
  



  

Vieraslaji-ilta Aurassa 6.8.2019

Viekas LIFE, Auran kunta ja Lions Club Aura Sisu

Aurasali, Urpontie 2, Aura

Markus Seppälä, vieraslajiasiantuntija
VieKas LIFE -hanke, Suomen luonnonsuojeluliitto



  

● Tervetuloa ja alkusanat 
Anna-Mari Alkio, kehittämisjohtaja, Auran kunta
Pasi Kullanmäki, Lions Club Aura/Sisu

● VieKas LIFE -hankkeen ja Suomen luonnonsuojeluliiton esittely

● Mitä vieraslajit ovat ja mitä haittaa niistä on?

● Miten vieraslajit leviävät luontoon ja miten me autamme siinä?

● Vieraslajit ja lainsäädäntö

● Miten voin estää vieraslajeja leviämästä ja osallistua 
VieKas LIFE -hankkeen toimintaan?

● Miten Auran kunta tukee kuntalaisia vieraslajitalkoilussa?
Kari Tuohi, tekninen johtaja, Auran kunta

Esityksen sisältö



  

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) 
● Perustettu vuonna 1938

● 30 000 jäsentä ja kasvaa koko ajan

● 162 paikallisyhdistystä ja 15 piirijärjestöä, Luonto-Liitto 
on SLL:n tytärjärjestö

● Luonnon- ja ympäristönsuojelun moniottelija 
ruohonjuuritasolta kansainvälisille tantereille

● Monipuolinen paikallistoiminta ja keskustoimisto 
tukevat toisiaan

● Julkaisut: Luonnonsuojelija (jäsenlehti) 

   Suomen luonto (aikakauslehti)

Verkkosivu: www.sll.fi

http://www.sll.fi/


  

● Suomen suurin ja kunnianhimoisin vieraslajien 
kartoitukseen, torjuntaan ja tietouden levittämiseen 
keskittyvä hanke

● Keskittyy haitallisiin vieraskasvilajeihin.
● Koordinaattorina Suomen luonnonsuojeluliitto
● Kokonaisbudjetti 2,47 miljoonaa €, josta 60% EU-

rahoitusta

● Hankkeen kesto 5,5 vuotta (2018–2023)

Verkkosivu: www.sll.fi/viekas-life

VieKas LIFE -hanke (SLL) 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                              

             

http://www.sll.fi/


  



  

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS rakentaa 
kansalaistoimintaan kannustavan hankesivun ja kännykässä 
toimivat havainto- ja torjuntatietolomakkeet.

Marttaliitto kouluttaa puutarhamartoistaan “vieraslajimarttoja” ja 
järjestää neuvontaa, vieraslajitalkoita ja infotilaisuuksia.

Luonto-Liiton kouluvierailijat vievät vieraslajiteeman kouluihin ja 
tavoittavat vähintään 7000 oppilasta.

Luonnonvarakeskus Luke tutkii vaihtoehtoja ei-kemiallisille 
kasvintorjuntamenetelmille kehittämällä vieraskasvilajien 
torjuntaan biohajoavaa pitkäikäistä katemateriaalia. 

Jyväskylän ja Riihimäen kaupungit torjuvat jättipalsamia 
työttömistä ja vapaaehtoisista koostuvien torjuntatiimien avulla, 

Jyväskylässä kokeillaan lisäksi lammaslaidunnusta.   

VieKas LIFE hankekumppanit



  

1. Vähennämme haitallisten vieraslajien tahatonta levittämistä 
koulutuksen ja viestinnän avulla.

2. Koulutamme vapaaehtoisia kansalaistieteilijöitä avuksi 
vieraslajitilanteen hallintaan.

3. Rakennamme Suomen kunnille kustannustehokkaita 
vieraslajiratkaisuja tarjoavan toimintamallin.

4. Kehitämme ympäristöystävällisiä vieraslajien torjuntatapoja 
vaihtoehtona kemiallisille torjunta-aineille.

5. Hankkeen toimesta kitketään merkittävä määrä EU-
vieraslajilistan lajien, jättiputkien ja jättipalsamin kasvustoja, sekä 
hävitetään keltamajavankaali Suomesta kokonaan. 

