan ja karja karata, minkä lisäksi linnut myös usein vahingoittuvat törmäyksissä.
Ulkokanalat, ankkafarmit ja kyyhkyslakat houkuttelevat petolintuja, jotka voivat aiheuttaa omistajilleen
tappioita siipikarjaa tappamalla.
Kala-altailla vahinkoa tuottavat pääosin eri lajit kuin viljelyksillä: merimetsot (Phalacrocoracidae), haikarat
(Ciconiiformes), kaloja syövät vesilinnut ja lokkilinnut (Laridae).
Lentokentillä riskiä aiheuttavat esimerkiksi monet isot petolinnut, jotka mielellään lepäilevät ja tarkkailevat
ympäristöä aukealla kentällä. Hollannin Schiphol ja Tanskan Kastrup ovat linturiskien suhteen Euroopan
ongelmallisimmat lentokentät. Molempien kenttien liepeillä laiduntaa ja lentää hanhia sekä haapanoita
(Anas penelope) isoja määriä aiheuttaen vakavia riskitilanteita lentoliikenteelle.

5. Lintuvahinkojen ennaltaehkäisymenetelmiä ja kokemuksia niistä
Lintujen aiheuttamien vahinkojen ehkäisymenetelmät voidaan jakaa aktiivisiin ja passiivisiin
pelottelukeinoihin sekä esiintymisen ohjaamiseen liittyviin ennakoiviin toimenpiteisiin.

5.1. ”Luonnollisia” menetelmiä
Tässä ennaltaehkäisymenetelmien ryhmässä käytetään hyväksi ekologiaa. Useasta linturyhmästä ja
viljelylajista löytyy ominaisuuksia, joista voi olla apua estomenetelmänä. Tässä esitellään muutamia
esimerkkejä.

Lintupellot
Lintupellot eli pellot, joita ylläpidetään niin, että ne olisivat linnuille erityisen houkuttelevia, ovat kaikkein
tehokkain vahinkojen ennaltaehkäisymenetelmä, erityisesti, kun niitä käytetään yhdessä pelottelun kanssa.
Lintupeltojen tulee olla riittävän suuria lintumäärään nähden. Liian pienellä pellolla ei riitä ravintoa, eivätkä
suuret lintumäärät mahdu niille. Lintupellot sijoitetaan siten, että linnut suosivat niille laskeutumista, ja
niillä viljellään lintujen suosimaa ravintoa. Pellot kannattaa sijoittaa kauas ihmistoiminnasta ja metsien
reunoista, mieluiten lähelle vesistöjä tai muita paikkoja, joihin linnut pääsevät esimerkiksi petoja karkuun.
Lintupeltojen tehoa voidaan kasvattaa sijoittamalla niihin esimerkiksi hanhikaaveita houkuttimeksi tai
tarjoamalla (ruokkimalla) niillä linnuille ylimääräistä ravintoa, kuten viljan siemeniä.

Korkea kasvusto
Muun muassa hanhet ja petolinnut välttävät korkeaan kasvustoon laskeutumista, mutta voivat laskeutua
lakoontuneeseen kasvustoon. Esimerkiksi useiden lentokenttien lähistöllä pyritään pitämään niittykasvusto
korkeana. Menetelmää on käytetty ainakin Hollannissa, ja kokemusten mukaan se toimii hyvin.

Maan muokkauksen ajoitus
Pellon muokkauksella on iso merkitys esimerkiksi hanhien ruokailulle. Sadonkorjuun jälkeen ei kannata
kyntää peltoa heti, sillä sängellä on linnuille runsaasti ravintoa. Kun linnut voivat ruokailla korjatulla pellolla,
paine ruokailla muilla, vahingolle alttiimmilla pelloilla on pienempi. USA:n maissiviljelmillä toteutetaan
kiertokäytäntöä: yhden palstan sadonkorjuun jälkeen pelotteet siirretään seuraavalle palstalle ja lintujen
annetaan syödä rauhassa jo korjatulla pellolla. Maan muokkausta voidaan käyttää myös lintujen
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esiintymisen estämisessä. Hollannin Schipholin lentokentän läheisyydessä pellot kynnetään heti
sadonkorjuun jälkeen, ettei hanhia ja haapanoita keräänny vaarallisesti lentokoneiden reiteille. Vastaavasti
vahinkoherkän pellon viereiset lohkot voidaan kyntää mahdollisimman pian, jotta linnut eivät laskeutuisi
pellon lähialueille ja pelote toimisi paremmin vahinkoalueella. Maan muokkausta on käytetty
ennaltaehkäisymenetelmänä sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa, ja se on toiminut hyvin.

Maissin ”huiputus”
Maissikasvin katkaiseminen tähkän yläpuolelta siitepölyajan jälkeen. Muiden hyötyjen (mm. kypsyvät
nopeammin ja helpompia korjata) lisäksi menetelmä vähentää lintuvahinkoja. Tätä on käytetty PohjoisAmerikassa, missä se on vähentänyt lintutuhoja merkittävästi.

Niityn jättäminen kasvustojen väliin
Tšekissä viininviljelijät ovat palanneet vanhaan käytäntöön, jossa viinirypälerivien väleissä kasvaa niittyä.
Tämä houkuttaa jyrsijöitä, jotka puolestaan houkuttelevat petolintuja, jotka pitävät kottaraiset loitolla.
Toimenpiteen yleisyydestä ei ole tarkkaa tietoa, mutta se ilmeisesti toimii vaihtelevasti, koska on
riippuvainen pienjyrsijöiden ja petolintujen määristä.

Istuinalustat petolinnuille
Vahinkoherkälle viljelykselle kannattaa asentaa petolinnuille tähyilypylväitä ja muita istumapaikkoja, jollei
tarjolla ole muita pylväitä tai puita. Petolintujen läsnäolo vähentää viljelylle mahdollisesti vahinkoa
aiheuttavien lintujen läsnäoloa. Melko yleisesti käytetty menetelmä (mm. Kaakkois-Suomessa), joka
vähentää vahinkoja vaihtelevasti (riippuen siitä, onko paikka petolinnuille mieleinen).

Pöntöt petolinnuille
Pöntöttämällä USA:ssa amerikantuulihaukka (Falco sparverius) ja Euroopassa tuulihaukka (Falco
tinnunculus) pitävät pieniä ja rastaankokoisia lintuja poissa esimerkiksi marja- ja viinitiloilta. UudessaSeelannissa uudenseelanninhaukan (Falco novaeseelandiae) pesän ja poikasten ruokinnan todettiin
vähentäneen lintujen tekemiä rypälevahinkoja merkittävästi 300 metrin säteellä ja vaikutuksen ulottuneen
yli 600 metrin päähän pesästä (Saxton 2010). Menetelmää on käytetty Suomessa muutamalla marjatilalla,
ja tulokset ovat olleet myönteisiä.

Paalien sijoittaminen
Suomalaisessa tutkimuksessa naakkojen säilörehupaalien rei'ittämisen vähentämiseksi paalit kannattaa
pitää kaukana maatilalta ja lähellä metsänreunaa (Pohja-Mykrä ym. 2016). Paalien pinoaminen vähentää
vahingoille altista pinta-alaa, mutta tätä menetelmää ei saa käyttää esimerkiksi Virossa.

