
Osallistumisen taidetta.

EROON SIRUETANOISTA

Eroon siruetanoista -kampanja on 
yksi osallistuvan budjetoinnin 2021 projekteista. 

Seuraa kampanjan toteutumista osallistu.tuusula.fi ja sosiaalisessa 
mediassa tunnisteilla #etanatkuriin, #vieraslaji ja #osbu2021.

Espanjansiruetana 
(Arion lusitanicus) on haitallinen vieraslaji, joka 
voi aiheuttaa suuria tuhoja kotipuutarhoissa ja 
muilla viheralueilla. Vuorokaudessa se rouskut-
taa yleensä oman painonsa verran (10 g) lehtiä ja 
kukkia. Espanjansiruetanat syövät myös eläinten 
raatoja ja kuolleita lajitovereitaan. Niiden on nähty 
jopa tappavan vastakuoritutuneita linnunpoikasia. 
Näiden seikkojen vuoksi espanjansiruetana on an-
sainnut tappajaetana-nimen.



Näin torjut espanjansiruetanoita!
Toimivin torjuntakeino tappajaetanoita vastaan on 
etanoiden keräys. Tehokkain torjunta-aika on keväällä 
ennen kuin talvehtineet yksilöt ehtivät munia. Etana 
munii kerralla noin 20–30 munaa ja jatkaa munin-
taansa pitkin kesää ja syksyä juuri kosteiden kausien 
aikaan. Sukukypsät etanat olisi siis syytä tuhota heti 
keväällä ennen niiden lisääntymistä. 

Paras aika kerätä etanoita on iltamyöhästä aamuhä-
märään, jolloin etanat liikkuvat aktiivisimmin. Kostea ja 
sateinen sää on etanoiden mieleen.  Espanjansiruetana 
tyypillisesti esiintyy joukoittain – yhden löytyessä lä-
histöllä liikkuu yleensä muitakin. 

Jos alueelta on tavattu espanjansiruetanaa, nurmikko 
ja piha-alueen kasvillisuus kannattaa pitää matalana 
ja siistinä. Näin etanat eivät löydä suojaa ja piilopaik-
koja kuivumista vastaan ja niiden lisääntyminen ja liik-
kuminen vaikeutuvat. 

Ole valppaana!
Vaikka etanat voivat liikkua jopa 50 metriä yössä, nii-
den pääasiallinen levintäkeino on ihmisten mukana. 
Etanan esiintymisalueilta ei saa kuljettaa muualle 
maa-ainesta, lehtikasoja, kompostia tai kasveja. 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus kerää havaintoja 
Tuusulan alueilla esiintyvistä vieraslajeista. Ilmoita 
espanjansiruetana havainnoistasi vieraslajikyselyyn 
osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi 

Kerätyt tappajaetanat täytyy tappaa 
Espanjansiruetanat tapetaan esimerkiksi murskaa-
malla tai katkaisemalla niiden pää saksilla tai grilli-
pihdeillä tai kaatamalla kiehuvaa vettä niiden päälle. 
Etanoita voi tappaa myös pakastamalla. 

Hävitä kuolleet etanat asianmukaisesti
Älä heitä kuolleita etanoita maahan tai liiskaa niitä pai-
kalleen, sillä kuolleet etanat houkuttelevat lajitove-
reita haaskalle ja tarjoavat niille ravintoa.

Kuolleet etanat hävitetään sekajätteenä joko omiin 
sekajäteastioihin tai Tuusulan kunnan etanaroskik-
siin hyvin pakattuina. Etanaroskiksiin vietäessä pakkaa 
kuolleet etanat esimerkiksi maitotölkkiin tai muovipak-
kaukseen. Älä vie etanoita etanaroskiksiin lasipurkeissa.
Kuolleet etanat voidaan myös haudata syvälle maahan.  

Etanaroskikset
Kesällä 2021 Tuusulan kunta asentaa seitsemän 
etanaroskista jokaiseen kuntakeskukseen pahimmille 
esiintymisalueille.  

ETANAROSKISTEN SIJAINNIT 
• Hirvenojantie 22, Jokela
• Tikuntekijäntien ja Tehtaantien risteys, Jokela
• Sollentunanpolun ja Poutapolun risteys, Hyrylä
• Suopurontien ja Multatien risteys, Hyrylä
• Koulutie 22, Kellokoski
• Siilintie 5, lajittelupisteen vieressä, Riihikallio 
• Sointulantie, lajittelupisteen ja urheilukentän  

vieressä, Lahela

Tunnistaminen
Espanjansiruetana kasvaa 7–14 cm:n pituiseksi. Sen 
väritys voi vaihdella oranssinpunaruskean ja ruskean 
sävyistä melkein mustaan. Nuorilla etanoilla voi olla 
tummia pitkittäisjuovia kyljissä. 

• Hengitysaukko kilven puolivälin etupuolella
• Selkä on harjaton ja kupera
• Päältä häntäpää on pyöreäreunainen
• Jalan reunassa tummat pystyviivat

Älä sekoita ukkoetanaan 
Espanjansiruetanan voi epähuomiossa sekoittaa harmit-
tomaan ukkoetanaan. Ukkoetana (Limax cinereoniger) 
kuuluu maamme alkuperäiseen lajistoon. Ukkoetana 
on usein raidallinen, mutta molempien lajien suurten 
värivaihteluiden vuoksi ukkoetanaa voi olla hankala 
erottaa espanjansiruetanasta. 

Ukkoetanan hengitysaukko sijaitsee selvästi kauem-
pana päästä kuin espanjansiruetanalla. Toisin kuin 
espanjansiruetanalla, sen selässä on pitkittäinen har-
janne, joka päättyy häntäpäässä terävään kärkeen. 
Ukkoetanahavainnot ovat yleensä yksittäisiä.

Lisätietoja espanjansiruetanoiden torjunnasta:
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä
vieraslajit.fi

Lisätietoja etanaroskiksista ja 
espanjansiruetanoiden torjunnasta Tuusulassa:
Yhteisöpuutarhuri Laura Turpeinen
laura.turpeinen@tuusula.fi
puh. 040 314 4333

7–14 cm

Näin tunnistat  
espanjansiruetanan


