
Haitallisista 
vieraskasveista ja 

torjunnasta 

Miia Korhonen
Luontoturva ky

Luontoturva.fi

kuinka torjuntatyöstä 
syntyi yritys

29.4.2020



Vieraslajien määritelmät

• Vieraslaji: Laji, joka on levinnyt luontaiselta 
levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen 
mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella 

• Haitallinen vieraslaji: Laji, joka aiheuttaa selkeitä 
haittoja alkuperäislajeille, ihmisille ja ympäristölle 

• Tulokaslaji: Laji, joka on äskettäin (parin viime 
vuosisadan aikana) itse levinnyt maahamme ilman 
ihmisen apua 
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Lainsäädännöstä tietoa
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Voi katsoa esimerkiksi 
paikkakunnittain ilmoitusten määrän 
ja sijainnin. Ohjautuu www.laji.f
sivustolle.

http://www.laji.f/


http://vieraslajit.fi/fi/content/usein-kysyttyj%C3%A4-kysymyksi%C3%A4

Mitä merkitsee se, että laji kuuluu EU:n luetteloon tai 
kansalliseen luetteloon?

EU:n luetteloon tai kansalliseen luetteloon kuuluvaa haitallista 
vieraslajia ei saa tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä myöskään 
toisesta EU-maasta. Lajia ei saa kasvattaa eikä myydä tai 
markkinoida. Lajin päästäminen ympäristöön on kielletty.
Kansallisen luettelon lajeja koskevat samat kiellot.

Kuka valvoo, että vieraslajisäädöksiä noudatetaan?

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) valvoo EU:n 
vieraslajiasetuksen ja kansallisen vieraslajilain ja -asetuksen 
noudattamista. Maahantuontia koskevien vieraslajisäännösten 
noudattamista valvoo Tulli.
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Jättiputki
Kotoisin Kaukasuksen vuoristoalueelta, tuotu puutarhakasviksi Suomeen 
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Ilmoita jättiputkista 
- Alueen kuntaan / kaupunkiin
- Vieraslajit.fi

Vieraslajit yrittäjän näkökulmasta

Jättiputki on valolle herkistävä kasvi. Kasvineste 
iholla yhdessä auringonvalon kanssa voi aiheuttaa 
palovammankaltaisia oireita. Suojaudu 
käsitellessäsi jättiputkea!



JÄTTIPUTKI 
LEVIÄÄ 
SIEMENESTÄ!!
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Torjunnassa tärkeintä 
on estää siementen 
leviäminen
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Kuvan kohde Lahdessa on 
torjuttu peittämällä

Torju: kaiva, peitä, poista 
kukinnot, käytä kemiallista 
torjuntaa harkiten (glyfosaatti) 
Niitto ei tehokasta torjuntaa

Poistetut kukinnot ja juuret voi 
toimittaa alueen jäteasemalle

Pienet määrät voi hävittää 
jätesäkissä sekajätteen joukossa

Kukintoja ei omaan kompostiin
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Jättiputken varsi on punavihreän 
laikukas, karvainen, ontto. Kukkivalla 
kasvilla varren halkaisija voi olla 10 cm. 
Kaukasianjättiputki kuolee kerran
kukittuaan ja kukkii noin kolmantena 
elinvuotenaan.
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www.luontoportti.fi kuvia 
luonnonkasveista

http://www.luontoportti.fi/


Puutarhajätettä ei saa viedä luontoon! 
Myös haravointijäte täytyy käsitellä omalla tontilla
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Tiedotuksen tärkeys!
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Jättipalsami 
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Kotoisin Himalajan vuoristoalueelta, tuotu puutarhakasviksi Suomeen
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- Leviää siemenistä nopeasti isoille alueille
- Torju ennen siemenkotien muodostumista
- Yksivuotinen kasvi
- Tiivis kasvu estää muiden kasvien kasvua
- Pienet juuret, mahdolliset ongelmat ojan 

pientareilla?
- Torju: kitke, niitä, peitä
- Järjestä jättipalsamin kitkentätalkoita
- Muista maanomistajan lupa
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Eri tapoja kitkentäjätteen
käsittelyyn