5.2. Passiivisia menetelmiä
Passiivisten menetelmien teho perustuu esteeseen, pelkoon, näkyvään tai näkymättömään uhkaan, mikä
saa viljelykselle laskeutumisen vaikuttamaan turvattomalta tai estämään laskeutumisen. Pelottavia
välineitä ovat mm. perinteiset variksenpelättimet ja muut ihmishahmot, viirit, nauhat, haukkaleijat ja
silmäkuviot. Uhka luodaan asettamalla näköesteitä, jolloin esimerkiksi hanhet ruokailevat pellolla
näkemättä metsänrajaan tai lähemmäksi. Tällaisia välineitä ovat mm. heinäpaalit, aidat ja jopa traktorit ja
peräkärryt. Linnut kuitenkin tottuvat nopeasti passiivisiin välineisiin, minkä vuoksi paras tulos saadaan
siirtämällä ja vaihtamalla näiden paikkoja. Lisäksi fyysisesti voidaan estää lintujen vahingot peitteillä,
naamioimalla, siimoilla, verkoilla ja kemiallisilla aineilla.
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Peittäminen tai naamioiminen
Peittäminen ja naamioiminen on isolle alalle lähes mahdoton ja kallis menetelmä, mutta pienemmille ja
yksittäisille hedelmille tai paaleille yms. toimiva. Menetelmän käytön yleisyydestä ei ole tietoa. Aasiassa
kypsyviä rypäleterttuja peitetään valkoisella paperipussilla. Japanilaisen tutkimuksen mukaan sikäläinen
eniten vahinkoa aiheuttava laji, japaninbulbuli (Hypsipetes amaurotis), etsii ravintonsa näköaistin avulla ja
ravinnon peittäminen on lähes sataprosenttinen estomenetelmä (Honda ym. 2015).
Sekä juoma- että ruokintalaitteisiin on kehitetty tehokkaita lintujen pääsyn estomenetelmiä, jotka tosin
voivat olla kalliita sekä hankintahinnoiltaan että ylläpitokustannuksiltaan. Suljetut juoma- ja ruokintalaitteet
avautuvat paine- tai automaatiomekanismilla tarvittaessa. Jätteet ja rehut on suojattava kunnolla.
Riittämätön suojaus on tavanomaisin syy sille, että linnut pääsevät ulostamaan rehun sekaan tai juomaastioihin.
Virossa paalien päälle on viritetty edellisvuosien paalien muoveja paksuntamaan muovia. Paksumpaa
muovia käytetään myös Hollannissa.

Paalit, ajoneuvot ja muut näköesteet
Pelloille asetetaan paaleja, peittävää aitausta, traktoreita ja/tai peräkärryjä näköesteiksi. Monet linnut
tuntevat olonsa uhatuiksi, jos ne eivät näe horisonttiin. Viron ja Suomen kokemusten mukaan pelote toimii
aluksi varsin hyvin, eikä hanhia tule 150 metriä lähemmäs, mutta muutaman päivän kuluttua niitä voi olla jo
10 metrin päässä esteestä. Näköesteitä on aseteltu ja jätetty yleisesti vahinkojen estämiseksi. Teho on
usein lyhytaikainen, jollei näköesteiden paikkoja tai tyyppiä vaihdeta. Pelotteen teho on paras, kun
lintumäärät ovat suhteellisen pieniä.

Aitaukset
Muuttoaikana aitauksilla on ilmeisesti heikko teho pelloilla, mutta esimerkiksi hanhiperheille ja
sulkasatoisille hanhille (ja nisäkkäille) tämä on tehokas este mm. kasvimaille, jos aitauksen virittää oikein
(esim. Tombre ym. 2018). Aitauksia on käytetty mm. Skandinaviassa merihanhen pesimäalueella.
Näköestokokeilussa Suomessa vuonna 2018 muuttoaikaisten valkoposkihanhien ei havaittu välttävän
aitausta (Kontkanen 2018). Pelloille asennettuna aitauksia on kokeiltu ilmeisen vähän, mutta hedelmä-,
marja- tai puutarhaviljelmillä yleisemmin.

”Variksenpelätin” ja muut ihmishahmot
Vanha ja yleinen menetelmä on tuttu näky useimmissa maissa. Toimii parhaiten pienialaisilla paikoilla,
kuten puutarhoissa. Isoilla aloilla pelättimiä tarvitaan useita. Tehoa parantaa niiden siirtely paikasta toiseen
ja pelättimen liike (esim. käsikäyttöisenä). Yksinään pelättimien teho ei useinkaan riitä pitämään esimerkiksi
isoja hanhiparvia pois pelloilta, mutta muiden estokeinojen tukena pelättimet estävät tai hidastavat jonkin
verran lintuvahinkoja. Japanissa on todettu mallinukkien olevan tehokkaimpia (Nakamura 2019). Virossa on
käytetty 2–3 metriä korkeita ihmishahmoja. Varsinaisia tutkimustuloksia pelättimien vaikutuksista ei ole
tiedossa.

”Scarey man”
Scarey man on moderni versio linnunpelättimestä. Ilmatäytteinen pelotinhahmo nousee ylös
akkukäyttöisen ilmavirran mukana joko säännöllisin väliajoin tai liiketunnistimella. Vaatii huoltoa, sillä akku
pitää välillä vaihtaa ja hahmon paikkaa olisi hyvä muuttaa. Pelotteen teho vaihtelee. Suomen kokemusten
mukaan valkoposkihanhia ei syksyllä 2017 nähty hahmon luona. Keväällä 2018 pelote tehosi aluksi hyvin,
mutta hanhet tottuivat siihen nopeasti. Syksyllä hanhet tottuivat siihen nopeasti syysruisoraspellolla ja
jättivät lopulta vain 10 metrin etäisyyden pelotteeseen (Kontiokorpi 2017, Kontkanen 2018). Ruotsin ja
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Suomen kokemusten mukaan kurjet eivät totu täyttyvään ja ylös nousevaan nukkeen kovin helposti. On
ainakin hyvä lisä muiden pelotteiden täydentäjänä (Niemi ym. 2009).

Kuvat 1–3. Vasemmalla: Ns. scarey man Suomessa. © Jari Kontiokorpi. Keskellä: Keskikokoinen heliumpallo. © Harri
Kontkanen. Oikealla: Jättipallon estovaikutus hanhiin oli tässä Suomen tapauksessa pieni, mutta useammalla pallolla
olisi saatettu päästä parempiin tuloksiin. © Harri Kontkanen.

Nauhat, viirit ja liput
Nauhojen, viirien ja lippujen estoteho perustuu etenkin liikkeeseen, eli tuulessa ne liehuvat lintuja
pelottavasti. Lippuja ja nauhoja pitää olla varsin tiheästi. Tiheä liputus estää tehokkaasti esimerkiksi
hanhien laskeutumisen, mutta hanhet voivat laskeutua naapuripellolle ja kävellä sieltä pelotepeltoon.
Kurjen ei hanhista poiketen havaittu ruotsalaisessa tutkimuksessa tottuvan lippuihin, ja riittävän alhaalle
viritetyt nauhat estävät kurkien siirtymisen viereisiltä palstoilta (Kjellander ym. 2003, Niemi ym. 2009).
Menetelmä on yleisesti käytetty ja varsin tehokas.
Voimajohtoihin ja sähkölinjoihin kiinnitettävät heijastavat lipukkeet estävät valoisassa tehokkaasti lintujen
törmäilyn, mutta hämärässä teho jää heikommaksi. Menetelmä on halvempi ja helpompi asentaa kuin
ennen käytetyt oranssit pallot (Kontiokorpi 2017).

Heijastavat nauhat
Tällaisia ovat mm. heijastavat mylar-nauhat ja roikkuvat cd-levyt. Teho perustuu välkkymiseen, joten ne
vaativat auringonpaistetta ja tuulta. Esimerkiksi aamuvarhaisella ja pilvisellä säällä niistä ei juuri ole
pelotteeksi. Suomalaistutkimuksessa naakkojen ei havaittu karkottuvan heijastavista nauhoista (PohjaMykrä ym. 2016). Käytetään yleisesti, mutta teho vaihtelee etenkin sään mukaan.

Heijastava pyramidi (Peacefull Pyramid)
Akku- tai paristokäyttöisellä moottorilla pyörivä, pyramidin muotoinen pieni peiliprisma, jonka teho
perustuu heijastuksiin. Vaatii siis auringonpaisteen. Ruotsin ja Suomen kokemusten mukaan teho kurjelle
on hyvä, mutta valkoposkihanhelle huono (mm. Niemi ym. 2009). Menetelmää on käytetty jo 15 vuotta
tehon vaihdellessa.
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Haukkaleijat
Pitkän ja kapean joustavan kepin varassa tuulessa tempoilevat haukkakuviot hidastavat lintujen tulemista
viljelyksille. On myös olemassa menetelmä, jossa haukka liikkuu virtalähteen voimalla vaijerilla muutaman
kymmenen metrin matkan edestakaisin. Kepin varassa kieppuvaan haukkaankin linnut tottuvat varsin
nopeasti, esimerkiksi Suomessa teho hanhille heikkeni kauden edetessä ja USA:ssa joidenkin lintulajien on
havaittu tottuvan haukkaleijaan kuudessa tunnissa (Kontkanen 2018, ). Naakkoja haukkaleijat karkottivat
hyvin suomalaistutkimuksessa maatiloilla, mutta variksia ei (Pohja-Mykrä ym. 2016). Tyynellä teho on
huono. Leijat vaativat viikoittaista huoltoa ja voivat rikkoontua myrskytuulissa.

