Espanjansiruetanat pois Routiolta
1.9.2020 pidettiin Routionmäen yhtenäiskoululla yleisötilaisuus, jossa
kuultiin miten espanjansiruetanoita voidaan torjua talkoovoimin.

Viime syksynä keräsimme talkoilla
ainakin 15000 espanjansiruetanaa
pois pääasiassa Hossantien valleilta ja
niiden läheisyydestä.

Syksyn ja talven aikana olemme pohtineet miten voisimme tehostaa
torjuntatyötä ja tämä julkaisu on osa näitä toimenpiteitä.
Haimme ELY-keskukselta taloudellista tukea hankkeellemme ja
50 % tuki meille myönnettiin. Omarahoitus hankkeeseen toteutetaan
talkootyöllä, tästä syystä tämän julkaisun liitteenä on jaettu talkootyön
raportointilista. Tähän listaan voit merkata kaikki espanjansiruetanoiden
torjumistoimenpiteesi.
Kerromme tässä julkaisussa miksi torjuminen on tärkeää, miten tunnistat
espanjansiruetanan, miten keräät ja teet etanat vaarattomiksi sekä ohjeet
mihin toimitat kerätyt espanjansiruetanat ja talkoolistat.
Nyt kaikki joukolla mukaan talkoisiin!
Talkoot järjestetään tiistaisin, kokoontuminen Eroportitien päässä,
Hossantien vallin lähellä.
Kellonaika vaihtelee, katso aika https://routioseura.fi/talkoot

Miksi espanjansiruetanoita pitää torjua?
Haitallisen vieraslajin espanjansiruetanan (Arion vulgaris) leviäminen
Lohjalla uhkaa alueen luonnon monimuotoisuutta. Laji ei ole suoraan
ihmiselle vaarallinen, mutta siitä on monenlaista haittaa. Espanjansiruetana
aiheuttaa suuria tuhoja kotipuutarhoissa ja viljelyksillä.
Espanjansiruetana on säädetty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Haitallista vieraslajia ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:n
ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää hallussa, kasvattaa,
kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.
Espanjansiruetana on kaikkiruokainen massalaji, joka on sopeutunut
Suomen viileään ilmastoon. Etana voi liikkua jopa 50 metriä yössä, ja se syö
yleensä oman painonsa verran (10 g) vuorokaudessa.
Espanjansiruetanalle kelpaa puutarhojen monenlainen ravinto ja voi näin
aiheuttaa suuria tuhoja kotipuutarhoissa ja viljelyksillä. Se syö koriste- ja
hyötykasvien lehtiä, kukkia ja sipuleita. Espanjansiruetanat syövät myös
eläinten raatoja, mm. kuolleita lajitovereitaan, minkä vuoksi ne ovat saaneet
kansanomaisen tappajaetana-nimensä.
Ilmastonmuutos lisää populaatioiden kokoa ja näin myös lajin
vahingollisuutta pohjoisilla viljelyalueilla, ja aiheuttaa edelleen
lisääntyvän kasvintuotantoriskin.
Espanjansiruetana voi myös risteytyä muiden etanoiden kanssa aiheuttaen
näin haittaa myös alkuperäisille lajeille. Lisäksi espanjansiruetanan erittämä
lima voi sisältää bakteereita (mm. listeria), jotka voivat olla haitallisia sekä
ihmisille että kotieläimille. Ruotsin eläinlääketieteellisellä laitoksella (SVA) on
todettu, että espanjansiruetana voi toimia väli-isäntänä ns. sydänmadolle
(Angiostrongylus vasorum), joka on haitallinen koiraeläimille.

Havainnosta ilmoittaminen
Mene tälle sivulle ja raportoi havaintosi:
https://vieraslajit.fi/ilmoita