VieKas LIFE: tavoitteet



  

Yleinen tavoite vieraslajityölle

● Vieraslajeja ei tunnisteta
● Vieraslajeja levitetään 

tarkoituksella tai vahingossa

● Vieraslajit tunnetaan hyvin
● Vieraslajien leviämistä 

ennaltaehkäistään ja lajeja 
kitketään pois luonnosta

Nykytilanne Hankkeen jälkeen?



  

Vieraslaji
Laji, joka siirtyy uudelle alueelle ihmisen  
myötävaikutuksella sille todennäköisesti mahdottoman 
leviämisesteen yli (valtameri, vuoristo, jne)

Tulokaslaji
Laji, joka siirtyy itse uudelle alueelle lajille ominaisin 
keinoin 

Haitallinen vieraslaji
Vieraslaji, joka aiheuttaa uudella alueella ekologista, 
terveydellistä, taloudellista, sosiaalista tai 
kulttuurillista haittaa. 

Vieraslaji? 
Tulokaslaji? 
Haitallinen vieraslaji?



  

Mitä haitalliset vieraslajit ovat ja mitä 
haittaa niistä on?

● Kasvi- ja eläinlajeja, myös eläin- ja kasvitauteja ja loisia

● Todellinen uhka ja merkittävin syy maailman luonnon 
monimuotoisuudelle häviämiselle elinympäristöjen 
häviämisen ja pirstoutumisen jälkeen.

● Vuoden 1500 jälkeen maailmasta on kuollut 
sukupuuttoon 953 lajia. 126 lajilla vieraslajit olivat 
pääsyy häviämiseen ja 174 lajilla osasyy

● Alkuperäisen lajiston ja elinympäristöjen lisäksi ne 
aiheuttavat merkittävää haittaa terveydelle, tuhoja 
infrastruktuurille sekä valtavia taloudellisia tappioita.



  

● Suurin osa vieraslajeista tuhoutuu matkalla tai katoaa 
nopeasti saapumisen jälkeen.

● Merkittävin osa tänne asti selviytyneistä vieraslajeista 
sopeutuu harmittomasti alkuperäisten lajien joukkoon.

● Me käytämme hyödyllisiä vieraslajeja päivittäin, kuten 
perunaa, kirjolohta tai riisiä.

● Vain pieni osa vieraslajeista osoittautuu haitallisiksi, ja ne 
aiheuttavat haittaa muidenkin edestä.

● Lämpenevä ilmasto tulee kiihdyttämään vieraslajien 
saapumista ja kasvattaa niiden todennäköisyyttä selvitä 
hengissä, lisääntyä ja levitä.   

Haitalliset, hyödylliset ja haitattomat 
vieraslajit



  

● Haitalliset lajit ovat yleensä tehokkaita lisääntymään 
sekä sietävät monenlaisia elinolosuhteita

● Vieraslajin riesana ei usein ole uudella alueella 
petoja, loisia tai kilpailijoita

● Vieraslaji saattaa olla peräisin ilmasto-oloiltaan 
samankaltaiselta alueelta

● Vieraslaji voi löytää elin- tai kasvupaikan tai 
ravinnonlähteen, jota alueen alkuperäiset lajit eivät 
käytä

● Ihmiset saattavat suosia vieraslajia (esim. 
koristekasvit tai istutettavat kalalajit)

Vieraslajien menestyksen salaisuus



  

Miksi vieraslajien käytön kanssa tulee 
olla varovainen?

● Pohjoinen ja karu Suomi on tähän mennessä säästynyt 
pahempien haitallisten vieraslajien saapumiselta.

● Jättipalsami ja jättiputki olivat aluksi harmittomia 
puutarhakarkulaisia.  Vieraslajit voivat osoittaa 
haitallisuutensa vasta kymmeniäkin vuosia 
saapumisensa jälkeen. 

● Emme tiedä, mitkä nykyiset vieraslajit osoittautuvat 
tulevaisuudessa haitallisiksi, joten on syytä harkita 
tarkkaan mitä lajeja tuo ulkomailta tai istuttaa 
puutarhaansa.



  

EKOLOGINEN HAITTA

● Vieraslajit kilpailevat elintilasta vedestä, auringonvalosta tai 
ravinnosta alkuperäislajiston kanssa.