Ilmapallot
Erikokoiset heliumtäytteiset kumi- ja leijapallot. Isoja tuulessa liikkuvia leijuvia palloja käytetään
pelottimina varsin yleisesti. Suomen kokeiluissa ongelmana on ollut lintujen jonkinasteisen tottumisen
lisäksi pallojen säänkesto (sateella ja kylmällä säällä heliumpallot lysähtävät maan pintaan). Pallot vaativat
oikeanlaista kiinnitystä ja kestävää sidontamateriaalia, sillä tuulet riepottelevat niitä usein kovalla voimalla.
Erilaisilla palloilla on erilaiset estovaikutukset sekä kustannus-, kesto- ja huoltotarpeet (Taulukko 2). Varsin
yleisesti käytetty menetelmä, jonka teho vaihtelee.

Heliumleijat (Helikite Aerostat)
Heliumtäytteinen leija ei tavallisesta leijasta poiketen tarvitse tuulta eikä tavallisten pallojen tavoin hajoa
niin helposti kovilla tuulilla. Tutkimuksessa heliumleija oli 10 metrin köyden päässä kypsyvissä maissi- ja
auringonkukkapelloilla Italiassa, joissa varis (Corvus corone cornix) ja kyyhkyt aiheuttivat vahinkoja.
Pelotteen teho oli hyvä, mutta tutkimus ei kerro, tottuivatko linnut lopulta menetelmään (Santilli ym.
2007).

Kuvat 4 ja 5. Vasemmalla: Haukkaleija paalivahtina Suomessa. © Teemu Lehtiniemi Oikealla: Helikite nousuvalmiina.
© Birdcontrol.
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Silmäkuviot
Usean perhoslajin siivillä on silmäkuvio, joka hämää ja pelottaa pienempiä lintuja. Tätä ominaisuutta on
käytetty hyväksi silmäkuvioiduissa ilmapalloissa yms. Japanilaisten kokemusten mukaan linnut tottuvat pian
tähänkin estomenetelmään, mutta USA:ssa turpiaalien (Icteridae) on havaittu välttelevän keltaisia
ilmapalloja, jossa on silmäkuvio. USA:ssa ohjeeksi annetaan vähintään 3 silmäkuvioitua palloa hehtaarilla.
Teho paranee äänipelotteilla (The Center for Agriculture 2019).

Kuolleet linnut tai jäljitelmät
Oikeiden kuolleiden (varis)lintujen viljelyksillä tai paalien päällä roikottamisella luodaan linnuille uhka.
Kuolleiden lintujen käyttö on useissa maissa kiellettyä, mutta myös tekolintuja on myynnissä. Eri
materiaalista tehdyt tekolinnut eivät kuitenkaan ole yleensä yhtä tehokkaita, koska linnut erottavat muun
muassa muovin höyhenistä. Suomessa menetelmää on käytetty kymmeniä vuosia, ja sen on havaittu
tehoavan varislintuihin. Japanin vastausten mukaan menetelmällä ei ole todettu olevan siellä juurikaan
vaikutusta (Nakamura 2019).

Ajojohdot
Ajojohdoilla tarkoitetaan siimoja tai ohuita naruja, jotka vedetään tiukasti viljelyksen päälle kymmenien
senttimetrien korkeuteen. Japanin kokemusten mukaan esimerkiksi varislinnut eivät pidä siitä, jos niiden
siivet osuvat siimoihin, eivätkä ne tällöin laskeudu viljelykselle (Nakamura 2019). Vaarana on lintujen
vahingoittuminen läpinäkymättömiin lankoihin, joten esimerkiksi Suomen pelloille ne soveltuvat huonosti
(vrt. törmäykset sähköjohtoihin). Menetelmää on käytetty kahviloiden terasseilla ja toreilla, jossa sen on
todettu toimivan hyvin. Menetelmä toimii parhaiten suhteellisen pienialaisissa kohteissa.
Myös asuinrakennuksissa on katon/räystään alle viritetty nailonnaruja, jotka estävät pesimisen.

Verkot
Vahinkokohteen voi suojata myös korkealle ilmaan viritetyllä verkolla, joka estää lintujen läpimenon.
Verkon pitää olla tarpeeksi näkyvä, kireäksi viritetty ja pienisilmäinen, etteivät linnut ja muut eläimet
takerru siihen. Vääränlaiseen verkkoon voi takertua runsaasti lintuja, kuten tapahtui Oulussa Ruskon
kaatopaikalla (Ari-Pekka Auvinen, suull. 2016). Lähes kaikkiin verkkoihin saattaa jäädä lintuja, minkä vuoksi
niitä pitäisi säännöllisesti tarkkailla. Alkukustannukset ovat suuret, mutta kestävänä verkko palvelee
pitkään. Käytetään yleisesti esimerkiksi viini- ja marjatiloilla.
Ulkokanaloissa, ankkafarmeilla ja kyyhkyslakoilla ainoa kunnolla toimivaksi todettu estokeino on kattaa
koko alue verkoilla ja aidoilla. Mm. Bulgariassa lintufarmeilla esiintyy laitonta petolintujen tappamista
ampumalla ja myrkyttämällä. Verkoilla voi estää lintujen pääsemisen myös varastoihin tai rakennuksiin,
joiden koloja voidaan tukkia myös muulla tavoin.
Verkot ovat hyvä estokeino pienillä kalanviljelyaltailla. Isoilla altailla altaan yli viritetyt vaijerit tai köydet
estävät esimerkiksi merimetsoja laskeutumasta. Israelilaisen tutkimuksen mukaan lintuja kuoli verkkoihin
eniten, jos verkot olivat suurisilmäisiä, värittömiä tai vaaleita. Erityisen haitallisia olivat osittain revenneet
verkot, jolloin lintuja pääsi altaaseen, muttei pois altaasta.

Lintupiikit
Isot tylppäkärkiset piikit estävät lintuja laskeutumisen aralle paikalle, eivätkä ne vahingoita lintuja. Piikkejä
käytetään esimerkiksi rakennuksissa etenkin isoissa kaupungeissa varsin hyvällä teholla USA:ssa ja
Euroopassa. Myös tiloilla piikkien avulla voidaan estää lintujen laskeutuminen pienialaisille
ongelmapaikoille.
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Lintujen pesimistä pylväissä on estetty useimmissa maissa pylvään päähän viritetyillä töröttävillä
rautalangoilla ja tukkimalla koloja. Esimerkiksi Suomessa naakka pesii voimalinjojen vaakapylväissä ja on
runsastunut paljolti näiden tekopesäpaikkojen ansiosta. Nykyisin näitä vaakapylväitä ei enää asenneta ja
vanhoja pyritään tukkimaan (Pohja-Mykrä ym. 2016). Estotoimet ovat olleet ilmeisesti varsin tehokkaita.

Karkotusgeeli
Karkotusgeelin teho perustuu lintujen kykyyn nähdä ultraviolettisäteilyä, jota esimerkiksi ihminen ei näe.
Pienet geelikulhot näyttävät ihmissilmiin tavallisilta, mutta linnut näkevät ne tulta leiskuvina ja karttavat
näitä. Eteläkorealainen keksintö tehdään valmistajan mukaan luonnosta peräisin olevia ainesosista.
Käytetään mm. katoilla ja rautatieasemilla, myös Suomessa.

Magneettiset estäjät
Linnut käyttävät magnetismia esimerkiksi suunnistamiseen. Tähän ominaisuuteen perustuu oletus, että
laitteen aiheuttama magneettinen häiriö hämmentää lintuja, jolloin ne pakenevat. Varsin pienikokoisia
estäjiä on ripustettu esimerkiksi puutarhoihin. Japanin kokeiluissa ei havaittu estovaikutusta (Nakamura
2019). Menetelmä ei vaikuta nykytietojen valossa toimivalta.

