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Kummallinen vuosi, lumen satoi vasta
huhtikuussa. Olihan se vähän riputellut aiemminkin, mutta ennätys tuli huhtikuussa. Vappusää oli normaali, pakkasta ja rakeita. Talousveden kanssa ilmeni ongelmia,
kun pintavettä oli päässyt putkistoon. Vesi
saatiin alueelle vapun jälkeen, kun laboratorio oli todennut vesinäytteen puhtaaksi.
Toinen kummallinen juttu tälle vuodelle on koronavirus. Pitää välttää kontakteja, ja puutarha on hyvä karanteenipaikka. Huoltorakennuksen palvelut
päätettiin avata ja ohjeistaa niiden käyttöä virallisten suositusten mukaisesti.
Muistathan noudattaa niitä, jotta tartuntaa ei ainakaan Pakilasta saa.
Kevätkokous on siirretty kesän alkuun kokoontumisrajoitusten takia. Saa
nähdä voiko kokousta pitää silloinkaan,
vaikka kokoontumisrajoitusta väljennettiin. Pitäisi kuitenkin taata kaikille halukkaille mahdollisuus osallistua. Tärkeää
puutarha-alueella on pitää kaikessa kohtaamisessa turvavälit.
Puutarha-alueella on käynnissä rottajahti, ja alueelle on laitettu sata pyydystä. Lue
tuholaistorjunnasta lisää lehden sisäsivuilta. Nyt kaikkien pitäisi muistaa, ettei laita
kompostiin mitään syötäväksi kelpaavaa.
Talvella ei tulisi syöttää lintuja, sillä lintulaudalta varisee maahan syötävää rotille.

Kesän juhlat on vaakalaudalla. Juhannusjuhlat järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Kesäkahvilakin taitaa olla alkuun
kiinni, ellei keksitä jotain systeemiä. Take
away voisi olla yksi tapa, mutta keittiöporukka joutuisi olemaan ahtaassa tilassa, eikä se ole turvallista. Sauna voidaan
toivottavasti avata kesäkuun alussa. Poikkeustilanne vaikuttaa myös yhdistyksen
talouteen, mikä aiheuttaa jo nyt huolta.
Noudatamme kuitenkin kaikessa toiminnassa viranomaisten ohjeita ja suosituksia,
ja toimimme puutarhalla niiden mukaan.
Pidetään turvavälit ja itsemme terveinä. Poikkeusoloista huolimatta aurinkoista kesää puutarhureille!
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PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAN SAUNA 2020
Korona-tilanteesta johtuen sauna avataan kesäkuun
alussa. Talvella saunan kiuas ja lauteet on uusittu, joten
kylpijöitä odottaa entistäkin paremmat löylyt. Poikkeustilanteen vuoksi saunan lämmityskertoja kuitenkin vähennetään, eikä saunaa lämmitetä sunnuntaisin. Saunojia pyydetään noudattamaan viranomaisten
poikkeusoloihin liittyviä rajoituksia ja suosituksia. Ethän tule kylpemään, jos sinulla on flunssan oireita.
SAUNA ON AVOINNA:
Lauantaisin 6.6.–19.9.
Miehet klo 14.00–16.00
Naiset
klo 16.30–18.30
Keskiviikkoisin 3.6.–24.6. ja 12.8.–26.8.
Miehet klo 16.30–18.30
Naiset
klo 19.00–21.00
Tiistaisin 30.6.–4.8
Miehet klo 16.30–18.30
Naiset
klo 19.00–21.00

Juhannusaatto 19.6.
Naiset
klo 12.00–14.00
Miehet klo 14.30–16.30
• Juhannuspäivänä ei lämmitetä.
• Saunan sisäänpääsy päättyy puoli tuntia ennen vuoron päättymistä. Väliaika on saunan siivousta varten ja kovin lyhyt – noudatathan saunomisaikoja.
• Saunaranta on saunailtoina vain saunojien käytössä.
• Kylmiä virvokkeita voi ostaa kassalta.
HINNAT
Kertaliput
Aikuiset			7,00 €
Lapset 5–15 v.
2,00 €
Alle 5 v.		
vapaa
30,00 €
15,00 €
60,00 €