- Kitketyt kasvit voi kerätä 
kestokasseihin, tyhjentää 
kassit pariin kasaan 
kitkentäpaikalle. Kasa 
tallotaan tiiviiksi ja jätetään 
maatumaan. Kasan päälle 
voi laittaa peitteen 
estämään uutta kasvua

- Tarkkaile torjuttua aluetta ja 
kasoja. Varaudu torjumaan 
pari kertaa kesän aikana

- Kitkentäjätteen voi toimittaa
alueen jäteasemalle

- Käsitellään omalla tontilla 
(mädätä kasvit jätesäkeissä 
ennen kompostointia)

- PARAS TORJUNTA-AIKA 
ENNEN KUKINTAA TAI 
KUKINNAN ALKUVAIHEESSA
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Katkaistu kasvi voi lähteä 
uuteen kasvuun. Alueita 
torjutaan pari kertaa kesän 
aikana.

©Miia Korhonen Luontoturva.fi
Luontoturva.fi



Vieraslajien leviämisen väylät

- Ihminen
- Vieraskasvilajit 
puutarhakasveina (kaikki 
vieraslajit eivät ole haitallisia!)
- Kasvien vaihdot
- Kasvien käytön huomiot –
vastuullinen puutarhuri
- Puutarhajätteen käsittely
- Alueilla kulkeminen
- Työkoneet
- Maa-ainesten käsittely
- Linnut, muut eläimet
- Virtaava vesi
- Viljelyyn liittyvät uudet kasvit
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Komealupiini
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Kotoisin Pohjois-Amerikasta. Siemen elää maassa 
itämiskelpoisena useita kymmeniä vuosia. Estä 

siementen leviäminen poistamalla kukinnot.



Torjuntakeinona niittäminen viikatteella tai 
siimaleikkurilla pari kertaa kesän aikana 
useiden vuosien ajan. Niitetty kasvi voi 
tehdä uuden kukinnon. Niitto tehtävä ennen 
siemenkotien muodostumista.  

Luontoturva.fi



Leviää siemenestä
Estä siementen leviäminen, kerää 
kukkivat lupiinit maljakkoon
Esimerkkinä päiväkoti Lahdessa
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Komealupiini
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Torjuntakeinona kaivaminen, juurakot voi
toimittaa alueen jäteasemalle. 

Sitoo juurinystyröillä typpeä ilmasta! Muuttaa 
maaperää itselleen suotuisaksi eli 

ravinteikkaaksi.



Komealupiini

Luontoturva.fi

Torju ennen 
siemenpalkojen 
muodostumista!
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Toimita jäteasemalle, 
käytännöissä eroja. Tarkista 
oman alueesi jäteaseman 

käytännöt. Pienet määrät voi
hävittää sekajätteen joukossa.



Kertaus

• Siemenestä leviävien kasvien torjunnassa tärkeintä 
on estää siementen maahan pääsy 

• Mekaanisia torjuntakeinoja: kitke, niitä, peitä,
poista kukinnot. Tarkista mikä tapa sopii parhaiten 
millekin lajille. Käytä kemiallista torjuntaa harkiten

• Muista jättiputken terveysriskit!

• Selvitä oman alueen jäteaseman käytännöt

• Älä vie puutarhajätettä luontoon
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VieKas LIFE (2018–2023)

• Suomen suurin ja 
kunnianhimoisin 
haitallisten vieraslajien 
kartoitukseen, 
torjuntaan ja 
tietoisuuden 
levittämiseen keskittyvä 
hanke
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https://www.sll.fi/mita-me-
teemme/luonnonhoito/viekas-life/

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/luonnonhoito/viekas-life/


Kiitos!

Miia Korhonen

Luontoturva ky

050-9117782
miia.korhonen@luontoturva.com

www.luontoturva.fi
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