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Lohja, Routio, 
Routioseura
• Eteläsuomen suurimman järven rannalla 

sijaitsevan Lohjan kaupungin 22. kaupunginosa, 
Roution kaupunginosa, talouksia 1100, 
kerrostaloja, rivitaloja ja omakotitaloja, korkeita 
mäkiä ja savisia laaksoja

• Noin 3 km kaupungin keskustasta

• Routioseura ry on 44-vuotias asukasyhdistys, 
jäsenmäärä 107

• Havaintoja espanjansiruetanoista tehty jo vajaan 
10-vuoden ajalla

• Vuoden 2019 lämmin talvi lisäsi havaintojen 
määrä valtavasti

• Kevään 2020 kyläkyselyssä toivottiin alueen 
siisteydestä huolehtimista talkoilla

• Elokuussa 2020 ryhdyttiin keräämään talkoilla 
Lohjan kaupungin puistopuolen avustuksella 
espanjansiruetanoita (he hävittivät etanat)



Hankkeen sisältö

• Yhteistyökumppanit
• Ykköstie – tienvarren niitto
• Lohjan kaupunki – puistoalueen niitto 
• Rosk’n Roll Oy – jäteastioiden tyhjennys
• Länsi-Uusimaa – uutisointi hankeesta

• Viestintä
• Tiedotuslehtinen (A5) kaikkiin talouksiin
• Info taulut keräysroskiksiin ja tiedottaminen Ferramolin käytöstä
• Lehtiartikkelit
• Seuran Facebook ja www-sivut, WhatsApp ryhmä talkoolaisille

• Välineet
• Hanskoja, keräysastioita, roskapusseja ja talkoojuomia ja syötäviä

• Hävittäminen
• Roska-astioiden viikottainen tyhjentäminen, paikallinen jäteyhtiö



Hankeen toteutus

• Kevään ensimmäiset talkoot, 20.4.2021 
7 kerääjää, 10 etanaa löydetty

• Julkaisu jaettiin joka kotiin alueella, toukokuu

• Roskikset paikalleen, kesäkuu

• Ferramol käyttöön, kesäkuu
• Kuivalla jaksolla vähemmän, heinäkuu

• Sateiden mukana kanta lisääntyi, paljon 
munia, elokuu

• Keräysmäärät touko – kesäkuu
1000-7000/talkootapahtuma (1 tunti)

• Määrät vähenevät, syyskuu



Tuloksia ja 
tunnelmia

• Ferramolin käyttö selvästi vähentää määriä

• Niittäminen erittäin tärkeää
• Alkukevään agressiivinen keräys tulee 

pienentämään kantaa parhaiten
• Etikka toimii käytännössä paremmin kuin 

alkoholi, leikkeleminen on täysin mahdotonta

• Kaikkien maanomistajien vahvempi 
sitoutuminen tarpeen

• Parempaa ohjeistusta ja tietoa menetelmistä 
• Selkeää vaikutusta keräämisellä on ollut 

mutta….
• Onko toivoa?



Miltä 
tulevaisuus 
näyttää

• Alue näyttää laajenevan
• Löytöjä tehty myös lähempänä 

moottoritietä, Hossantien länsipuolella ja 
Vaahterapolulla tiellä sekä molemmin 
puolin Hiidenpuronkaarta

• Korkea mäki näyttää pysäyttävän 
leviämisen

• Alueen keskellä puutarha
• Miten voimme auttaa heitä?

• Jäteastioiden käsittely
• Pysyvä käytäntö järjestettävä

• Kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö
• Talkoovälineiden hankinta ja henkilöstön 

koordinointi, nykyiset määrärahat 
kaupungilla liian vähäiset tehokkaaseen 
torjuntatyöhön