Tervetuloa saunomaan ja Vantaan aaltoihin.
Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry, saunatoimikunta
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Kesäkahvilasta, juhlista ym. tapahtumista vastuussa olevat talkoolaiset tilittävät kertyneet käteistulot yhdistyksen käteiskassaan, josta ne edelleen
siirretään yhdistyksen pankkitilille. Tilitys tulee tehdä mahdollisimman pian
juhlan tai muun tapahtuman jälkeen.
Tilityksen yhteydessä annetaan myös
selvitys tapahtuman kuluista.
Sovi tilityksen ajankohdasta käteiskassanhoitajan kanssa. Häneltä voit
tilata myös pohjakassat ja ennakot.
Käteiskassasta voidaan maksaa
korvaukset mökkiläisten tekemistä
ostoksista, jotka selvästi liittyvät yhdistyksen toimintaan. Tarvittaessa
pyydetään kyseisen toimikunnan vetäjältä varmennus. Ostoksista on esitettävä asianmukainen kuitti.
Käteiskassanhoitaja:
Ritva Tolonen, Jalavapolku 211
ritva.tolonen@kotiposti.net
puh. 040 759 3743

Torstaisin 2.7.–6.8.
Naiset
klo 16.30–18.30
Miehet klo 19.00–21.00

Sarjaliput
Aikuiset 11 krt
Lapset 11 krt
Ulkopuoliset 11 krt

KÄTEISKASSAN TILITYKSET

PESULA- JA HIEKKAMAKSUJEN LASKUTUS
Yhdistys laskuttaa mökkiläisiltä sepeli-, hiekka- ja pesulamaksut syksyllä.
Maksusuorituksia ei vastaanoteta käteisenä esimerkiksi kesäkahvilassa.
Selkeät merkinnät kirjoihin! Laskutustiedot kerätään pesulan varauskirjasta ja hiekkakasojen yhteydessä olevista kansioista. Tee merkinnät
selvästi, varsinkin mökkinumerosi.
Jos haet sepeliä/soraa samana
päivänä useita kertoja ja merkitset
kuormat ”tukkimiehen kirjanpidolla”, merkitse tolppien väliin + merkki
esim. l + l. Laskutustietojen kerääminen tekemienne merkintöjen perusteella on helpompaa, kun merkinnät
ovat selkeitä.

MÖKILLÄ JA PALSTALLA
Siirtolapuutarhaliitto on julkaissut Mökillä ja palstalla – Kestävää
kesänviettoa kaupungissa -kirjan. Opas kattaa kestävän kehityksen teemoja laajasti rakentamisesta energia- ja jätehuoltokysymyksiin ja ympäristöystävällisestä viljelystä kompostointiin.
Kirja tarjoaa paljon tietoa ja ideoita niin oman mökkipalstan kuin
yhdistyksenkin toiminnan kehittämiseen. Kirja jaetaan alkukesästä jokaisen mökin omaan postilaatikkoon. Pidäthän huolta,
että sinulla on postilaatikko ja se on vedenpitävä.
Mökillä ja palstalla -kirjan kansi / Heli Ahola



PAKILAN TOIMIKUNNAT 2020
TOIMIKUNTA

VETÄJÄ

YHDYSHENKILÖ HALLITUKSESSA

Kerhotalotoimikunta

Anne Runsas

Anne Runsas

Lastentoimikunta

Mikko Vuorinen

Mikko Vuorinen

Rakennustoimikunta

Niklas Koppatz

Niklas Koppatz

Saunatoimikunta

Nipa Nieminen

Nipa Nieminen

Sähkötoimikunta

Juha Lundell

Niklas Koppatz

Tiedotustoimikunta

Annu Brotherus

Annu Brotherus

Urheilutoimikunta

Juha Saukkonen

Juha Saukkonen

Ympäristötoimikunta

Aura Loikkanen

Aura Loikkanen

KESÄN TAPAHTUMAT
Koronatilanteen vuoksi puutarhan
tapahtumia ei ole voitu vahvistaa. Tapahtumien järjestämisen osalta noudatamme viranomaisten ohjeita, joten
muutoksia voi tulla nopeastikin. Seuraa tapahtumatiedotusta ilmoitustauluilta ja yhdistyksen kotisivuilta.