● Vieraslajit voivat muuttaa elinympäristönsä tilaa ja toimivuutta 
epäedullisemmaksi alkuperäislajeille (komealupiini)

● Vieraslajit voivat toimia tautien ja loisien kantajana (supikoira 
ja rabies-viirus). 

● Vieraslajit voivat risteytymällä heikentää lähisukuisten 
alkuperäisten lajien perimää (keltamatara vs. paimenmatara).

 

Haitallisten vieraslajien haitat



  

TERVEYDELLINEN HAITTA

● Jättiputkilajien kasvineste aiheuttaa merkittäviä ihovaurioita
 

● Marunatuoksukki (pujonsukuinen, mutta pujoa vahvemmin 
allergisoiva laji).

● Myrkylliset ja kuristavat käärmeet

KULTTUURINEN/SOSIAALINEN HAITTA

● Vieraskasvilajin kasvusto voi haitata tai jopa estää 
virkistysalueen käyttöä.

● Vieraslaji voi aiheuttaa jonkin alueen kulttuurille tärkeän lajin 
häviämisen.

Haitallisten vieraslajien haitat



  

TALOUDELLINEN HAITTA

Vieraslajit aiheuttavat monenlaisia kustannuksia, mm: 

● Maa- ja metsätaloudessa rikkakasvien ja tuhoeläinten 
myrkytyksestä, satotappioista sekä kasvien ja eläinten 
kuntotarkastuskäynneistä

● Lajien seuranta, kartoitus- ja torjuntakustannukset, myös 
kunnissa

● Kiinteistöjen arvon aleneminen

● Muut, tavallisesti piiloon jäävät kulut

● Vuosittain vieraslajien arvioidaan aiheuttavan maailmalla 1,6 
biljoonan USD tappiot, lähes 5 % koko maailman BKT:sta

Mitä haittaa vieraslajeista on?



  

● Tavaraliikenne; rahti ja salamatkustajat

● Nettikauppa

● Turismi, ostokset ja tuliaiset kotiin

● Kansainvälinen siemen-, taimi- ja eläinkauppa

● Painolastivedet (merilajit)

Miten vieraslajit leviävät Suomeen?



  

● Puutarhanhoito ja kasvijätteiden dumppaus luontoon

● Taimikauppa ja naapurien kasvivaihdot

● Maa- ja metsätalous

● Liikenneväylät

● Maansiirrot ja viherrakentaminen

● Häkkikarkulaiset, akvaarioiden dumppaus vesistöön, 
kesäkissojen hylkääminen luontoon

Miten vieraslajit leviävät Suomessa?



  

Jättipalsami (Impatiens glandulifera), 

myös ’paukkukukka/-palsami’, 

● Kosteat elinympäristöt: rannat, lehtometsät, ojanpientareet

● Yksivuotinen, leviää vain siemenistään. Yksi kasvi voi tuottaa 
jopa 4 000 siementä.

● Voi kasvaa yli 2,5 m korkeaksi. ”Orkideamaiset” kukat.

● Valkoiset, pinkit tai violetit kukat ilmestyvät kesä-heinäkuun 
vaihteessa (Etelä-Suomi). Kukintovaihe kestää syksyn 
yöpakkasiin saakka.

● Siemenet kypsyvät heinä-elokuun vaihteesta eteenpäin.

● Torjuntatoimenpiteet kannattaa tehdä ennen siementen 
kypsymistä

VieKas LIFE kohdelaji: Jättipalsami



  

Keltamajavankaali (Lysichiton americanus) 

”Haisunäätäkaali”: haju muistuttaa esikuvastaan. Ruots. 
gul/amerikansk skunkkalla. 

● Elinympäristö: kosteat kasvupaikat, mm. ojien, purojen ja 
lampien rannat.

● Yhden yksilön kaljut ja kiiltävät lehdet levittäytyvät 1 m2 
alueelle: huhti-toukokuussa kasvava n. 0,5 m kukintovarsi, 
jossa helposti tunnistettava keltainen suojuslehti (hölsterblad.)

● Hankala hävitettävä ja siemenet leviävät virtaveden mukana. 

● Kestää suomalaisia talvia, jopa -15 asteen pakkasia.  