Miten tunnistat espanjansiruetanan?
Espanjansiruetana kasvaa 7–14 cm:n pituiseksi. Sen väritys on hyvin
vaihteleva. Suomen yksilöt ovat yleensä olleet murretun oranssinpunaruskeita, likaisenruskeita tai mustia. Nuorilla yksilöillä saattaa olla
kyljillä tummat pitkittäisjuovat. Oikealla kyljellä oleva hengitysaukko on
espanjansiruetanalla kilven puolivälin etupuolella. Selkä on harjaton ja
kupera, päältä katsoen espanjansiruetanan häntäpää on pyöreäreunainen.
Jalan alapinta on kokovaalea tai reunoiltaan hieman keskiosaa tummempi.
Lima on jokseenkin väritöntä. Espanjansiruetanalle on tyypillistä esiintyä
joukoittain – kun löytää yhden on lähistöllä yleensä muitakin.
Espanjansiruetanaa ei pidä
sekoittaa suurikokoiseen,
usein lähes mustaan tai
mustan ja valkean viiruiseen, joskus harmaaseen
ukkoetanaan
(Limax cinereoniger), jonka
jalan alapinnan reunat ovat
jyrkkärajaisen mustat ja
keskiosa valkea. Ukkoetana
kuuluu maamme
alkuperäiseen lajistoon, eikä sitä ole syytä hävittää. Kummankin lajin suuren
värivaihtelun vuoksi lajien erottaminen voi olla hankalaa. Lajit voi kuitenkin
erottaa hengitysaukon sijainnin perusteella. Ukkoetanan hengitysaukko
sijaitsee vähän kauempana päästä kuin espanjansiruetanalla, ukkoetanalla
se on kilven puolivälin
takapuolella. Lisäksi
ukkoetanalla on selässään pitkittäinen
harjanne, joka päättyy
häntäpäässä terävään
kärkeen. Harjanne puuttuu siruetanoilta, joiden
selkäpuoli on tasaisen
kupera. Ukkoetana ei
esiinny koskaan
joukoittain, vaan
yleensä yksittäin.

Torjuntakeinot
Useimmissa tapauksissa etanan leviämistä on mahdollista torjua melko pienin toimenpitein. Pahimmissa tapauksissa vaaditaan kuitenkin suurienkin
maamassojen käsittelyä etanakannan tuhoamiseksi.
Tehokkainta espanjansiruetanan torjunta on keväällä ennen kuin talvehtineet yksilöt ehtivät munia. Etana munii kerralla noin 20–30 munaa ja jatkaa
munintaansa pitkin kesää ja syksyä juuri kosteiden kausien aikaan. Sukukypsät etanat olisi siis syytä tuhota heti keväällä ja aina ennen munintaa.
Kotipuutarhoissa espanjansiruetanat kerätään esimerkiksi grillipihtejä
apuna käyttäen, jolloin säästytään espanjansiruetanoiden liimamaisen
tarttuvalta limalta. Infektioriskin (listeria, E.coli) vuoksi etanoita käsiteltäessä
on syytä käyttää kertakäyttökäsineitä. Keräämistä voi tehostaa laittamalla
maahan vaikkapa kosteutta kerääviä lautoja tai juuttisäkkejä, joiden alle
etanat kerääntyvät.
Mitä minä voin tehdä?
Espanjansiruetanat kannustetaan poistamaan tavattaessa pihoilla,
puutarhoissa ja julkisilla alueilla sekä järjestämään torjuntatalkoita.
Jos alueelta on tavattu espanjansiruetanaa, nurmikko ja piha-alueen kasvillisuus kannattaa pitää matalana ja siistinä. Näin etanat eivät löydä suojaa
kuivumista vastaan. Myös lehti- ja risukasat on hyvä polttaa, jolloin etanoille
ei jää talvehtimispaikkoja.
Kompostin päälle ripotellaan kalkkia, joka imee etanoista veden. Kompostin
kalkitseminen on syytä rajoittaa vain espanjansiruetanan torjuntaan, sillä
kalkki haittaa kompostin pieneliöiden toimintaa. Avokomposteja on myös
syytä välttää.
Routiolla järjestämme keväästä syksyyn tiistai iltaisin talkoita, tarkempi
kellonaika sovitaan päiväkohtaisesti.
Katso tarkempia päiväkohtaisia tietoja https://routioseura.fi/talkoot tai
Facebook: Routioseura.

Miten keräät espanjansiruetanat?
Nilviäisillä on kehittynyt hermosto ja luultavasti kyky tuntea kipua. Koska
eläinsuojelulain mukaan eläimille ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä,
espanjansiruetanat pitää lopettaa mahdollisimman nopeasti. Tehokkaita
lopetustapoja ovat etanan pään leikkaaminen saksilla sarvien välistä pitkittäin, jolloin pään hermorengas menee poikki tai etanan pään murskaaminen riittävällä voimalla esim. kivellä kovalla alustalla niin, että isku on
mahdollisimman tehokas. Suositeltava tapa on myös etanan tainnutus
miedossa (5 %) ja lopetus vahvassa alkoholiliuoksessa. Etanoita voi lopettaa myös rapujen tapaan pudottamalla ne yksitellen kiehuvaan veteen,
jolloin veden tulee kiehua voimakkaasti koko ajan. Etanan voi tappaa myös
nopeasti pakastamalla. Etanoiden lopettamiseen ei ole tule käyttää etikkaliuosta tai muita heikosti tehoavia myrkkyjä. Niitä ei myöskään saa haudata
elävältä, eikä leikata poikittain, sillä silloin etupää voi jäädä henkiin. Kuolleet
etanat on syytä toimittaa hyvin pakattuna sekajätteen mukana poltettavaksi.
Etanoiden torjuntaan pelto- ja puutarhakasveilta viljelysmailla, puutarhassa
ja kasvihuoneessa on saatavilla rautafosfaattivalmisteita ja biologisia sukkulamatovalmisteita. Osa valmisteista on sallittuja myös kuluttajakäyttöön.