PAKILAN PALKATUT TYÖNTEKIJÄT 2020
JUHA SAUKKONEN
hallinnollinen isäntä
050 529 0299

PAULI OJANEN
vesivastaava
040 871 3109

TOMI FRIMAN
isäntä
040 809 9919

BENNY ERIKSSON
ruohonleikkuu
040 939 4470
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PUUTAR HALAIS EN
AAKKO SET
A

AUTOLLA-AJO JA PYSÄKÖINTI

Puutarha-alueella on vain välttämätön
autolla-ajo sallittu ja ajonopeus on korkeintaan 10 km/h. Alueellamme liikkuu paljon
lapsia niin jalan kuin pyörilläkin. Alueella pysäköinti on kielletty, vain lastauksen ajan pysähtyminen on sallittua. Pysäköintiä varten on alueen
ulkopuolella pysäköintialueet pääportin ja pikku portin luona. Muistuta asiasta myös ulkopuolisia, esim. remonttimiehiäsi. Auton maksimipituus on 12 metriä, painoraja 15 000 kg.

H

HAITALLINEN

Helsingin kaupunki hävittää alueeltaan
haitallisia vieraskasvilajeja. Tarkista, ettei pihallasi ole kasveja, jotka syrjäyttävät kotoperäisiä lajeja. Haitallisia ovat jättiputki, jättipalsami, komealupiini, Japanintatar, jättitatar ja
näiden risteymä hörtsätatar ja piiskuista Kanadanpiisku ja muutama muu kookas piisku.
HAKETUS

Haketuspaikalle ei saa viedä juurakoita, viherjätettä eikä lautatavaraa. Oksien ja risujen viennissä
noudatetaan haketuspaikalla olevaa ohjeistusta.

I

ISÄNTÄ

Isännän tehtävistä vastaa Tomi Friman,
vesihuollosta mökkiläisen palstalle asti
Pauli Ojanen ja ruohonleikkuusta Benny Eriksson. Hallinnollisena isäntänä toimii Juha Saukkonen. Vessojen, suihkujen ja pesulan siivouksen hoitaa Sivex.
ILMOITUSTAULUT

Yhdistyksellä on kaksi lukittua ilmoitustaulua:
kerhotalon seinässä ja pääportin luona, niillä hallitus ja toimikunnat tiedottavat toiminnastaan.
Alueella on ilmoitustaulut myös mökkiläisten
ja ulkopuolisten tiedotuksia varten kerhotalon
kentän laidalla ja pikkuportin luona, näille ilmoitustauluille mökkiläiset voivat laittaa omia ilmoi6 PAPU 1 / 20 20

tuksiaan. Ulkopuolisten ilmoituksille on varattu
takapuoli. Pidäthän ilmoitustaulut siisteinä.

J

JUHLAT

Juhannus- ja elojuhlien järjestäminen
riippuu viranomaisten rajoituksista ja
suosituksista. Mikäli juhlia voidaan järjestää,
järjestelyvuorossa on lohko III, johon kuuluvat
mökit 109–196 ja 308–320. Seuratkaa tiedotusta ilmoitustauluilla.
JÄTEVESI

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava Helsingin
kaupungin ympäristökeskuksen ohjeita, jotka perustuvat nykyiseen lainsäädäntöön (542/2003).
Lisätietoja yhdistyksen verkkosivuilta.

K

KIERRÄTYS

Kasvien kierrätykselle on lava miesten
vessojen edustalla. Hyväkuntoista tavaraa
varten on kierrätyshylly huoltorakennuksen Kielomäen puoleisessa päädyssä. Sinne ei pidä viedä
rikkinäisiä tavaroita. Ne on vietävä itse Sorttiasemille tai muihin kaupungin kierrätyspisteisiin.
KISSAT JA KOIRAT

on pidettävä Helsingin kaupungin järjestyssääntöjen mukaan kytkettynä palstan ulkopuolella liikuttaessa. Omistajan on huolehdittava, etteivät
kotieläimet häiritse naapureita.
KOMPOSTI

Siirtolapuutarhan säännöt edellyttävät vähintään
lehti- ja viherjätekompostointia jokaisella tontilla.
Viherjätettä ei saa viedä molokkiin eikä haketuspaikalle. Viherjäte haketusrisujen ja oksien seassa
rikkoo hakettimen!
KORONA

Puutarhalla noudatetaan viranomaisten antamia rajoituksia ja suosituksia korona-epidemian
hillitsemiseksi. Noudata wc:ssä, suihkussa ja pe-

sulassa esille kiinnitettyjä ohjeita. Käytät yhteisiä
tiloja aina omalla vastuulla.

