
Yhdessä vieraskasvitorjuntaan -jättipalsamin torjunta  Tarjouspyyntö 

Maaseudun Sivistysliitto 

Kauppakatu 23 b A 8  

80100 Joensuu, timo.reko@msl.fi   21.4.2021 

 

Vieraskasvitorjunnan koordinointityö  

Haemme asiantuntijaa/asiantuntijoita koordinoimaan vieraskasvitorjuntaa Liperiin, Polvijärvelle, 

Tuusniemelle ja Iisalmeen. Tehtäviin kuuluu edellä mainittujen kuntien ja kaupungin alueilla tapahtuvan 

jättipalsamitorjuntatyön koordinointi kasvukausien 2021 ja 2022 aikana. Torjuntatyötä tekevät 

kesätyöntekijät sekä yhdistykset vapaehtoisvoimin. Koordinoijan toimenpiteinä ovat:  

• Yhteenveto kartoitetuista ja esille tulleista alueista (esiintymien laittaminen vieraslajit.fi sivustolle)  

• Hoitokohteiden luokittelu hoidontarpeen mukaan (laajuus, kiireellisyysaste, erityinen luontokohde, 

vesistöjen varret ym. perusteilla) 

• Toimenpidesuunnitelman laatiminen Liperin, Polvijärven ja Tuusniemen kuntien sekä Iisalmen 

kaupungin taajama-alueen esiin tulleille kohteille (tarvittaessa opastus kyläalueilla 2021 ja 

koordinointi 2022). Yhteistoiminta kuntien teknisten palvelujen kanssa. 

• Kesätyöntekijöiden rekrytointi yhdessä tilaajan kanssa, ja nuorten työnohjaus kesän aikana (6-12 

nuorta/ paikkakunta 3 viikon jaksoina).  

• Kyläkohteiden vieraslajitorjunnan koordinointi yhteistyössä kyläyhdistysten ja paikallisten ryhmien 

(esim. asuinalueiden kitkentäryhmät). Talkooryhmien koordinointi 

• Hoitokohteiden jakaminen kesätyöntekijöiden ja yhdistysten/toimijoiden kesken, ja toimenpiteistä 

sopiminen 

• Opastus torjuntatyöhön myös kyläalueiden ja asukkaiden ryhmät 

• Jätteenkuljetuksen organisointi yhdessä kunnan kanssa 

• Lyhyt raportti kesästä ja suositukset seuraavaa kasvukautta ajatellen 

Työaika ajoittuu välille 15.5.2021 – 30.9.2022 

arvioitu työpäivien määrä:  

Liperi ja Iisalmi noin 40 -45 työpäivää/vuosi/paikkakunta sekä  

Tuusniemi ja Polvijärvi n. 20 -25 työpäivää/vuosi/paikkakunta 

Jätä tarjouksessa tieto yhden työpäivän hinnasta sisältäen matkakulut (ALV =0). Päätöksen perusteena ovat 

ostopalvelun hinta, paikallistuntemus, yhteistoimintakyky (kylä- ja paikallistoiminnan aktivointi) ja 

osaaminen vieraskasvitorjuntaan. Myös varahenkilö järjestely vaikuttaa päätökseen. 

Työhön vaaditaan osaaminen vieraskasvitorjuntaan ja ympäristönhoitotyön tuntemus, paikkakunnan 

paikallistuntemus katsotaan eduksi. Koordinointityön tukena ja yhteistyökumppanina on Maaseudun 

Sivistysliiton toimijat. Pyydämme tarjousta yllä esitetystä kokonaisuudesta joko kuntakohtaisesti, 

useamman kunnan toimena tai koko ostopalvelun toiminnasta. Tarjoukset pyydämme 7.5.2021 klo 16.00 

mennessä osoitteeseen timo.reko@msl.fi. Koko ostopalvelujen hinta jää alle 60 000 € (ALV=0) 

Tarjouspyyntö perustuu päätökseen avustuksen myöntämiseksi haitallisten vieraslajien 

hallintasuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. KAIELY/520/2020. 16.3.2021 

 

Lisätietoja Timo Reko, 050 -3226798. timo.reko@msl.fi, alla on kuvaus hankkeesta 
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Yhdessä vieraskasvitorjuntaan -jättipalsamin torjunta 

Hankehakija: Maaseudun Sivistysliitto 

Yhteistyökumppanit: Liperin, Polvijärven ja Tuusniemen kunnat sekä Iisalmen kaupunki. Paikalliset 

ympäristöalanyrittäjät ja asiantuntijaorganisaatiot sekä kylä- ja muut paikallisyhdistykset ja alueiden 

asukkaat.  