Mihin viet kerätyt espanjansiruetanat?
Kuolleet etanat on syytä toimittaa hyvin pakattuna sekajätteen mukana
poltettavaksi.
Tätä tarkoitusta varten tuomme ainakin kahteen paikkaan eri puolille
Routiota etanaroskiksia, näihin roskalaatikoihin ei tule laittaa mitään muuta
kuin kuolleita etanoita.
Roskikset tyhjennetään säännöllisin väliajoin.
Roskisten paikat on merkitty takasivulla olevaan karttaan.

Aikataulu ja lisätietoja
Kainuun ELY-keskuksen hanke hyväksyttiin 16.3.2021.
Hankesuunnitelman toteutus käynnistetään, maalis- ja huhtikuu 2021,
yhteydenotot Lohjan kaupunkiin, Ykköstie yhtiöön, Rosk’n Roll:iin.
13.4.2021 ensimmäiset havainnot tehty
20.4.2021 ensimmäiset talkoot
Talkoita järjestetään tiistaisin, kokoontumispaikkana Eroportintien pää,
Hossantien meluvallin läheisyydessä.
ELY keskuksen tukema hankkeemme päättyy 31.12.2021.
Lisätietoja: https://routioseura.fi/talkoot, Facebook: Routioseura,
kyläavustajan puhelin: 045-2664450, ilmoitustaulut ja koteihin jaettavat
julkaisut.

Turvallisuus
Jokaisen talkootilaisuuden yhteydessä käydään läpi tieturvallisuuden
perusasiat asiaan perehtyneen henkilön johdolla.
Mikäli torjuntaa tehdään tien varrella on kerääjien syytä käyttää
huomioliivejä ja heidän on kiinnitettävä erityistä huomiota tiellä llikkujiin.
Huomioliivien käyttö on myös suositeltavaa työskenneltäessä kevyen
liikenteen väylän äärellä.
Lisätietoja tieturvallisuuskoulutuksesta:
https://vayla.fi/palveluntuottajat/koulutukset/tieturvakoulutukset

Kuvaustekstin laatijat: Johanna Niemivuo-Lahti (MMM); Bengt Lindqvist ja
Erja Huusela-Veistola (Luke); Ulla-Maija Liukko ja Katriina Könönen (Syke)
(2020); Päivitys Luke (2021)

Kaupunki kannustaa vieraslajien torjuntaan!
Lohjan kaupunki kannustaa kaikkia kynnelle kykeneviä osallistumaan
haitallisten vieraslajien torjuntaan omassa lähiympäristössään.
Kaupungin mailla saa torjua vieraslajeja vapaasti keräämällä ja
kitkemällä, mutta järeämmät keinot, kuten laajojen alueiden
niittäminen tai myrkkyjen käyttö, kannattaa varmistaa kaupungin
ympäristönsuojeluyksiköstä.
Kaupungin maanomistuksen voi tarkistaa osoitteesta
https://karttapalvelu.lohja.fi/
Kaupunkilaiset voivat ilmoittaa vieraslajihavaintonsa kansalliseen
vieraslajiportaaliin, joka löytyy osoitteesta https://vieraslajit.fi.
Havaintotietoa hyödynnetään Lohjalla vieraslajien levinneisyyden
kartoittamiseen ja torjuntatoimien kohdentamiseen. Esimerkiksi
espanjansiruetanaa koskevat havainnot on tärkeää ilmoittaa, jotta
lajin leviäminen saadaan kuriin.
Muistutuksena vielä, että vieraslajijätettä ei saa heittää luontoon,
vaan se tulee hävittää asianmukaisesti esimerkiksi sekajätteen
mukana. Rosk’n Rollin toimipisteet vastaanottavat pienkuormina
vieraslajijätettä veloituksetta.
Mukavaa kesäkautta routiolaisille ja antoisia talkoita!
Laura Ahopelto
Ympäristösuunnittelija
Lohjan ympäristönsuojelu
ymparistonsuojelu@lohja.fi
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