L

LAJITTELU

Lajittele roskat oikeisiin paikkoihin.
Pahvi, metalli, paperi, lasi, sekajäte ja
muovi, näille kaikille on omat luukkunsa jätepisteessä. Jätepiste sijaitsee Klaukkalanpuiston
ryhmäpuutarhan puolella lähellä pääporttiamme. Voimme käyttää vain luukkuja, jotka ovat
meidän puolella ja joihin käy iLoq-avaimemme.
Jos tapanasi on solmia jätepussi kiinni, painele siitä ilma pois ennen sekajäteluukkuun heittämistä. Metalli- ja lasijätteelle käy vain Abloyavain, jota säilytetään paperijäteluukun alla.

M

MATONPESUPAIKKA

N

NAAPURISOPU

O

ORAPIHLAJA

P

POSTILAATIKKO

R

RAKENTAMINEN

Vantaanjoen toisella rannalla Pukinmäessä on mainio kaupungin matonpesupaikka, jossa pesualtaat ovat kuivalla maalla ja jätevesiratkaisu on nykylain vaatimusten mukainen.
Anna mökkinaapureillesi mökkirauha
välttämällä äänekästä melua klo 23 jälkeen. Viljele hyvää mieltä myös naapuriesi kanssa,
sovi heidän kanssaan yhteisistä asioistanne.
Orapihlaja-aidat leikataan viimeistään
juhannukseksi oikeaan korkeuteensa.
Aita saa olla korkeintaan 140 cm korkea (Vaahterapolulla 160 cm). Siisti myös aidan alusta rikkakasveista ja kitke mökkisi edustan polulle kasvaneet rikkaruohot. Lisätietoja verkkosivuilta.
Muista laittaa sateenpitävä postilaatikko niin, että sinne on helppo jakaa
postia. Sanomalehdistä Helsingin Sanomien ja
Hufvudstadsbladetin kesäosoitteeksi voi vaihtaa mökkipolun osoitteen. Postinumeromme on
00680. Kirjepostia ei jaeta puutarhaan.
Rakentamista koskevat ohjeet, hakemukset ja -säännöt löydät Pakilan siirtolapuutarhan kotisivuilta (https://pakila.siirtolapuutarhaliitto.fi/ohjeita/rakentaminen/).
Muista ennen rakentamista hakea rakennuslupa!

Rakentamista varten Helsingin kaupunki on hyväksynyt Pakilaan omat tyyppipiirustukset mökkiä, kuistia ja terassia varten. Nämä mittatarkat
piirustukset voi lunastaa rakennustoimikunnalta.
Leikkimökin tyyppipiirustuksissa noudatetaan
kaupungin yleistä ohjeistusta. Kaikkien rakenteiden rakennusluvan hinta on 50 euroa.

S

SORTTIASEMAT

Isot esineet kuten patjat, vaarallinen jäte
tai rakennusjäte on toimitettava itse Sortti-asemille esim. Kivikkoon, Kivikonlaita 5. Yhdistys
vuokraa peräkärryään mm. jätekuljetuksiin, lisätietoa isännältä. Jos et itse voi kuljettaa jätteitäsi, ota
yhteyttä Pentti Pajuseen, puh. 050 530 3873. Kuljetus hoituu kohtuullista korvausta vastaan.
SÄHKÖ

Yhdistys laskuttaa sähkömaksut kerran vuodessa,
syksyllä. Jos on kaksi aiempaa sähkölaskua maksamatta, sähkö katkaistaan. Uudelleenkytkentä
maksaa 50 euroa. Lisätietoa: Niklas Koppatz.

T

TALKOOT

V

VESI

Puutarha-alue pysyy kunnossa talkoilla.
Osallistumalla talkootyöhön säästetään
kuluissa, ympäristömme on kaunis palstojen ulkopuolellakin ja yhteiset fasiliteetit pysyvät kunnossa. Tule mukaan yhteisten alueiden kehittämiseen
ja pitämään huolta kauniin siirtolapuutarhamme
yhteisistä alueista. Voit osallistua talkootyöhön
myös eri toimikunnissa toimimalla. Tärkeä tehtävä
yhteisillä talkoilla on myös ylläpitää yhteisöllisyyttä. Jos et ehdi tai pääse talkoisiin, maksa 50 euron
vapaaehtoinen talkoomaksu.
Pakilassa on kaksi vesijohtoverkkoa. Talousvesi on Helsingin kaupungin vesijohtovettä ja aika hintavaa. Kasteluun käytämme Vantaan
ravinteikasta jokivettä. Jotta sitä riittäisi kaikille, parillisina päivinä kastelevat ne mökit, joiden numero on parillinen ja parittomina päivinä parittomat
numerot. 31.7. alkaen saavat kastella kaikki kaikkina
päivinä. Kastelu on hyödyllisintä klo 18:n jälkeen.
VÄLIKÄYTÄVÄT