Haitallisten vieraslajien torjunnan, neuvonnan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan avustushaku - ely - ELY-keskus (ely-keskus.fi)  

Tiivistelmä 

Hankkeessa hyödynnetään Pohjois-Karjalassa Liperissä kesällä 2020 pilotoitua vieraskasvitorjunnan 

yhteistoimintamallia. Tulevina kesinä torjuntatyötä jatketaan Liperin alueella ja levitetään toimintamallia 

Polvijärvelle sekä Pohjois-Savossa Tuusniemelle ja Iisalmeen.  

Vieraskasvitorjuntaa, joka kohdistuu pääasiassa jättipalsamien torjuntaan, lähdetään toteuttamaan kunkin 

kunnan alueella monitahoisen toimijajoukon voimalla. Tavoitteena on hillitä ja hävittää 

vieraskasviesiintymiä. Toiminnan aluksi kartoitetaan kohteita ja niiden torjuntatavat suunnitellaan kunkin 

kohteen osalta. Hoitokohteet myös luokitellaan hoidontarpeen mukaan, mm. laajuus, kiireellisyysaste. 

Koordinoitua jättipalsamin torjuntaan tehdään etenkin kirkonkylien ja taajamien alueella mutta mukaan 

pyritään saamaan myös kyläalueita. Tukena koko prosessin ajan käytetään vieraslajit.fi sivustoa.  

Hankkeessa yhteistyötahoina ovat hanketoteuttajan lisäksi kunnat, paikalliset yhdistykset ja yhteisöt sekä 

alueen yrittäjät. Tärkeätä toiminnassa on myös paikallisten nuorten palkkaaminen kesätöihin 

vieraskasvitorjuntaan. Pohjois-Karjalassa tehdään yhteistyötä myös alueen työllisyyshankkeiden ja Pohjois-

Karjalan Kylät ry:n kanssa. 

Keskeistä koko toiminnassa on lisätä tietoa ja osaamista vieraskasvitorjuntaan, innostaa ja sitouttaa 

torjuntatyöhön. Suurella toimija joukolla saadaan vaikuttavuutta, koordinoinnilla lisätään tehoa ja 

näkyvyyttä ja sitä kautta motivaatiota jatkaa jokaiselle toimijalle. Tulosten näkyväksi saaminen kannustaa ja 

innostaa jatkamaan. 

 

Hakija 

Hankkeen hakijana ja vastuullisena toteuttajatahona toimii Maaseudun Sivistysliitto.  

Maaseudun Sivistysliitto (MSL) on vuonna 1952 perustettu valtakunnallinen aikuiskoulutus- ja 

kulttuurijärjestö. Maaseudun Sivistysliitto pitää yllä opintokeskusta, toteuttaa maaseudun 

kehittämishankkeita ja järjestää kulttuuritoimintaa. Maaseudun Sivistysliiton pääkonttori sijaitsee 

Helsingissä ja aluetoimistot Joensuussa, Oulussa ja Saarijärvellä. MSL on kokenut EU-rahoitteisten 

hankkeiden vetäjä ja yhteistyökumppani. Hanketoimintaa on toteutettu monien eri ohjelmien kautta ja 

usealla eri ohjelmakaudella. 