Sähköiset karkotteet
Lintujen karkottamista varten on markkinoilla muovin sisällä kulkevia teräspunoksia, jotka antavat
sähköstaattisen pulssin määräajoin, esimerkiksi sekunnin välein. Pulssi ei vahingoita lintua, mutta ajaa sen
pois. Sopii esimerkiksi kaupunkeihin, maatiloille ja hedelmä-/puutarhoihin katoille tai oksille. Ilmeisesti
varsin yleisesti käytetty karkotustapa, mutta kunnollista tietoa menetelmän tehosta ei löytynyt.

Vesisuihkut
Vesisuihkuja käytetään ainakin kala-altailla. Vettä suihkutetaan altaan päällä kovalla paineella ja laajalla
suihkulla, jolla estetään syöksyviä saalistajia näkemästä altaan kaloja. Samalla allas hapettuu. On käytetty
ainakin Saksassa ja Ruotsissa, ja menetelmää on kokeiltu myös Suomessa. Myytävänä on lisäksi pieniä
liiketunnistimella toimivia laitteita, jotka ruiskauttavat ohuen vesisuihkun esimerkiksi parvekkeelle
laskeutuneeseen lintuun. Peltoalueilla vesisuihkut saattavat jopa lisätä lintujen määrää suihkuttamisen
jälkeen, koska maan kastumisen vuoksi lierot nousevat pintaan.

Kuvat 6 ja 7. Vasemmalla: Lintupiikit. © Tuholaistorjunta Täystuho Oy Oikealla: Magneettinen estäjä. © Pigeon Patrol.
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5.3. Aktiivisia menetelmiä
Aktiivisia menetelmiä ja välineitä on kehitetty myös paljon, ja teknologian kehittyessä markkinoille on tullut
yhä edistyneempiä välineitä. Aktiiviset menetelmät perustuvat lintujen säikyttämiseen, pelotteluun ja
fyysiseen häätämiseen siten, että ihminen on paikalla. Keinoina mm. ihminen, koira, ajoneuvot (itseajettava
tai kauko-ohjattava), drooni, valot, vihreä laser, äänet (petojen ja häätölajien poikasten ääntelyä,
paukkumiset ym.) ja niiden yhdistelmät. Monet aktiivisista menetelmistä pystytään automatisoinnilla
muuttamaan myös passiivisiksi, jolloin ihmisen läsnäoloa ei tarvita.
Karkottamisen riittävää määrää tutkittiin Keski-Norjassa lyhytnokkahanhilla (Anser brachyrhynchus).
Karkottaminen ihmisvoimin kaksi kertaa päivässä ei tuonut eroa häiriöttömään laidunnukseen, mutta 5, 7 ja
10 kertaa päivässä ne toivat yli 70 % vähennyksen hanhien päivittäiseen määrään ko. pelloilla. Suurin hyöty
tuli ensimmäisen viikon aikana, jolloin hanhet oppivat, millä pelloilla pelotellaan. Tämän mukaan
esimerkiksi hanhet olisi syytä karkottaa vähintään kolme kertaa päivässä (Simonsen ym. 2016).

Ihminen
Useimmat lintulajit pakenevat ihmistä erityisesti silloin, kun ihminen liikkuu jalan nopeasti kohti lintuja.
Tehoa voi korostaa heiluttamalla tai paukuttamalla käsiä yhteen, huutamalla tai rummuilla ja gongeilla
paukuttamalla kuten Kiinassa. Ihminen on kuitenkin hidas, minkä vuoksi suurella alueella yhden ihmisen
toimesta tapahtuvan pelottelun teho jää heikoksi karkotettujen lintujen laskeutuessa usein samalle
viljelykselle takaisin. Teho on suurempi, kun eri puolilla aluetta on karkotushetkellä useita pelottelevia
ihmisiä. Lienee yleisin karkotusmenetelmä.

Ajoneuvot
Linnut pelkäävät ajoneuvoja vähemmän kuin jalkaisin kulkevaa ihmistä. Pelloilla linnut ovat tottuneet
erityisesti hitaasti kulkeviin maatalousajoneuvoihin, joihin varoetäisyys on pieni. Nopeasti lähestyvä
moottoripyörä tai mönkijä toimivat selvästi parempina pelotteina. Ajoneuvoilla pelottelusta jää pyörän uria
viljelykselle. Tätä haittaa ei ole, jos ajoneuvolla pelottelun voi tehdä peltotietä ajamalla. Vaatii muiden
menetelmien tavoin useamman käynnin päivässä, jos ruokailualueita on rajoitetusti. Veneily toimii
tehokkaana karkottajana kala-altailla.

Koira
Koiran käyttö lintujen karkottajana vaatii koulutetun paimentavan koiran ja kouluttajan, sillä lintujen
pesimäaikaan kouluttamaton koira voi aiheuttaa tuhoja pesiville linnuille. Menetelmää on käytetty ainakin
Suomessa ja USA:ssa viljelyksillä ja lentokentillä. Koira karkottaa hyvin esimerkiksi hanhia pelloilta.
Suomessa ongelmana on ollut koulutettujen koirien ja niiden ohjaajien heikko saatavuus joillakin alueilla
(Kontiokorpi 2017).
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Kuva 8 ja 9. Vasemmalla: Koulutetulla koiralla karkotus on tehokas. © Anu Hatunpää. Oikealla: Drooni ohjaa lintuja
oikealla. © Imperial College London

Drooni
Kauko-ohjattava drooni on tehokkain yhdistettynä ääniin ja valoihin. Karkotuslennot voi myös tehdä
automaattiseksi. Pohjois-Amerikassa menetelmä on toiminut hyvin esimerkiksi kanadanhanhien ja
Suomessa valkoposkihanhien karkottamisessa. Saatavilla on esimerkiksi muuttohaukan tai kotkan
muotoisia drooneja. Lisäksi on kehitetty ohjelma, joka lähettää droonin automaattisesti häätämään
lähestyvän lintuparven siivenlyöntien analyysin perusteella. Isoille parville tarvitaan useampi drooni.
Tehokas karkotusmenetelmä, jota käytetään yhä enemmän yleisesti mm. eri puolilla Eurooppaa. Suomessa
on käytetty marjatilojen suojaamisessa myös kauko-ohjattavia polttomoottorilennokkeja, jotka ovat
toimineet tehokkaasti. Merimetsojen häätö droonin avulla onnistuu vain, jos linnut lentävät tai lepäilevät
maalla, sillä vedessä merimetsot sukeltavat pakoon.

Kauko-ohjattava ajoneuvo
Kauko-ohjattavat ajoneuvot ovat kevyitä, mutta eivät pääse etenemään hankalassa maastossa. Droonin
tavoin ajoneuvo on tehokkain, jos mukana on ääniä ja valoja. Maata pitkin kiitävä ajoneuvo ei ole
kuitenkaan niin tehokas kuin esimerkiksi drooni. Käytetty ilmeisesti Suomessa harvoin.