Mökkipalstojen välillä olevien käytävien kunnosta
naapurukset vastaavat yhdessä. Välikäytävän tulee olla vähintään 60 cm leveä. 
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ROTAN VUOSI 2020
ON PAKILASSA ROTAN
HÄVITYSVUOSI
TEKSTI ANU LINNERMO, KUVAT ANNU BROTHERUS

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry:n
hallitus on tehnyt hyvän päätöksen ja
hankkinut alueelle satakunta lukittavaa
syöttiasemaa jyrsijöiden torjumiseksi.

V

iime kesänä useampi mökkiläinen arveli ilmitulleita tuhoja rottien tekemiksi.
Kyllä, alueella liikkui ennätysmäärä rottia.
Tuholaistorjuntayritys on sijoittanut syöttilaatikot, eikä niihin saa koskea. Syöttilaatikoiden lisäksi jokaisella palstalla kannattaa
omin toimin pyydystää rottia varsinkin niiden
mielipaikasta puutarhakompostista, sinne
syöttilaatikoita ei laiteta. Ohjeita alempana.
Tukeaksemme hallituksen toimia, meidän
täytyy muuttaa toimintaamme siten, ettei
ensi kesänä tarvitse tilata syöttilaatikoita. Sekin on investointi, jonka me lopulta itse maksamme. Kerron lyhyesti rottien elintavoista ja
myös siitä, miten meidän pitäisi toimia, jotta
saisimme rotat hävitettyä. Rotasta on varsin
varovainen ihmisen suhteen, joten se ei helposti mene pyydyksiin.
Rotta on kaikkiruokainen. Kaupungissa ne
löytävät ruokaa roskiksista, viemäreistä, lintujen ruokintapaikoilta, puistoista, komposteista ja puutarhoista. Ruuan puutteessa rotta syö
omat, koiran tai vaikkapa ihmisten ulosteet.
Hyvissä olosuhteissa rotta lisääntyy myös talvella, jolloin yksi rottapari saattaa saada satoja
poikasia vuodessa.
Rotan pesäpaikkoja täällä Pakilan puutarhassa ovat mökkien sekä vajojen alustat,
lautakasat, puuvarastot, puupinot, lehtikom-
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postit, kompostorit ja kaikenlaiset epämääräiset kasat pihassa. Rotta on sosiaalinen laumaeläin, samassa perhekunnassa elää useita
yksilöitä. Rotta asettuu paikkaan, jossa on
saatavilla lämpöä, suojaisa pesäpaikka, ruokaa ja vettä. Se on hyvä uimari ja kiipeilijä, kiipeää vaivatta omenapuuhun tai talon seinää
tai kasveja pitkin vintille. Se hyppää 1,2 metrin korkeuteen maasta. Rotan elinaika on noin
kaksi vuotta, reviiri saattaa olla koko puutarha-alueen kokoinen.
Rotta sotkee paikkoja, vahingoittaa rakennuksia ja muuta omaisuutta, likaa ja saastuttaa
elintarvikkeita ja lemmikkien ruokaa. Rotta jyrsii rakenteita, viemäriputkia, sähköjohtoja sekä
saattaa aiheuttaa oikosulkuja ja tulipaloja. Rotta saattaa levittää salmonellaa ja muita tarttuvia
tauteja sekä loisia toisiin luonnonvaraisiin eläimiin, lemmikkeihin sekä ihmisiin. Rotta kantaa
mukanaan täitä, kirppuja ja punkkeja.
Rotta saattaa tänään maistaa mansikastasi tai kurkustasi palasen, ja tulee sitten huomenna syömään loput. Rotta ei koskaan syö
kerralla koko herkkupalaa, vaan epäilee että
se on myrkytetty.
ROTTIEN TORJUNTA
PAKILAN PUUTARHASSA
Rottien torjunta palstalla on aloitettava heti,
kun merkit niiden olemassaolosta on havaittu.
Viime kesän ja syksyn 2019 aikana on Pakilan
puutarha-alueella havaittu useita rottayhdyskuntia ja rottia on myös loukutettu onnistuneesti paikoittain. Kiinteistön omistaja on

ENNALTAEHKÄISY ON PARAS
ROTTIEN TORJUNNASSA – TOIMI NÄ
IN

!