Maaseudun Sivistysliitto tarjoaa kansalaistoiminnan tarpeisiin räätälöityjä kursseja, kehittämishankkeita 

sekä tukimuotoja. Erityisenä painopisteenä ovat maaseudun kehittämishankkeet ja kylätoiminnan muodot, 

joilla tuetaan maaseutualueiden elinvoimaisuutta, yritteliäisyyttä, yhteisöllisyyttä, elämänlaatua ja 

hyvinvointia. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä yhdistysten, yritysten ja kuntien kanssa.  

Tällä hetkellä yksi Maaseudun Sivistysliiton keskeisimmistä toiminnan teemoista on ympäristösivistys, jota 

toteutetaan opinnollisin, maaseutukehittämisen ja kulttuurisen aktivoinnin keinoin. Taiteen, tieteen, 

ympäristökasvatuksen ja yhteisöllisen toiminnan avulla herätetään henkilökohtaista luonto- ja 

https://www.ely-keskus.fi/haitallisten-vieraslajien-torjunnan-neuvonnan-ja-torjuntatoimenpiteiden-j-c3-a4lkiseurannan-avustushaku


ympäristötietoisuutta. Osallistujia aktivoidaan sekä omakohtaisen että yhteisöllisen vastuun ottamiseen 

luonnosta ja elinympäristöstä kestävän kehityksen periaattein.  Ympäristösivistyksellisen ajattelun 

lähtökohtana on viiden E:n malli, jossa asioita lähestytään niin eettisten, ekologisten, emotionaalisten, 

esteettiset kuin ekonomisten (5E) näkökulmien kautta.   

Maaseudun Sivistysliitolla on pitkä kokemus maaseudun yhteisöjen kanssa tehdystä työstä 

kyläsuunnittelun, koulutuksen ja hanketoiminnan kautta. MSL on toteuttanut useita maaseudun 

kehittämiseen liittyviä hankkeita koulutuksen, tiedonvälityksen ja kulttuurin aloilla ja sillä on käytössään 

laaja yhteisö- ja kehittämistyön menetelmävalikko. 

 

Hankkeen tarve ja tausta 

Jättipalsamin ja muiden vieraskasvien torjunnan tärkeyteen on herätty vasta viime vuosina. Haittalajeista 

jättiputkea on torjuttu kohtuullisen tehokkaasti, komealupiinin torjumisen suhteen ollaan monin paikoin 

voimattomia. Jättipalsamin suhteen on tehty paikoin paljonkin talkoovoimin torjuntatyötä, mutta se ei 

yleensä riitä, koska esiintymät ovat laajoja ja yhdistysten ja vapaaehtoiset torjujat ovat usein todenneet 

omien toimien riittämättömyyden. Vieraskasveista on myös alkanut tulla kunnille yhä enemmän 

yhteydenottoja asukkailta, kun esiintymät valtaavat alueita. Haittalajien torjunta on monimuotoisuuden 

edistämistä, kun sen myötä alkuperäiset lajit saavat kasvutilaa. Erityisesti kun vieraslajien kasvustot ovat 

levinneet virkistysalueille, niiden poisto lisää myös näiden alueiden viihtyisyyttä. 

Kesällä 2020 toteutettiin Pohjois-Karjalassa Liperissä jättipalsamin torjuntaan liittyen yhteinen prosessi, 

jossa mukana olivat niin kunta, paikalliset yhdistykset ja yrittäjä kuin alueelliset toimijat. Liperin kirkonkylän 

ja Viinijärven taajaman alueilla oli havaittu useita jättipalsamiesiintymiä. Näiden poistamisen osalta 

paikalliset yhdistykset olivat jo talkoilleet, mutta kesän 2019 jälkeen yhdistykset esittivät kunnalle huolensa 

ja tarpeen isompiin toimiin. Kunta kokosi yhdistykset ja alueelliset toimijat yhteen. Yhteispalaverien 

pohjalta nousi suunnitelma eri toimista jättipalsamisen poistamiseen yhteistyössä.  