VieKas LIFE kohdelaji: keltamajavankaali

Kuva: Krzysztof Ziarnek, CC BY SA 4.0



  

3 jättiputkilajia: kaukasian-, persian- ja armenianjättiputki 
= Heracleum persicum -ryhmä, ruots. jättelokar)

● Elinympäristö: tien- ja radanvarret, joutomaat, hylätyt pihat, 
metsät, maankaatopaikat

● Kukintovarren korkeus tavallisesti 2–3 m, mutta jopa 4–5 m! 
Varsi on enemmän tai vähemmän karvainen ja punalaikkuinen.

● Lehtilapojen leveys jopa 1,5 m pituus varren kanssa jopa 3 m.

● Jättiputket leviävät ainoastaan siemenistään, 
● Siemenestä kasvanut yksilö kukkii tavallisesti kolmantena 

kesänä. Kukintovaihe alkaa kesä-heinäkuussa. 
● Siementen kypsymisen ja leviämisen estämiseksi tulee kukinnot 

poistaa tavattaessa.

● Turvallisin aika torjua on aikaisin keväällä (pienet siementaimet)

Kasvineste voi aiheuttaa iholla kemiallisen 
palovamman, muista siis suojavarusteet!

VieKas LIFE kohdelaji: jättiputket 



  

Julkkikset: Komealupiini ja kurtturuusu

Komealupiini, blomsterlupin (Lupinus 

polyphyllus )

Kasvatuskielto astui voimaan 1.6.2019
Tuntomerkit: Korkeus 50–150 cm, 9–15 -sormiset lehdykät

Biologia: Kukinta-aika kesäkuu-elokuu. Leviää ainoastaan 
siemenestä, pitkäikäinen siemenpankki. 

Elinympäristö: Puutarhat, tienpientareet, joutomaat, niityt ja 
kedot.

Haitat: Syrjäyttää kulttuuriympäristön kasvilajistoa, vie 
päiväperhosilta ravintokasveja.

Torjunta: Niitto alkukesästä tai kitkentä ennen siementen 
kypsymistä. Syntyvä, siemeniä sisältävä kasvijäte on hyvä 
kuivattaa ja polttaa.



  

Julkkikset: Komealupiini ja kurtturuusu

Kurtturuusu, vresros (Rosa rugosa)
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Julkkikset: Komealupiini ja kurtturuusu

Kurtturuusu, vresros (Rosa rugosa)
Kasvatuskielto astuu voimaan 1.6.2022!
Tuntomerkit: 0,5–1,5 m korkea pensas, kurttuiset lehdet, 
aniliininpunaiset tai valkoiset kukat (tav. 5 terälehteä), varressa tiheästi 
suoria piikkejä. ”Naurismaiset” kiulukat.

Biologia: Lisääntyy siemenistä, mutta leviää tehokkaasti myös 
juurivesojen avulla.

Elinympäristö: puutarhat, puistot, tienpientareet, rannat, niityt 

Haitat: Voi levitä hallitsemattomasti erityisesti rannikon ja saariston 
hiekka- ja somerikkorannoille ja syrjäyttää niiden uhanalaisia kasvi- ja 
hyönteislajeja.

Torjunta: Alasleikkaus ja juurakon poisto maasta, mieluiten kun kasvusto 
on vielä pieni. Näännytysmenetelmässä poistetaan aina uudet vihreät 
kasvut, kunnes juurakko kuolee. Kerätään kiulukat pois ja tehdään niistä 
vaikka hilloa. Kurtturuusu kannattaa vaihtaa johonkin ns. 
tarhakurtturuusuista, jotka eivät leviä juurivesoista.



  

EU:n vieraslajiasetus (voimaan 1.1.2015), ja asetukseen 
liittyvä EU-vieraslajien luettelo (voimaan 3.8.2016).

● 66 kasvi- ja eläinlajia, mm. VieKas LIFE kohdelajit jättiputket, 
jättipalsami ja keltamajavankaali.

Suomen vieraslajilaki ja -asetus tulivat voimaan 1.1.2016

● 30 lajia tai lajiryhmää
● Toukokuun 2019 lopulla lisättyjen komealupiinin ja 

kurtturuusun lisäksi listalla 7 muutakin kasvilajia.