Tarkista sopivat lymypaikat sään
nöllisesti: kompostin maanraj
aan,
mökin kivijalkaan tai pensaiden
viereen ilmestyneet kulkupolut
tai -kolot
ovat merkki kutsumattomista
vieraista. Täytä kolot hiekalla tai
sepelillä tai
peitä kivellä. Kun rotta tajuaa tulle
ensa huomatuksi, se hakeutuu
muualle.
Jos käyt mökillä vain harvoin,
tarkista etteivät rotat asuta tont
tiasi.
1. Varusta kompostin alusta
terä

ksisellä verkolla ja pidä kansi
tiiviisti kiinni vaikkapa kivipaino
lla. Toimet ainakin hidastavat
rotan pesimistä kompostiin.

2. Suojaa mökin ja vajan alus
tat

tiheäsilmäisellä metalliverkolla.
rotille kelpaavaa syötävää
tai vesiastioita maan tasalla.
4. Peitä grilli tiiviisti tai säily
tä rottien ulottumattomissa.
Rottien nuoleskelemat grilliritil
ät ovat terveysriski.
5. Syötä siilejä vain silloin, kun
ne ovat pihassa näkyvissäsi.
Poista ruokintakuppi, kun siilit
ovat syöneet.
6. Ota lemmikkien vesi- ja ruok
akupit sisään yöksi.
7. Syksyllä omenat ja luum
ut sekä muu itselle kelpaamaton
sato on siivottava pihalta.
8. Kaikki rotille ruoaksi kelp
aava pitää viedä talveksi pois
varastoista ja mökistä. Älä jätä
vajaan edes ruohonsiemeniä.
9. Vältä lintujen talviruokint
aa. Sulan maan aikana lintuja
ei tarvitse ruokkia.
3. Älä pidä pihapiirissä mitä
än

velvollinen hävittämään rotan alueeltaan. Mökin omistajalla on käytössään mekaaniset loukut tai kissa.
Suomessa ei myydä rotanmyrkkyjä yksityishenkilöille, joten vanhojakaan tai ulkomailta ostettuja rotanmyrkkyjä täällä ei saa
käyttää. Rottia saavat myrkyttää vain siihen
luvan saaneet tuholaistorjuntayritykset. Tämä siksi, koska luonnonvaraisista eläimistä,
kuten siili, pöllö, haukka ja kettu, on löydetty
haitaksi asti niihin kertynyttä rotanmyrkkyä.

Myös mystisesti kuolleista kissoista on lopulta löytynyt runsaasti rotanmyrkkyä.
Myrkkyä syönyt rotta voi päätyä esim. haukan lounaaksi, jolloin myrkky jää myös haukan
elimistöön. Jos haukka saalistaa muutaman
myrkytetyn rotan, haukkakin kuolee. Myrkkyä
syönyt rotta saattaa kuolla mökin eristeisiin ja
haisee siellä, ehkä omassa tai naapurin mökissä. Rotta saattaa käydä naapurissa lounaalla,
mutta tuleekin tontillesi pesimään, tai päinvastoin, se ei välitä piharajoista mitään. 
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ROTTIEN LOUKUTTAMINEN KOMPOSTISTA

 VARUSTA kompostit pohjasta
teräsverkolla ja laita paino kannen
päälle, jotta rottien olisi hankalampi
päästä sinne pesänrakennukseen,
Anu Linnermo opastaa.