Keltainen vilkkuvalo
Karkotemarkkinoilla on tarjolla tuote (Away With Geese), joka vilkuttaa keltaista valoa linnun
silmänkorkeudella 360 astetta kahden sekunnin välein. Laite asetetaan esimerkiksi lintujen yöpymispaikalla
(esim. uimarannalle), josta ne halutaan karkottaa. Laite saa hanhet yöpymispaikallaan epävarmoiksi, ja
lopulta ne hylkäävät paikan. Tehoaa valmistajan mukaan yli hehtaarin alalle. Käytetty Pohjois-Amerikassa,
mutta karkotustehokokemukset vaihtelevat. https://www.awaywithgeese.com/

Vihreä laser
Automaattinen tai käsin suunnattava laser-valokarkotin häätää useiden maiden kokemusten mukaan
etenkin hanhia kaukaa, jopa 500–700 metrin päästä. Hollantilaisessa tutkimuksessa todettiin, että pilvisellä
säällä lähes kaikki hanhet reagoivat laseriin. Aurinkoisella säällä tehot eivät olleet yhtä hyvät: 65 % pakeni
laseria, 21 % jäi ja 14 % palasi. Muut linturyhmät reagoivat vaihtelevasti laseriin, esimerkiksi kottarainen
heikosti ja merimetso voimakkaasti, yö- ja hämäräaktiiviset lajit voimakkaimmin (Latour & Stahl 2018).
Hanhet eivät vaikuttaisi tottuvan laseriin samalla tavalla kuin moniin muihin pelotteisiin. Laseria on käytetty
USA:ssa myös lintujen voimalinjoihin lentämisen ehkäisemiseksi.
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Mahdollinen ongelma on linnun väliaikaisen tai pysyvän sokeutumisen riski, minkä takia menetelmän
käyttöönottoa ei voi nykytietojen varassa varauksetta suositella. Meneillään on tähän liittyviä tutkimuksia.
Markkinoilla on paljon erilaisia automatisoituja malleja, jotka esimerkiksi suuntaavat valon tiettyä
etukäteen määriteltyä reittiä pitkin laajalla viljelyksellä. Käytetään myös esimerkiksi omenatarhoissa, joissa
tolpan päähän asetettu laite suuntaa valon automaattisesti kaikkiin puihin vuorollaan.
Vihreä laser vaikuttaisi olevan yksi tehokkaimmista estomenetelmistä, ja sitä on käytetty varsin hyvin
tuloksin sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Toimii monenlaisilla viljelyksillä, mutta ei sumussa.

Kuva 10. Automaattinen laser-karkotin. © Tom Banse/Northwest News Network

Metsästyshaukat
Metsästyshaukat ja -kotkat (isot jalohaukat, kanahaukka, maakotka ym.) ajavat hyvin linnut pois, mutta
vaikutus kestää vain haukan läsnäolon ajan. Menetelmä on kallis, ja petolinnut ovat oikukkaita. Suuressa
osassa maita metsästyshaukkatoiminta on kiellettyä monista luonnonsuojelullisista syistä. Suomessa
metsästyshaukkojen käyttöä ei ole varsinaisesti kielletty, mutta käytännössä lainsäädäntö
(luonnonsuojelulaki, vieraslajilaki) estää metsästyshaukkojen hallussapidon. Joillakin lentokentillä on
käytetty metsästyshaukkoja muiden lintujen karkottajina.

Yksilöiden tappaminen karkotuksen tehostamiseksi.
Ruotsissa tutkimuksessa ammuttiin vajaat 10 % merihanhia pelloilta. Hanhien käynnit karkotuspelloilla
vähenivät 63 %, mutta hanhien pakoetäisyys ei muuttunut kokeen aikana. Tutkimuksen mukaan
merihanhien ko. pelloilla käynnit olivat kolmen päivän ajan selkeästi vähentyneet, mutta sen jälkeisestä
ajasta tutkimus ei kertonut. On todennäköistä, että linnut palaavat pikkuhiljaa takaisin, kun huomaavat
paikan taas turvalliseksi (Månsson 2017). Hollannin ja Viron kokemusten mukaan tappamisen avulla
hanhien pelottamisen ongelmana on ollut saaliin himo. Joidenkin toimijoiden tavoitteena ei ole ollut
hanhien pitäminen pois ongelma-alueilta, vaan saaliin saaminen, minkä vuoksi hanhia on ammuttu siellä,
mistä helpoimmin on saatu saalista, eikä vahinkoherkiltä viljelyksiltä, ja lintuja on jopa houkuteltu
kaaveiden ja äänien avulla paikalle (Koffijberg ym. 2017, Volke kir,). Suomessa menetelmää on käytetty
merihanhelle Perämeren rannikon pelloilla.

Ampumalla pelottaminen
Useimmat lintulajit pelkäävät metsästystä. Lintuja voidaan karkottaa näkyvästi lähestymällä ja ampumalla
lintujen suuntaan, mutta ohitse joko paukkupatruunoilla tai oikeilla patruunoilla. Toistaiseksi ei ole
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tutkimustietoa siitä, onko ohitse ampumisen karkotustehossa eroa siihen, että lintuja tapetaan. Käytössä
yleisesti mm. Luoteis-Euroopassa.

Äänikarkotteet
Äänellä on karkotettu tai estetty lintuja viljelmillä jo kauan. Ongelmana on, että useimmat menetelmät
häiritsevät myös muuta ympäristöä. Äänikarkotteiden teho kärsii myös tuulesta ja fyysisistä esteistä, kuten
rakennuksista.
Eläinten äänet
Parhaiten toimii kunkin lajin oma varoitusääni tai stressirääkynä, joita voi soittaa kaiuttimien kautta. Myös
petolintujen ääniä on käytetty vaihtelevin tuloksin. Äänet voivat houkutella paikalle myös petolintuja ja
maapetoja, mikä tehostaa pelotetta. Suomessa eläinten äänikarkottimia on testattu muun muassa
teollisuusrakennuksissa ja myös valkoposkihanhelle Pohjois-Karjalassa vuonna 2018. Valkoposkihanhille
soitettiin lajin omaa varoitusääntä, ketun ääntä, petolintujen ääniä, konepistoolin ja haulikon laukauksia,
mutta heikoin tuloksin (Kontkanen 2018). Voi olla, että heikko tulos johtui käytetyn kaiuttimen liian
pienestä äänenvoimakkuudesta. Hyviä tuloksia on saatu esimerkiksi Keski-Euroopan viinitarhoilla. Käytössä
yleisesti ympäri maailman. Merimetsot eivät juuri reagoi lintujen stressirääkynään, mutta kaiuttimella
johdettuun vedenalaiseen miekkavalaan ääneen Ranskassa ne reagoivat vaihtelevasti. Helposti
automatisoitavissa.
Ultraäänet
Markkinoilla on ultraäänipelotteita. Ultraäänien ei pitäisi kuitenkaan tehota linnuille, sillä lintulajien
kuuloalue (> 20 kHz) ei yllä niihin, minkä vuoksi pelkästään ultraääniin perustuvien menetelmien
pelotteisiin pitää suhtautua suurella varauksella. Esimerkiksi ns. sonic netting -pelote perustuu ultraääniin.
Mekaaniset äänet
Erilaiset äänipelotteet olisi hyvä yhdistää oikeisiin uhkiin. Haulikon laukausten, sireenien yms. pitäisi toistua
karkotustilanteessa vähintään kolmen minuutin välein ja kovalla volyymilla. Nämä karkottavat lintuja
läheltä. Silti linnut tottuvat nopeasti näihin, jollei uhka ole todellinen. Äänet voivat aiheuttaa kuulovammoja
käyttäjälle ja suurta häiriötä ympäristölle. Käytössä varsin yleisesti mm. Euroopassa monenlaisilla
viljelyksillä ja kala-altailla.

Ääni- ja valokarkotteet
Kaasutykit
Kaasutykeissä kaasuseos (asetyleeni tai propaani) ja ilma syttyvät paineen alla kovalla äänellä. Riippuu
laitteen mallista, voiko sillä ampua kerran tai sarjoja, onko piippuja useampaan suuntaan, onko
elektroninen vai mekaaninen sytytys ja kuinka laaja automatisointi siinä on (liiketunnistin jne.). Kaasutykin
estoteho on muutaman hehtaarin, mutta linnut tottuvat yleensä varsin pian paukkeeseen. Tämäkin
menetelmä on tehokkain, jos paikkaa vaihdetaan parin päivän välein, pauke on epäsäännöllistä ja se
yhdistetään muihin pelotteisiin. Israelissa kala-altailla propaanitykit ovat pyörillä liikuteltavissa ja
metallinen metsästäjän siluetti heilahtaa aina paukahtaessa. Kala-altailla Italiassa on havaittu kalojen
kärsivän stressistä ja jopa kuolevan kaasutykin paukkeesta johtuen. Äänipelotteita ei voi käyttää karjatiloilla
karjan stressaantumisen vuoksi.

Ilotulitteet
Ilotulitteita ja muita pyroteknisiä laitteita on laaja valikoima. Kaasutykki voi ampua ilotulitteen kymmenien
metrien päähän. Yhdessä äänen kanssa ilotulite on tehokas pelote, mutta ympäristöä häiritsevä. Pelottaa
esimerkiksi hanhet, joutsenet ja kurjet kaukaa. Ongelmana on esimerkiksi maastopalon vaara. Kaasutykin
16

tavoin sopii parhaiten pienehköille alueille. Käytetty varsin yleisesti mm. Luoteis-Euroopassa viljelyksillä ja
kala-altailla.