Toimintaa lähti koordinoimaan Yhteinen ympäristö -elinvoimaa ympäristöstä – hanke (toteuttajat 

Maaseudun Sivistysliitto ja ProAgria Itä-Suomi, maa- ja kotitalousnaiset) yhteistyössä Liperin kunnan 

kanssa. Yhteinen ympäristö -hankkeen pilottina kesäksi 2020 haettiin alueelta ympäristöyrittäjä 

koordinoimaan jättipalsamin torjuntaa. Torjuntatyötä toteuttamaan saatiin palkattua kesätöihin 9 nuorta 

jättipalsamin kitkentään oman erillisin hankkeen turvin. Yhdistykset jatkoivat omalta osaltaan talkoita. 

Kunnan tekninen toimi puolestaan osallistui torjuntaan vakihenkilökunnan ja kunnan kesätyönuorten 

tehdessä raivauksia eri kohteilla. Kunta osaltaan myös vastasi raivaus- ja kitkentäjätteen poiskuljetuksista. 

Toimintaa koordinoinut ympäristöalan yrittäjä kokosi löydetyt jättipalsamiesiintymät vieraslaji.fi sivustolle, 

neuvoi ja opasti kesätyöntekijöitä ja yhdistyksiä torjuntatyössä, johti kesätyötekijöiden kitkentää ja kohteita 

ja toimi yhteistyössä kunnan teknisen toimen kanssa. Yrittäjä myös laati koonnin tehdyistä toimista ja 

alueista, sekä suunnitelmaa tulevaan kesään.  

Yhteistoiminnalla ja koordinoinnilla saatiin kesän aikana käytyä läpi useita eri jättipalsamikohteita, osa 

useampaan kertaan. Kokonaisuudesta saatiin kesän myötä parempi kuva, kun koordinointi oli yhdellä 

taholla. Toisaalta kunnan ja paikallisten keskeinen rooli ja sitoutuminen ovat tärkeää torjuntatyön 

jatkumiseksi. Lisäksi saatiin alulle vieraskasvitorjunnan toteuttaminen yrittäjälähtöisesti. Tämän 

kehittämisessä on tulevaisuudessa vielä paljon potentiaalia.  

Tätä pilotoitua yhteistoimintamallia halutaan nyt jatkaa tulevina kesinä Liperin alueella ja levittää 

toimintamallia myös muihin kuntiin. Samankaltaiset tarpeet ovatkin nousseet esiin Pohjois-Karjalassa 



Polvijärvellä sekä Pohjois-Savossa Tuusniemellä ja Iisalmessa. Näillä alueilla paikalliset toimijat ovat 

kiinnostuneita ja motivoituneita lähtemään toteuttamaan vastaavanlaista torjuntatyötä omalla alueella.  

 

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet  

Torjuttavat vieraslajit: EU:n haitallisten vieraslajiluettelon mukainen jättipalsami 

Hankkeen toimintaa toteutetaan neljällä eri tasolla:  

1) kunnan toimesta, kunta pitkäjänteisesti sitouttaen 

2) torjuntatyön koordinointi yrittäjä tai asiantuntija vetoisesti 

3) kesätyöntekijöiden tekemä torjuntatyö  

4) yhdistysten ja yhteisöjen talkoot ja asukkaiden vieraskasvineuvonta  

 

Hankkeessa lähdetään toteuttamaan vieraskasvitorjuntaa monitahoisen toimijajoukon voimalla. 

Tavoitteena on hillitä ja hävittää vieraskasviesiintymiä. Toiminnan aluksi kartoitetaan kohteita ja niiden 

käsittely, torjuntatavat, suunnitellaan kunkin kohteen osalta (kitkentä, niitto, käsittelykerrat kesän aikana 

ym.). Hoitokohteet luokitellaan hoidontarpeen mukaan; laajuus, kiireellisyysaste, erityinen luontokohde, 

vesistöjen varret ym. perusteilla. Eri esiintymistä koostuvat aluekokonaisuudet pyritään saamaan hallintaan 

yhteisen koordinoinnin kautta.  Tukena koko prosessissa käytetään vieraslajit.fi sivustoa 

 

1) Aktivoidaan ja sitoutetaan kunta mukaan pitkäjänteiseen torjuntatyöhön vieraskasvien osalta 