Jos ennaltaehkäisevät toimet eivät ole tehonneet, on ryhdyttävä
hävittämään tuholaisia. Pakilan siirtolapuutarhan kokoisella alueella joukkovoima on ainoa ase, jolla saamme rotat hävitettyä. Tarkkaile siis ympäristöäsi ja ryhdy toimiin. Paras paikka rotanloukulle
on puutarhakompostin kannen alla kompostissa sisäpuolella, koska
sinne eivät pääse linnut, siilit, kissat tai koirat. Rotan pesä saattaa
kuitenkin olla kompostissasi – ei siksi, että siellä olisi rotalle ruokaa,
vaan koska siellä on suojaa, lämmintä ja pimeää. Jos laitat loukkuja ulos, vaikkapa terassin lattian alle, varmista etteivät linnut, siilit,
kissat tai koirat pääse niihin. Avomaalle loukkua ei saa jättää, loukku pitää aina pystyä peittämään turvallisesti.
 VIRITÄ omat rotanloukut
Anun ohjeiden mukaan. Loukkuja saa rautakaupoista.

1. Loukun käsittely. Käsittele loukkua aina muovikäsineillä myös

uutena, ettei siihen tartu ihmisen hajua ja pyydystys epäonnistuu.

2. Loukkuun totuttaminen. Metallinen tai muovinen loukku laitetaan

kompostin kannen alle ilman syöttiä eikä sitä heti alkuun viritetä. Näin toimitaan siksi, että rotta epäluuloisena ja varovaisena
eläimenä tottuu loukkuun eikä vierasta sitä vaan uskaltaa hakea
siitä syötävää sitten, kun se on viritetty.

Tietolähteenä on käytetty www.helsinginkaupunki.fi sekä
tuholaistorjuntayritysten www-sivustoja. Tiedot on kerännyt Anu Linnermo.

3. Loukun virittäminen. Viikon kuluttua loukun voi virittää. Syöttinä

voi käyttää suklaata tai tuoretta porkkanaa metallisessa loukussa,
josta rotta joutuu nyhtämään syötin. Kaurahiutaleista ja Nutellasta tehty levite käy hyvin muoviseen SuperCat loukkuun, josta rotta
nuolee syöttiä. Näitä loukkuja saa kympillä useista kaupoista.

4. Loukun tarkistaminen. Loukku on tarkistettava joka päivä.

Loukkuun jäänyt rotta pudotetaan loukusta muovipussiin, joka
laitetaan sekajätteeseen. Kompostia voi käyttää normaalisti,
kunhan loukun paikka on aina sama.

5. Loukutuksen kesto. Loukutuksen pitää jatkua vähintään pari

viikkoa, jotta kaikki kompostiin menneet rotat saadaan loukkuun
ja myös siksi, että rotalla on ollut riittävästi aikaa tottua loukun
sijaintiin ja olemukseen. Loukkua pidetään kompostissa kunnes
siihen ei enää jää rottia.

6. Uusinta. Pidetään parin viikon tauko ja loukutus aloitetaan uudel-

leen siltä varalta, että rotat palaavat, ne ovat seuranneet edeltäjiensä hajumerkkejä. Loukkuja kompostissa voi olla useita samaan aikaan, kunhan ne ovat aina samoissa paikoissa.
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JYRSIJÄTORJUNTA
Siirtolapuutarhan alueella on havaittu
jyrsijäkannan haitallista kasvua, joten
suoritamme yhtiön tilaamana alueellenne jyrsijöiden tehotorjuntaa määräaikaisesti kevät-kesä-syksy 2020. Torjunnan
onnistumissa on ensisijaisen tärkeää, ettei eläimiä (esim. linnut/oravat) ruokita yhtiön alueella tai ruokkiminen suoritetaan siten, ettei jyrsijöille kelpaavaa
ruokaa varise maahan. Jyrsijätorjunnan
teho heikkenee, kun jyrsijöille on saatavissa korvaavaa ravintoa. Mikäli korvaava ravinto saadaan loppumaan, torjunnan teho kasvaa ja ongelmasta päästään
nopeammin eroon. Myös yleinen siiste-

ys mökkien pihoilla ja alueella yleisesti
on tärkeää. Lapset ja lemmikit on pidettävä poissa asemista, eikä asemia tule
muutenkaan siirrellä/poistaa. Asemat
ovat lukittuja ja myös torjunta-aineet
ovat kiinnitettyinä sisäpuolelle. Teemme
säännölliset huollot asemille torjuntajakson aikana. Meille voi aina soittaa ja kysellä/ilmoitella havainnoista lisää. Myös
muiden tuhohyönteisten torjunnoista voi
olla meihin yhteydessä.
Yhteistyöterveisin
Pakilan siirtolapuutarha ry
& Tuhoeläinhallinta Delecon Oy
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