Razzo-kaasupelotin
Pelotin ampuu kaasulla petolinnunkuvan tms. putkea pitkin ylös kahdeksaan metriin, mistä kuva laskeutuu
omalla painollaan. Valmistajan mukaan pelotusalue on 1 hehtaari. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää.
Japanissa käytetty melko hyvin tuloksin (Nakamura 2019). Käytetty myös ainakin Luoteis-Euroopassa.

Vortex Ring Accelerator
Pohjois-Amerikassa on markkinoilla Vortex Ring Accelerator, joka perustuu kovaa eteneviin
pyörrerenkaisiin, ja joka karkottaa linnut kaukaa sekä äänen että paineen avulla. Tehoaa myös lentäviin
lintuihin. Laite on erittäin kovaääninen ja häiritsevä ympäristölle kilometrien päähän, joten se ei sovi
asutusalueille. Todennäköisesti tehokkain saatavilla oleva pelote, mutta hyvin kallis ja suuri, sillä se vaatii
kuorma-auton tai veneen kuljetukseen. Käytetty ainakin USA:ssa erilaisilla viljelyksillä hyvin tuloksin.
https://flockfree.com/products/v-rad-sound-cannon

Pelotteiden virtalähteet ja huolto
Mekaaniset karkotteet tarvitsevat virtaa ja huoltoa. Akkuja joudutaan lataamaan tai tuomaan uusi akku
entisen tehon laskettua. Aurinkopaneelit ovat käyttökelpoisia useissa systeemeissä. Esim. kaiuttimien
soittaminen, kaasutykit, droonit, keltainen vilkkuvalo ja laser-toiminnot pystytään automatisoimaan ja virta
saamaan aurinkopaneeleilla, jolloin huoltotarve vähenee.

Kemialliset karkottimet
Kemialliset karkotteet jaetaan kahteen luokkaan: ensisijainen ja toissijainen karkote. Ensisijainen on heti
linnuille pahanmakuinen tai -hajuinen, toissijainen aiheuttaa pahoinvointia tms. vasta nielemisen jälkeen,
jolloin lintu välttää jatkossa syömästä sitä. Koska aineet ovat jossain määrin myrkyllisiä ja ympäristölle
haitallisia, on niiden käyttö yleensä tiukasti säännelty. Monet karkotteet ovat sallittuja USA:ssa, mutta
kiellettyjä Euroopassa.
Yleisin käytetty lintujen karkotuskemikaali on antrakinoni (AQ). Tarjolla on useita tuotteita, joissa valmistaja
lupaa niiden olevan elintarvikkeista tehtyjä myrkyttömiä ja ei-tappavia. Sumutetaan kasveille, sopii
viljelyksille (erikseen mainittu maissi- ja auringonkukkaviljelykset), lentokentille ja golf-kentille, karkottaa
hanhia, kottaraisia yms. Useat karkotteet, kuten metyyliantraniilihappo, haisevat pahalle, eikä niitä yleensä
voi käyttää lähellä asutusta.

Chili, pippuri yms.
Toisinaan karkotteiksi ehdotettujen chilin ja pippurijohdannaisten karkotteiden teho on olematon, sillä
lintujen makuaisti on täysin erilainen kuin nisäkkäiden. Myöskään minttujohdannaiset tai kofeiini eivät
kokemusten mukaan toimi.

Veden värjääminen
Veden värjääminen väriaineilla on myös yksi mahdollinen estokeino kala-altailla, sillä linnut saalistavat
näköaistinsa avulla. Tästä menetelmästä ja tehosta on vain vähän kokemusta. Pelkona on, että myös kalat
kärsivät värjäyksestä.
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6. Vahinkojen ennaltaehkäisyn yleisperiaatteita
Ennakkosuunnittelu ja varautuminen on vahinkojen ennaltaehkäisytoimissa tärkeää. Esimerkiksi paras
keino estää lintujen pääsy rakennuksiin on rakennussuunnittelu.
Selvityksen mukaan maatalousvahingoissa pitäisi ensin selvittää, onko karkotukselle varmasti tarvetta, vai
ovatko vahingot niin pieniä, että ne kannattaa vain korvata viljelijöille.
Liian yleisesti ja laajalti toteutettu karkotus voi jopa lisätä vahinkoa: Esimerkiksi USA:ssa on havaittu, että
jotkin linnut oppivat tunnistamaan pelotemenetelmiä ja hakeutumaan näille paikoille, koska siellä on
syötävää. Selvitysten mukaan esimerkiksi pamausäänet voivat lisätä tuhoja hedelmätarhoilla, sillä
pamauksen säikyttämä lintu jättää vahingoittamansa hedelmän paikalleen ja ottaa palatessaan uuden.
Jos vahinkomäärät ovat kuitenkin niin suuret, että ennaltaehkäisymenetelmiä olisi syytä harkita, kannattaa
edetä seuraavasti:
1. Sidosryhmien koollekutsu
Sidosryhmätapaamisessa pitäisi olla mukana ainakin maanviljelijät, lintuasiantuntijat ja viranomaiset.
Yhteistyö viljelijöiden kesken on tärkeää, sillä karkotetut linnut saattavat muuten laskeutua naapurin
pellolle. Lukuisat lintutieteelliset tutkimukset osoittavat eri lajien mieluisimmat ravintokohteet, ja
paikalliset lintuasiantuntijat vastaavasti tietävät lepäilyalueet ja lintujen muun käyttäytymisen. Yhteistyöstä
on varsin hyviä kokemuksia Ruotsin Skånessa parinkymmenen ja Suomen Keski-Karjalasta viiden vuoden
ajalta.
2. Vaihtoehtoiset viljelystrategiat
Pystyykö viljelylajikkeiden muutoksilla vähentämään tappioita, esimerkiksi ottamalla viljelyyn kestävämmät
lajikkeet tai viljelemällä arimmat lajikkeet kauempana lintujen suosimista paikoista tai muuten linnuille
epäsopivammilla paikoilla? Viljelystrategia on vahinkoehkäisymenetelmänä mm. Hollannissa, Ruotsissa ja
Suomessa.
3. Vaihtoehtoiset ruokailualueet
Suosituimmat lintujen ruokailupaikat lähimpänä lepäilypaikkaa olisi hyvä jättää linnuille sallituiksi alueiksi.
Tämä vaatisi alueen viljelijöiltä yhteistyötä, jotta ko. alueen viljelijä saisi kompensaation menetyksestään eli
sopivaa maatalouden tukimuotoa. Linnuille rauhoitettuja alueita pitää olla riittävästi, eikä niitä saa häiritä
näillä paikoilla (eikä lepäilypaikoilla), sillä lisälentäminen vaatii lisäenergiaa, joka syödään jostakin. On
olemassa esimerkkejä, joissa vaihtoehtoiset ruokailualueet toimivat hyvin, kunhan esimerkiksi hanhille,
kurjille ja joutsenille on varattu tarpeeksi tilaa oikeissa paikoissa ja karkotus vahinkoalttiilta pelloilta on
tehty kunnolla. Ilman linnuille jätettyjä rauhoitus- eli ruokailualueita karkotusta ei pidä toteuttaa.
Vaihtoehtoiset ruokailualueet -menetelmää on Euroopassa käytetty ainakin Iso-Britanniassa ja Saksassa.
Suojelualueita, joilla on tarjolla linnuille sopivaa ravintoa on käytetty Belgiassa, Hollannissa, Ruotsissa ja
Saksassa. Suomessa hanhille ja kurjille sopivia ruokailualueita ei ole luonnonsuojelualueverkostossa juuri
lainkaan itäisessä Suomessa.
4. Karkottajan palkkaaminen
Maanviljelijät ovat yleensä vahinkojen syntyaikaan kiireisiä omissa töissään, eikä lintujen häirintä ole
sallittua ilman poikkeuslupaa. Häirintäluvan omaava ammattikarkottaja voi olla järkevä vaihtoehto.
Aktiivisen karkottamisen lisäksi useimmat passiiviset estomenetelmät vaativat säännöllistä huoltoa. Jos
palkkauksessa on mukana useita tiloja, jää tilakohtainen kustannus varsin pieneksi.
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7. Maataloustukien käyttö vahinkojen estämiseksi
Viljelijöille maksetaan useissa maissa vahingonkorvauksia lintujen aiheuttamista menetyksistä. Sen sijaan
vahinkojen ennaltaehkäisyä on tuettu ilmeisen vähän. Kyselyyn ”Mitä EU- tai muita tukia on käytetty
estämään lintujen tekemiä vahinkoja ja millä menetelmillä” 12 maan vastauksista neljän maan (Kiina,
Kreikka, Liettua, Portugali) vastaaja kertoi, ettei ole tukia tai niistä ei tiedetä.
EU:sta ei ilmeisesti ole saatu suoraa tukea, mutta kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti tukea ovat
antaneet EU-maista ainakin Belgia, Bulgaria, Hollanti, Italia, Latvia, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Viro sekä EU:n
ulkopuolisista Norja ja USA. Kaikissa voidaan maksaa tukea myös vahinkoa ennaltaehkäiseville
toimenpiteille. Ennaltaehkäisevää tukea on käytetty erityisesti Italiassa, jossa suuri osa tuesta on mennyt
verkkojen hankintaan etenkin viinitiloille.
Bulgariassa maksetaan korvauksia kansainvälisesti tärkeillä lintualueilla (IBA, Important Bird Areas) hanhien
aiheuttamista vahingoista (ei perustu vahinkojen maastoarviointiin) sekä uhanalaisen punakaulahanhen
talvialueilla.

