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Tiedote asukkaille
Yhtiössä on tehty sokeritoukkahavaintoja, jonka vuoksi hallitus päätti ohjeistaa asukkaita estämään
niiden leviämistä kotikonstein. On tärkeää, että luet ohjeen ja noudatat annettuja ohjeita, sillä
torjuntatyö ammattilaisten toimesta tehtynä on asukkaille iso kustannus.
Hopeanhohtoinen, vikkelä ja suomujen peittämä sokeritoukka on varsin yleinen ja se viihtyy parhaiten
kosteissa sisätiloissa, kuten viemäreissä, keittiössä ja kylpyhuoneessa. Tämä harmiton, mutta sitäkin
inhottavampi otus pystyy nousemaan huoneistoihin myös viemärien hajulukkojen läpi ja kulkemaan
tilasta toiseen mm. putkien läpivientien kautta. Yleisimmin sokeritoukkia esiintyy lattialla viemärien
läheisyydessä, mutta myös jalkalistojen ja kynnysten kolot tarjoavat lajille varsin hyvät piilopaikat.
Tiskipöydälle sokeritoukka useimmiten eksyy keittiölavuaarin viemäristä.
Sokeritoukkien torjumiseksi asukkaita pyydetään kaatamaan viemäreihin kuumaa/kiehuvaa
vettä sekä aamulla että illalla. Vettä tulee kaataa joka viemäriin mahdollisimman lyhyen ajan
sisällä. Toimenpide on syytä tehdä kaikissa asunnoissa, myös niissäkin, joissa
sokeritoukkahavaintoja ei ole vielä tehty.
Sokeritoukka viihtyy erittäin huonosti puhtaissa, kuivissa ja hyvin ilmastoiduissa paikoissa, joten myös
seuraavilla seikoilla voi vaikuttaa sokeritoukkien esiintyvyyteen:


Huolehdi asuintilojen kunnollisesta ilmanvaihdosta. Muista puhdistaa
poistoilmaventtiilit ja liesituulettimen suodatin. Lisäohjeita http://tsinnia.fi/ohjeet.



Pidä kosteat tilat mahdollisimman kuivina. Käydessäsi suihkussa ja saunassa, käytä
ilmanvaihdon tehostusta (3. teho). Jätä esimerkiksi suihkun jälkeen kylpyhuoneen ovi
hetkeksi auki, jotta huone kuivuu kunnolla. Huolehdi myös, että lattialämmitys on
päällä. Huomioi riittävä tuuletus, mikäli kuivaat pyykkiä huoneistossa.



Siivoa säännöllisesti ja muista puhdistaa myös lattiakaivot säännöllisesti. Koska
sokeritoukat käyttävät ravinnokseen lähestulkoon kaikkea tärkkelyspitoista, on
ruoantähteiden ja roiskeiden huolellinen poistaminen tärkeä osa sokeritoukkien
torjuntaa. Lattiakaivojen tarkemmat puhdistusohjeet löytyvät yhtiön verkkosivuilta
http://tsinnia.fi/ohjeet.



Kaada tarvittaessa viemäreihin viemärinavausainetta valmistajan ohjeiden mukaan.
Tehokkaimman vaikutuksen saat, kun aine voi vaikuttaa yön yli, koska sokeritoukat
liikkuvat yleensä yön pimeydessä.



Pyri välttämään myös ruuantähteiden ja roskien huuhtomista viemäreihin.

Jos havaitset sokeritoukkia usein muissa tiloissa kuin viemärien läheisyydessä, esim. eteisessä tai
vaatehuoneessa, voi jalkalistojen raoissa lymyileviä sokeritoukkia torjua tarkoitukseen sopivilla
torjunta-aerosoleilla. Käytä aineita aina pakkauksen ohjeiden mukaisesti ja seuraa tilannetta. Jos
sokeritoukat eivät ole häipyneet, käsittelyn voi toistaa uudelleen n. 2 viikon kuluttua.
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