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Päiväkodin ludeohjeistus 

 
Luteet eivät tartu helposti eivätkä elä ihmisessä. Ne liikkuvat hitaasti ja pääsääntöisesti yöllä. 
Joissakin tapauksissa ne voivat kulkeutua kotiin tai kodin ulkopuolelle vaatteissa, laukuissa, 
huonekaluissa jne. 

 
Toimenpiteet päivähoidossa, mikäli luteita havaitaan: 

 
- Päiväkodin tulee olla yhteydessä kiinteistön omistajaan tai isännöitsijään. 

 
- Päiväkodin huonekalut imuroidaan tai ravistellaan (tekstiilit) ulkona.  Jos ulkotiloissa 

ravistelu ei ole mahdollista, ravistellaan ne esim. suihkutiloissa (suihkuta tila vedellä 
ravistelun päätteeksi). Mahdollisten lattialle pudonneiden yksilöiden varalta imuroidaan 
lattiapinnat sekä nurkat ja lattialistat. Pölypussi hävitetään heti siivouksen jälkeen esim. 
suljetussa muovipussissa. 
 

- Kiinteistön omistajalla on velvollisuus terveydensuojelulain mukaisesti ryhtyä 
asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Mikäli asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin ei 
ryhdytä, on hyvä ottaa yhteyttä terveydensuojeluviranomaiseen (terveydensuojelulaki 
763/1994, 31 §)  
 

- Havaittuihin lude-esiintymiin tulee reagoida nopeasti. Yleensä on syytä turvautua 
ammattilaisen tuhoeläintorjujan apuun, koska ludepesiytymät voivat olla vaikeasti 
hävitettäviä. 
 

- Päiväkodin henkilöstö informoi ludehavainnoista asiakkaitaan samoin kuin muistakin 
syöpäläishavainnoista (täit, kihomadot). Luteiden hävittäminen kehotetaan hoitamaan 
ohjeistuksen mukaisesti.  Asunnoissa vastuu luteiden hävittämisestä on ensisijaisesti 
kiinteistön omistajalla. Kiinteistön omistajan tulee ryhtyä tarvittaessa riittäviin toimiin 
luteiden torjumiseksi.  
 

- Ludehavainnosta tiedotetaan tarpeen mukaan erikseen kyseiselle asiakkaalle / lapsen 
huoltajalle, jonka mukana luteiden oletetaan kulkeutuneen päiväkotiin. 
 

- Asiakasta / lapsen huoltajaa, jonka kotona mahdollinen lude-esiintymä on, palvellaan 
mahdollisimman lähellä sisääntuloeteistä eikä heitä päästetä muihin tiloihin.  
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- Ennen siirtymistä muihin tiloihin, lapsen kaikki vaatteet vaihdetaan sisääntuloeteisen 
läheisyydessä päiväkodin varavaatteisiin ja lapsen omat vaatteet lähetetään kotiin 
puhdistettavaksi hyvin suljetussa muovipussissa.  
 
 

Päiväkodissa on hyvä olla etukäteissuunnitelma luteiden torjumiseksi, esim. 
huomioiden seuraavat asiat:  

 
- Päiväkotiin sovitaan vastuuhenkilö, joka lude-epäilyn tultua ilmi tarkastaa lasten 

päivälepolakanat. Lakanassa tai patjan alla olevat ruskeat pienet tummat läikät (luteiden 
ulostetta) voivat antaa viitteitä luteiden olemassaolosta kuten myös elävät yksilöt. 

 
- Päivähoitoyksiköihin ei saa hakea pehmeitä, huonosti puhdistettavia huonekaluja tai muita 

tarvikkeita kierrätyskeskuksista tai kirpputoreilta. 
 
 

Luteet tuhoutuvat:  
 

- Pyykinpesukoneessa 60 ºC pesuohjelmalla.  
- Saunassa 55 ºC:ssa 10 h.  Lämmitä sauna ensin yli 55 ºC:een ja sen jälkeen laita 

matkalaukku tms. ylimmälle lauteelle. Avaa laukku tms. vasta muutaman tunnin jälkeen ja 
anna niiden olla saunassa vähintään 10 h 55 ºC:ssa. (huom. muista paloturvallisuus!) 

-    Pakkasessa / pakasteessa -18 ºC:ssa 2 h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
 

Espoon seudun ympäristöterveys 
terveydensuojelu@espoo.fi 
Asumisterveyden asiakaspalvelupuhelin ma ja ke klo 9 - 11, p. 043 826 6263 