8. Luoteis-Euroopan hanhifoorumi
Luoteis-Euroopan valtioilla on yhteinen hanhifoorumi, European Goose Management Platform (EGMP),
johon kuuluvat Belgia, Hollanti, Islanti, Iso-Britannia, Latvia, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska,
Ukraina, Valko-Venäjä ja Viro. Foorumi on osa AEWAn (The Agreement on the Conservation of AfricanEurasian Migratory Waterbirds) toimintaa. AEWA on laadittu muuttolintulajeja koskevan yleissopimuksen
(CMS) puitteissa, ja sitä puolestaan hallinnoi YK:n ympäristöohjelma UNEP. Pyrkimys on koordinoida
vesilintujen suojelua ja hoitoa koko niiden elinalueella (AEWA 2019).
Taulukko 1. Hanhien aiheuttamien vahinkojen ehkäisymenetelmät eri EGMP-foorumin maissa (AEWA 2019).
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9. Linnuista ei ole vain haittaa
Linnut syövät osansa sadosta. Ne syövät kuitenkin runsaasti myös ei-viljelykasveja sängiltä ja lannoittavat
peltoja. Linnut syövät myös vahinkohyönteisiä. Maatiloilla, varsinkin karjatiloilla, pesivillä pääskyillä on
tärkeä merkitys karjaa kiusaavien kärpästen ja paarmojen vähentäjänä. Useat lintulajit ovat tärkeitä
viljelijöille. Ne tuovat iloa ja henkistä hyvinvointia. Viljelijöille erityisen rakkaita lajeja ovat pääskyt,
kottaraiset, kuovit ja töyhtöhyypät.
Suurissa määrin liikkuvien suurikokoisten lajien, kuten hanhien, kurkien ja naakkojen, parviin
suhtautuminen on usein kuitenkin negatiivista, koska lajien koetaan aiheuttavan vain kustannuksia.
Suhtautumisessa on kuitenkin lajien välistä eroa, vaikka haitat ovat samanlaiset. Suuriin kanadan- (Branta
canadensis) ja merihanhiparviin suhtaudutaan suopeammin, ja niiden aiheuttamat merkittävätkin haitat
hyväksytään, koska niitä voidaan metsästää riistaksi. Taloudellisesti riista-arvo on kuitenkin kuluihin nähden
pieni. Rauhoitettujen hanhilajien esiintyminen on nähty vain kustannuksina, vaikka niihinkin liittyy
taloudellisia mahdollisuuksia. Lintujen esiintymisen hallinta ja haittojen ennaltaehkäisy luo mahdollisuuksia
yritystoiminnalle.

9.1. Ekoturismi voi tuoda tuloja
Pelloilla ruokailevat ja tiettyihin paikkoihin keskittyvät linnut ovat myös merkittävä kohde ekoturismille,
joka voi tuoda paikallisesti merkittäviä tuloja. Yksi parhaiten tunnetuista esimerkeistä Suomen lähialueilla
on Hornborgasjö Etelä-Ruotsissa, noin 100 km koilliseen Göteborgista. Järveä on yritetty kuivata
viljelysmaaksi useita kertoja. 1980-luvulla järvi päätettiin ennallistaa, jonka seurauksena siitä tuli arvokas
lintualue, ja mm. kurjet alkoivat lepäillä alueella suurina parvina. Kurkia houkuttelivat myös järven
ympäristön pelloille talven yli jääneet perunat, jotka kelpasivat niille ravinnoksi vielä seuraavana keväänä.
Perunanviljely alueella loppui, mutta kurkia ruokittiin edelleen perunoilla, sittemmin ruoaksi on tarjottu
lähinnä ohraa. Ruokinta pitää kurjet alueilla, joilla ne eivät aiheuta vahinkoa viljelyksille. Enimmillään kurkia
on ollut alueella yli 27 000 (esim. 27 300 yks. 3.4.2019).
Hornborgasjön luontoturismin arvoksi arvioitiin vuonna 2018 53 miljoonaa SEK (noin 5 miljoonaa €). Lähes
kaikki kävijät (vuosittain noin 150 000–200 000) tulevat katsomaan kurkia kevätsesongin aikana, joka kestää
noin neljä viikkoa maalis–huhtikuun vaihteessa. Kävijät ovat enimmäkseen ruotsalaisia, ja he käyttävät
keskimäärin 729 SEK (69 €) vierailunsa aikana.
Vattimeren alue Saksan, Hollannin ja Tanskan rannikoilla on Länsi-Euroopan tärkein vesilintujen ja
kahlaajien talvehtimis- ja muuttolevähdysalue. Potentiaalisen konfliktin maanviljelyksen kanssa
muodostavat etenkin hanhet, joita on alueella miljoonia. Myös turismi on alueella hyvin merkittävää,
esimerkiksi pelkästään Texelin saarella Hollannissa käy jopa 700 000 yöpyvää turistia vuosittain.
Hollannissa hanhille on varattu runsaasti rauhallisia ruokailualueita, mutta muilta alueilta hanhia
karkotetaan aktiivisesti. Ruokailupellot sovitaan yhteistyössä maanviljelijöiden kanssa, ja peltojen
omistajien tappiot korvataan sopivista ympäristörahastoista. Hollannissa hanhienkatseluretket ovat
osoittautuneet erittäin suosituksi ekoturismin muodoksi, ja sen tuomat tulot ovat muuttaneet asennetta
hanhia kohtaan suopeammaksi. Lisäksi hanhiturismi ajoittuu talveen, jolloin muu matkailu on varsin
vähäistä.
Edellä mainitut esimerkit osoittavat, että lintuja ja paikallistaloutta hyödyttävien konfliktin ratkaisujen
tekeminen on mahdollista. Tämä on mahdollista myös silloin, kun lintuja esiintyy niin paljon, että ne voivat
aiheuttaa merkittäviä vahinkoja viljelyksille. Ratkaisun avaimena on lintujen esiintymisen ohjaaminen
vahinkojen ennaltaehkäisykeinojen avulla, ja laaja-alainen suunnittelu, johon liittyvät alueet, joissa lintujen
läsnäolo on sallittua tai jopa suotavaa.
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10. Johtopäätökset ja suositukset
Linnut aiheuttavat yleisesti maatalousvahinkoja. Vahinkojen korvaamista ja ennaltaehkäisyä toteutetaan
useissa maissa. Useimmissa maissa tutkimus-, linnustonsuojelu- ja maataloustoimijoiden välinen yhteistyö
vaikuttaisi olevan varsin vähäistä ja tieto vahinkojen ehkäisymenetelmistä hajanaista. Samankaltaisista
ongelmista huolimatta maiden välinen yhteistyö on vähäistä, ja se rajoittuu lähinnä keskusteluun tiettyjen
lintujen populaation koon rajoittamisesta. Kansainvälisen yhteistyön lisäämiselle ja menetelmiä koskevien
tietojen vaihdolle on kiistaton tarve.
Lintujen aiheuttamien maatalousvahinkojen ennaltaehkäisymenetelmiä on kehitetty runsaasti, mutta
menetelmien toimivuudessa on paljon vaihtelua. Toimivuudesta voi olla tarjolla myös liian optimistista
tietoa, jolla laitteita kehittäneet yritykset markkinoivat omia menetelmiään. Menetelmistä on valikoitavissa
tietty joukko, jotka nykytietojen ja kokemusten valossa vaikuttavat parhailta.
Turhaa karkottamista tulee välttää. Suunnittelematon ja laajassa mitassa toteutettu karkottaminen ilman
vaihtoehtoisia ruokailualueita levittää vahinkoja. Jatkuva karkottaminen on myös linnuille haitallista, sillä
karkotukseen ja pelotteisiin reagoiminen kuluttaa energiaa ja vie aikaa ruokailulta, jolloin lintujen
energiantarve kasvaa ja alueella oleilu pidentyy. Ylimääräinen stressi voi vaikuttaa myös elossasäilyvyyteen.
Kontrolloimaton ja liiallinen karkottaminen lisäävät myös lintujen sopeutumista, mikä vähentää
karkottamistehoa.
Sopiva ennaltaehkäisymenetelmä riippuu muun muassa vahingon laadusta, lintulajista, vuodenajasta,
sijainnista ja ympäristöstä. Kaikki menetelmät eivät sovi käytettäväksi esimerkiksi asutuksen lähellä, ja osa
menetelmistä voi aiheuttaa haittoja viljelykselle, tuotantoeläimille tai muulle luonnolle. Myös menetelmien
vaatima resurssi vaihtelee: Osa vaatii ihmisen aktiivista päivittäistä läsnäoloa, passiivisten pelotteiden
siirtoa muutaman päivän välein tai viikottaista huoltoa.
Ennaltaehkäisymenetelmistä vähiten läsnäoloa vaatii lintujen houkuttelu lintupeltojen tai ruokinnan avulla.
Lintupellot toimivat parhaiten vahinkojen ennaltaehkäisyssä silloin, kun ne sijaitsevat lintujen luontaisesti
suosimilla paikoilla, ovat riittävän suuria ja toimintaan yhdistetään lintujen pelottelu vahinkoherkimmiltä
pelloilta. Kokemusten ja tutkimusten mukaan erityisesti suurten lintulajien (kurjet, hanhet, joutsenet)
aiheuttamien haittojen ehkäisyssä on välttämätöntä, että linnuilla on olemassa vaihtoehtoisia alueita, joilla
ne voivat ruokailla, mikäli niitä ajetaan joiltakin lohkoilta pois. Myös maan muokkauksella ja sen ajoituksella
pystytään ennaltaehkäisemään vahinkoja.
Vahinkojen ennaltaehkäisy on siis usein kokonaisuuden hallitsemista. Kokonaisuuteen kuuluvat sekä
pelottaminen että ruokailun mahdollistaminen.

