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PIKKULINTUJEN RUOKINTAOHJE 

 

Ruokinnan voi aloittaa, kun maa jäätyy tai peittyy lumeen. Ruokintaa tulee jatkaa kevääseen asti. 

Ruokintavälineitä on pudistettava säännöllisesti ulosteista ja muista sinne kuulumattomista 

asioista. Lopetettaessa ruokinta keväällä tulee ruokinta-alue puhdistaa huolellisesti. 

Ruokinta on hyvä sijoittaa suojaiseen paikkaan, joka tarjoaa suojaa saalistajilta ja säältä. Paikka on 

hyvä valita myös riittävän kaukaa rakennuksista (n.10m). 

 

Kesällä lintuja ei tule ruokkia, koska ne löytävät riittävästi ruokaa luonnosta. Ruokkiminen 

houkuttelee lintuja luonnosta kaupunkiympäristöön, jolloin ne aiheuttavat haittoja kiinteistöille ja 

lisäävät siivoustarvetta. Lisäksi lämpimänä vuodenaikana ruokinta on linnuille terveysriski 

tarttuvien tautien takia, ja lisätty suola aiheuttaa linnuille ongelmia.  

Isoja haittalintuja kuten variksia ja puluja ei tule ruokkia minään vuoden aikana. 

 

Huolehdi ruokintapaikan siisteydestä 

Puhtaus on puoliruokaa myös lintujen ruokinnassa. Ruokintapaikka ja ruokintavälineet tulee 

siivota säännöllisesti, siten estetään tarttuvien tautien (salmonella) leviämistä ja ympäristön 

roskaantumista. Epäsiisti ruokintapaikka houkuttelee paikalle rottia ja muita haittaeläimiä, tämän 

vuoksi on hyvä suosia ruokinnassa sellaisia ruokinta-automaatteja, joissa siementen ja muun 

ruuan putoamista maahan on pyritty vähentämään tai estetty kokonaan. 

 

Ruokintavälineet 

Lintulaudan tulee olla niin suunniteltu, ettei ruokaileva lintu voi ulostaa ruuan joukkoon. Näin 

estetään salmonelloosin leviäminen lintujen keskuudessa. Tämän takia myös maahan 

ruokkiminen on kielletty. 

Paras ruokintaväline on istumaorrella varustettu ruokinta-automaatti. 

 

Lintujen ruoka 

Linnuille ei saa tarjoilla pilaantunutta tai suolaista ruokaa. Ihmisravinnoksi tarkoitetuissa ruuissa 

on usein liikaa suolaa tai linnuille sopimattomia mausteita. Pilaantunut tai ylimääräinen 

ihmisruoka kuuluu bioroskikseen. Useimmille linnuille maistuvat auringonkukan siemenet, kauran 

jyvät, hirssi tai pähkinät. 

 

Naapurisopu  

Lintujen ruokintapaikan perustamiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Myös ruokintapaikan 

sijoitusta pitää harkita niin ettei naapureille tule haittaa. 

Taloyhtiö voi alueellaan antaa tarkempia ohjeita lintujen ruokinnasta tai halutessaan kieltää tai 

rajoittaa sitä. 

Kaupungin alueilla ei yleisesti suositella ruokkimaan lintuja, tietyillä alueilla ruokinta on kokonaan 

kielletty. 

 

Lisätietoja 

Lisätietoja lintujen ruokinnasta voi hakea seuraavilta verkkosivuilta: 

Birdlife  

WWF       

http://www.hyvinkaa.fi/
mailto:kirjaamo@hyvinkaa.fi
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/talviruokinta/
https://wwf.fi/uutiset/2020/02/tama-kaikki-sinun-pitaa-tietaa-lintujen-talviruokinnasta/
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