Yhteistoiminta kuntien kanssa tuo torjuntatyölle pitkäjänteisyyttä. Pysyvänä toimijana kunnalla on 

keskeinen rooli alueiden kunnossapidossa. Kuntien kanssa sovitaan niin hoitokohteista, työnjaosta kuin 

vieraskasvijätteen käsittelystä. Aluksi vieraskasvitorjuntaa tehdään kuntien omistamilla alueilla, sen myötä 

kun saadaan luvat toimia myös yksityisten maa-alueilla, torjuntaa voidaan tehdä myös näillä alueilla. Myös 

kyläalueilla keskitytään yleisten kohteiden vieraskasvitorjuntaan. 

Kunnan tekninen toimi on keskeistä saada mukaan torjuntatyöhön. Pyritään samaan kunta resursoimaan 

tähän puoleen. Tärkeää on myös lisätä henkilökunnan osaamista vieraskasvitorjunnassa, innostaa ja 

sitouttaa toimintaa.  

Kuntien kanssa myös syvennetään yhteistoimintaa yhdistysten kanssa ja pyritään samaan käytäntö 

talkooavustuksesta 

- pidetään yhteistyöpalavereita, joissa käydään läpi tulevia ja tehtyjä toimija, jaetaan tietoa 

- vieraskasvijätteen poiskuljetus, hävittäminen  

 

2) Torjuntatyön suunnittelu ja koordinointi yrittäjä tai asiantuntija vetoisena 

Vieraskasvitorjunnassa, jossa alueet ja kohteet ovat hajallaan eri puolilla kuntaa, on ratkaisevaa huomioida 

kokoa ajan kohteiden ja torjunnan kokonaisuus. Etenkin kirkonkylien ja taajamien osalta on tärkeää 

koordinoida torjuntatyötä, jotta käsittelemättömiä alueita ei jää väliin. Siksi prosessiin tarvitaan toimija, 

yrittäjä tai asiantuntija, joka vastaa kokonaisuuden etenemisestä, koordinoi kesätyönuoria, kokoaa tietoa 

hoidetuista alueista ja pitää yhteyttä kaikkiin muihin toimijoihin. Sekä tuo asiantuntijaosaamista, tietoa ja 

opastusta vieraskasvitorjunnasta, kaikille toimijaportaille kesätyönuorista kunnan henkilöstöön.  

- hankkeen ostopalveluna yrittäjä tai palkattu asiantuntija hankealueen mukaan 

 

 

3) Palkataan kesätyöntekijöitä vieraskasvien torjuntatöihin. Lisäksi pyritään aktivoimaan nuoria mm. 4H – 

ja kevytyrittäjyyden kautta vieraskasvitorjuntaan omana yritystoimintana. 

Vieraskasvitorjunta soveltuu hyvin kesätyöksi. Työnjälki on nähtävissä, työtehtävät selkeästi jaettavissa. 



Nuoria opastetaan lajitunnistukseen ja torjuntatapoihin. Samalla lisätään nuorten ympäristötietoisuutta. 

Kesätyönuorten osalta on saatu hyvät kokemukset työparien rekrytoinnista. Nuoret voivat hakea 

torjuntatyöhön yhdessä kaverin kanssa, jolloin oma työpari on tuttu, kynnys työnhakuun alhaalla ja 

motivaatio korkealla.  

- palkataan kunkin kunnan alueelle hankkeen kautta kesätyöntekijöitä torjuntatöihin 

- tiedotetaan vieraskasvitorjunnasta yritystoimena myös nuorten keskuudessa esim. 4H yhdistysten 

kautta 

- tehdään yhteistyötä kunnan kesätyöntekijöiden tai muiden nuorten kesätyötä rahoittavien ja 

organisoivien tahojen kanssa 

 

4) Yhdistysten ja yhteisöjen aktivointi oman asuinalueen vieraskasvitorjuntaan, ja vieraslajineuvonta 

asukkaille 

Hankkeen aikana aktivoidaan alueiden yhdistyksiä mukaan vieraskasvitorjuntaan. Monet yhdistystoimijat 

ovatkin jo aktiivisia asian suhteen, ja talkoita on tehty eri alueilla. Tätä pyritään tukemaan jatkossa mm. 