10.1. Hyviä keinoja sekä vanhoissa että uusissa menetelmissä
Pelotteiden käytössä on tärkeää, ettei menetelmiä käytetä turhaan ja paikkoja vaihdetaan tiheästi, etteivät
linnut totu niihin. Karkottaminen on tehokkainta, kun käytetään useaa menetelmää yhtä aikaa tai käytetään
eri keinoja eri päivinä.
Menetelmistä Suomen oloissa parhaiten toimivat useat passiiviset ennaltaehkäisykeinot: lintupellot,
näköesteet (paalit, aidat yms.), linnunpelättimet, ”scarey man”, heliumpallot, haukkaleijat, liput, viirit ja
nauhat. Äänikarkotus (kaasutykit, ilmaan ampuminen) voi olla lyhytaikaisesti hyvä lisä.
Aktiivisista menetelmistä tehokkaimpia ovat droonit, vihreä laser, koirat ja ihminen. Myös ns. razzo ja muut
ääntä ja valoa yhdistävät pelotteet ovat toimivia. Markkinoilla on myös laitteita, joilla ei vaikuta olevan
tehoa.
Suomessa hanhien ja kurkien massaesiintyminen kestää yleensä vain 2–3 viikkoa kaudessa, joten torjuntaaika on suhteellisen lyhyt useisiin muihin maihin verrattuna.
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10.2. Toimintamalli vahinkojen ennaltaehkäisyn toteuttamiseksi
Ensin on tapauskohtaisesti harkittava, onko vahinkojen ennaltaehkäisytoimille (karkottamiselle ja lintujen
ohjaamiselle) tarvetta, vai ovatko vahingot niin pieniä, että ne kannattaa vain korvata viljelijöille.
Jos vahingot ovat merkittäviä ja ennaltaehkäisy ja lintujen ohjaaminen perusteltua, kannattaa edetä
seuraavasti:
- Sidosryhmien kokoontuminen ja tilanteen kartoittaminen.
- Linnustotietojen kokoaminen.
o Selvitetään myös muiden kuin haittaa aiheuttavien lajien esiintyminen toimenpiteiden
luonnonsuojelullisten haittojen minimoimiseksi.
o Jokaista aluetta tarkastellaan omana yksikkönään. Esimerkiksi hanhien ja kurkien lepäily/yöpymisalue, ja siitä niiden tekemät lennot ruokailualueille, on yksi tarkasteluyksikkö.
- Arvioidaan, voidaanko viljelylajikkeiden tai käytäntöjen muutoksilla vähentää vahinkoja, esimerkiksi
ottamalla viljelyyn kestävämmät lajikkeet tai viljelemällä arimmat lajikkeet kauempana
esiintymisen keskuspaikasta tai muilla alueilla, joilla linnut eivät viihdy.
- Lintujen suosimat ruokailupaikat lähellä lepäilypaikkaa olisi hyvä viljellä lintupeltoina.
o Lintupeltojen ylläpidosta maksettavan korvauksen tulee kompensoida menetykset, ja
peltoja pitää olla riittävästi.
- Viljelykäytännöissä jätetään maanmuokkaus mahdollisimman myöhäiseksi, jotta linnuilla on myös
sänkiä ruokailua varten.
- Kartoitetaan potentiaalisimmat vahinkopaikat, joilta linnut halutaan karkottaa.
- Kartoitetaan, mitkä ovat kyseiselle kohteelle sopivimmat ennaltaehkäisykeinot (luonnolliset,
aktiiviset ja passiiviset), ja tehdään karkotussuunnitelma.
- Hankitaan tarvittavat luvat karkotustoimille. Tarvittaessa käytetään suunnittelussa ja toteutuksessa
ulkopuolista konsulttia.
- Pelotusmenetelmät otetaan käyttöön heti, kun linnut saapuvat, ja karkotusaktiivisuus on suurin
lintujen esiintymisen alkupäivinä, jotta linnut oppivat varomaan aluetta.
- Lintujen lähdettyä pelotteet kerätään pois ja arvioidaan kauden tulos sekä tehdään tarvittaessa
kokemusten pohjalta muutoksia karkotussuunnitelmaan.
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Kuva 11. Suomessa suurimmat vahingot maanviljelylle aiheuttavat valkoposkihanhet. Tässä annetaan syksyinen
esimerkki toimintamallista ja parhaista vahinkojen ehkäisymenetelmistä Kaakkois-Suomeen.
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Taulukko 2. Lintujen karkotus ja esiintymisen estomenetelmien vertailutaulukko. Menetelmän soveltuvuutta
arvioitaessa on lisäksi huomioitava vahinkotyyppi ja menetelmän toteutuskelpoisuus kyseisen vahingon estämiseksi.
Oikeanpuoleisissa sarakkeissa hinta, helppous ja tehokkuus on arvioitu karkeasti menetelmiä numeerisesti keskenään.
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