Pitkäkestoinen
ratkaisu lintuongelmaan
Linnut ovat kauniita ja osa
ympäristöämme, mutta
välillä ne aiheuttavat haittaa
jätöksillään ja pesimällä
ihmisille haitallisiin paikkoihin.
Lintujen jätökset voivat
olla suuri hygieniariski
teollisuudessa tai esimerkiksi
ihmisten kulkuväylillä.

P

itkällä aikavälillä lintujen jätökset
saattavat vaurioittaa rakenteita ja
korjauskustannukset voivat nousta
korkeiksi. Jätökset voivat tukkia sadevesikourut, savupiipun tai ilmastoinnin – ajan
mittaan syntyneet tukokset ja käyttöhäiriöt voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja.
Joskus linnut saattavat myös laukaista
sähkövalo- tai infrapuna-hälyttimiä, mikä
aiheuttaa kalliita vääriä hälytyksiä.

Pestes Oy:n ammattilaiset työssä
lintusuojausten parissa Kauppatorilla
Helsingissä, keväällä 2017.

CASE IDEAPARK

haittasivat niin asiakkaita kuin henkilökuntaa. – Julkisivut, kulkureitit ja ovien
edustat olivat lintujen ulosteissa, joten
tavoitteenamme oli löytää pitkäkestoinen,
lintuja vahingoittamaton ratkaisu, jolla ongelma saataisiin kuriin, kertoo Ideaparkin
kiinteistöpäällikkö Ari Räisänen.

Lempäälässä sijaitsevan Ideaparkin
rakennuksessa on yli 150 liikettä ja yli 20
ravintolaa ja kahvilaa, joten se on kooltaan
varsin suuri rakennus. Pulut alkoivat
viihtyä rakenteissa turhankin hyvin ja siten

Pestes Oy:n tuhoeläinhallinnan ammattilaiset kartoittivat tilanteen yhdessä
Räisäsen kanssa. Lintusuojauksen eri

RATKAISU JA TOTEUTUS

vaihtoehdoista päädyttiin verkkoon, koska
se soveltui parhaiten monimuotoisiin
rakenteisiin. Asentaminen, materiaalivalinnat ja kiinnityskohdat käytiin läpi yhdessä.
Ennen verkon asennusta kaikki seinät
pestiin. Paikkoihin, joihin verkkoa ei olisi
pystynyt asentamaan, valittiin lintupiikit.
Toisena vaihtoehtona oli asentaa hankalimpiin paikkoihin sähköpaimenet.
Asennuksen aikana pyrittiin siihen,
ettei toiminta häirinnyt kauppakeskuksen
asiakkaita: muun muassa rakenteiden
pesu toteutettiin osin yöaikaan, asiakas- ja
tavaraliikenne huomioiden. Lisäksi verkotus keskeytettiin lintujen rauhoitusajaksi,
kun rakenteista löydettiin linnun pesä.

PYSYVIÄ TULOKSIA
Oikein asennetut lintuverkot ovat huomaamattomia, eivätkä linnut jää niihin
kiinni – verkko ja sen silmäkoko valitaan
aina lintulajin mukaan. Verkko estää lintujen pääsyn suojatuille alueille. Hankalimpiin paikkoihin asennetut piikkisuojaukset
taas estävät lintujen laskeutumisen ja
pesimisen rakenteiden päälle.

Ideaparkin lintuverkkojen asennusta.

Lähetä meille kuvia ja kerro mitä haittaa linnuista on ollut,
niin saat tarjouksen kustannusarvioineen veloituksetta!
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KÄYTTÄMIÄMME SUOJAUSMENETELMIÄ:
Verkot: estää lintuja lentämästä katoksiin, räystäiden alle tai muihin avoimiin tiloihin.
Sähköpaimenet: sähkökiskon heikkovirta ei vahingoita lintua, mutta on epämukava.
Piikit: estää lintujen laskeutumisen erilaisille reunoille tai ulokkeille.
Vaijerit: estää lintujen laskeutumisen esimerkiksi räystäille.

Täyden palvelun tuhoeläinhallintaa
– laadulla ja ammattitaidolla.
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