kuntien talkooavustuksilla. Järjestäytyneiden yhdistysten lisäksi mukaan kannustetaan yhteisöjä. Taustalle 

ei aina tarvitse olla yhdistystä, vaan tietyn vieraskasviesiintymän ympärille voidaan aktivoida lähellä asuvien 

ihmisten ja asiasta innostuvien joukko. Moni kokee omasta lähiympäristöstä huolehtimisen tärkeäksi ja on 

valmis toimiin, aina taustalle ei siis tarvita yhdistystä. Liikkeelle pääsy vaatii kuitenkin alkusysäyksen, jota 

antamassa onkin hankkeen toimijat.  

- järjestetään kyläiltoja, infoiltoja vieraskasvitorjunnasta, aktivoidaan yhdistyksiä ja asukkaita 

mukaan. Aloitusillat jo talviaikaan.  

- järjestetään talkoita vieraskasvitorjuntaan kasvukauden aikana 

- illoissa ja talkoissa vieraskasvineuvonta  

- kyläiltojen ja vieraskasvilajitalkoiden markkinointi ja mahdolliset tarjoilut ovat myös osa hanketta. 

 

 

Keskeistä koko toiminnassa on lisätä tietoa ja osaamista vieraskasvitorjuntaan, innostaa ja sitouttaa 

torjuntatyöhön. Suurella toimija joukolla saadaan vaikuttavuutta, koordinoinnilla lisätään tehoa ja 

näkyvyyttä ja sitä kautta motivaatiota jatkaa jokaiselle toimijalle. Tulosten näkyväksi saaminen kannustaa ja 

innostaa jatkamaan.  

Eri kunnissa kuntien ympäristönhoitoa tekevillä tahoilla, paikallisilla yhteisöillä sekä yksitäisillä 

maanomistajilla ja ihmisillä on kohtuullisen hyvin tiedossa oman kunnan vieraslajiesiintymät. Näistä 

liitteenä kartat kunkin kunnan osalta, osa havainnoista on myös viety vieraslajit.fi sivustoille.  

Vieraskasvijätteen käsittely 

 

Jättipalsamin osalta keräysjäte hävitetään riippuen torjuttavan alueen koosta. Pienemmiltä kohteilta 

kerätty kasvijäte kootaan jätesäkkeihin ja toimitetaan kunnan jäteasemille, jossa kasvijäte saa nuutua 

säkeissä. Isommilta esiintymiltä kitketty tai raivattu palsami läjitetään. Tämä voidaan tehdä silloin kun 

jättipalsami ei ole vielä kukkavaiheessa. Raivattu kasvijäte kootaan siis kasoihin ja annetaan maatua 

paikallaan. Läjityksessä tärkeää on tehdä seurantaa, jolla varmistetaan, että uusia kasvustoja ei lähde 

syntymään. Läjitys säästää työtunteja ja kuljetuskustannuksia. Läjityksestä saatiin hyviä kokemuksia 

Liperistä kesällä 2020.  

 

Torjuntatyön tulosten seuranta 

Torjuntatyön seurantaa tekee hankkeen aikana etenkin koordinoinnista vastaava yrittäjä tai asiantuntija. 

Torjuntatyöstä kunkin kunnan alueella laaditaan raportti, johon kootaan kaikkien toimijoiden 



vieraslajitorjuntatyö. Lisäksi seurannasta ja torjuntatyön pitkäjänteisyydestä opastetaan ja muistutetaan 

myös paikallisia toimijoita ja alueen asukkaita hankkeen aikana pidettävien talkoiden yhteydessä. 

Hankeajan jälkeen seurantarooli siirtyy kunnille ja yhteisöille. 

 

Hankkeen verkosto -Yhteistyökumppanit  

Hankkeen toteuttaja: Maaseudun Sivistysliitto  

Kunnat: Liperi, Polvijärvi, Tuusniemi, Iisalmen kaupunki  

Kaikilta kunnilta on saatu sitoumus lähteä mukaan hankkeen toimintaan sekä kunkin kunnan rahoitusosuus  

Alueiden paikalliset yhdistykset: kylä- ja kirkonkyläyhdistykset, omakotitaloyhdistykset, urheiluseurat 

Martat, puutarhaseurat, luonnonsuojeluyhdistykset, 4H-yhdistykset jne. sekä paikalliset yhteisöt, asukaat 

eri asuinalueilla. Tuusniemen Kylät ry on ollut myös hankkeen valmistelussa mukana.  

Aiempia yhteyksiä on jo mm. Pro Liperi kyläyhdistys, Viinijärven kyläyhdistys, Pieniä ilmastotekoja-

hanke/Iisalmi, Iisalmen omakotiyhdistys, Tuusniemen kylät ry ja Pro Agria Itä-Suomi 

Alueen ympäristöyrittäjät  

Pohjois-Karjalassa tehdään yhteistyötä myös alueen työllisyyshankkeiden ja Pohjois-Karjalan Kylät ry:n 

kanssa. Valtakunnantasolla tehdään yhteistyötä Suomen Kylät ry:n hankkeen Torjuntavoitto kylille 

Toiminta-alue ja aikataulu 

Toiminta-alueena:  

- Pohjois-Karjala: Liperi ja Polvijärvi 

- Pohjois-Savo: Tuusniemi ja Iisalmi 

Jättipalsamin torjuntaan tehdään etenkin kirkonkylien ja taajamien alueella mutta mukaan pyritään 

saamaan myös kyläalueita, joilla esiintymiä on erityisesti kiinteästi asuinalueiden yhteydessä tai 

erityisherkillä kohteilla. 

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2021-31.12.2022 

 

Aikataulu: 

Hakemus jätetään 30.11., johon mennessä on saatu kuntatoimijoilta sitoutuminen hankkeen 

toteuttamiseen ja rahoitukseen.  

Rahoituspäätöksen jälkeen kootaan kuntakohtaiset koordinaatioryhmät ja tehdään alustavat suunnitelmat 

kasvukauden torjuntatyöhön. 

Aloitetaan kyläiltojen sarja, jossa määritellään kylä- ja asuntoalueiden vieraslajikohteet. Pidetään 

vieraslajitorjuntaan liittyvät koulutukset ja infot. Sovitaan kesäajan vieraslajitalkooajoista eri ryhmien ja 

kylätoimijoiden kanssa. 

Rekrytoidaan ostopalvelulla tehtävät työosioiden toteuttajat. 



Viimeistään toukokuussa rekrytoidaan kesätyöhön valittavat nuoret kunkin kunnan alueilla. Nuorten 

valinnassa huomioidaan ikä (15 -19 v.) ja mahdolliset muut kesätyöt. Pyritään valitsemaan nuoria, joilla ei 

ole muuta kesätyötä. Nuoret voivat hakea kesätyötä myös parina, eli yhdessä kaverin kanssa. Tästä 

toimintatavasta on hyvät kokemukset. Työrupeaman pituus on nuorille kolme viikkoa per henkilö. 

Palkkaustaso on 650 euroa + lomakorvaus tästä kolmen viikon jaksosta. 

Kesä- syyskuu, vieraslajitorjuntaa, kunta omalla tahollaan, kylät, asukasporukat ja kesänuoret. 

Vieraslajitorjunnan raportointi ja suunnitelmat seuraavalle vuodelle. 

Maaseudun Sivistysliitto ry:n omat kulut hoidetaan Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä 

hankkeen kautta. Tähän osioon kuuluu kesänuorten rekrytointi, palkkojen maksut, palveluntuottajien 

rekrytointi, kuntakohtaisten yhteistyötiimien kokoaminen ja ohjaaminen. Maaseudun sivistysliitto tarjoaa 

niihin jäsenjärjestöilleen koulutus- ja kurssitukea omaehtoisen vieraslajitorjunnan koulutuskuluihin, joita ei 

järjestetä tämän hankkeen kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