Listoilla olevia lajeja ei saa mm. kasvattaa,  päästää 
luontoon (maanomistajat) tai tuoda maahan, pitää 
hallussa, myydä, välittää, tai kuljettaa (kaupalliset 
toimijat) 

Lainsäädännön tavoitteena on ennaltaehkäistä uusien 
haitallisten lajien leviäminen Suomeen ja hillitä jo 
maassa olevien lajien leviämistä
 

Haitalliset vieraslajit & lainsäädäntö



  

Miten lainsäädäntö velvoittaa 
maanomistajaa toimimaan?

1) Olen itse istuttanut vieraslajin tontilleni, tai se 
kasvoi siellä kun sain kiinteistön hallintaani

● EU- tai kansallisen vieraslajilistan lajien 
kasvattaminen on kielletty (EU vieraslajiasetuksen 7. 
artikla ja vieraslajilain 11 §).

● Haitallisen vieraslajin esiintymä tulee poistaa ja 
kitkentäjätteet käsitellä niin, että laji ei pääse 
leviämään

● ELY-keskus toimii valvovana viranomaisena ja 
päättää lain tulkinnasta



  

Miten lainsäädäntö velvoittaa 
maanomistajaa toimimaan?

2) Vieraslaji on levinnyt naapurin tontilta tai 
viereisestä metsästä tontilleni

● Maanomistaja voi joutua hävittämään lajin, vaikka 
ei sitä tarkoituksella kasvattaisikaan (Vieraslajilaki 
4§)

● Esiintymä on aina hävitettävä, mikäli on vaarana 
lajin leviäminen ja laji voi aiheuttaa merkittävää 
vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle tai 
ihmisten terveydelle. Hävittämistoimenpiteiden ja 
niistä koituvien kustannusten tulee olla 
maanomistajalle kohtuulliset. 

● ELY-keskukset toimivat lakia valvovana 
viranomaisena arvioivat yllä olevien ehtojen 
täyttymistä



  

● Opi tunnistamaan esimerkiksi Suomen 20 yleisintä 
haitallista vieraslajia → www.vieraslajit.fi -vieraslajiportaalin 
lajikortit ja Luontoportin lajikuvaukset. Jaa tietoasi 
eteenpäin.

● Istuta tai käytä tontillasi ainoastaan turvalliseksi 
tiedettyjä lajeja ja lajikkeita, mieluiten alkuperäislajistoon 
kuuluvia luonnonkasveja.

● Käsittele puutarhasi jätteet omalla tontilla tai kuljeta ne 
lähimmälle kasvijätteen vastaanottoasemalle. Älä dumppaa 
kasvijätettä luontoon.

● Kun tilaat puutarhaasi multaa voi mukana kulkeutua 
vieraskasvilajin siemeniä tai espanjansiruetanan munia. 
Varmista myyjältä, että mullan ottopaikassa ei kasva 
haitallisia vieraslajeja.  Sovi tarvittaessa miten toimitaan 
jos epätoivottuja lajeja ilmestyy.

Mitä voin tehdä hillitäkseni 
vieraslajien leviämistä? 

http://www.vieraslajit.fi/


  

● Ilmoita vieraslajihavaintosi luonnosta 
● (älypuhelinlomake tulossa toukokuun lopulla uusille 

kansalaistoimintaan aktivoiville verkkosivuille.
  → Seuraa hankkeen viestintää!

● Osallistu vieraskasvilajien kitkentätalkoisiin tai järjestä 
omat talkoot

● Osallistu VieKas LIFE- tapahtumiin: infotilaisuudet, 
retket, kartoitustempaukset ja kitkentätalkoot. Tapahtumia 
lisätään mm. Facebookiin ja hankesivujen kalenteriin (tulossa 
toukokuun lopulla)

● VieKas infotilaisuuksissa perehdytään haitallisiin 
vieraslajeihin, niiden haittoihin ja leviämistapoihin, 
annetaan vinkkejä miten lajien leviämistä voi hillitä  ja 
opitaan uuden helpon havaintotyökalun käyttö.

 

Mitä voin tehdä hillitäkseni 
vieraslajien leviämistä? 



  

VieKas LIFE kiittää,

hyvää illanjatkoa!



  

Kytkeydy mukaan Viekkaaseen viestintään!

 
www.sll.fi/viekas-life  

  → (tilaa uutiskirje!)

Jaa, tykkää ja seuraa VieKas LIFE-somekanaviamme

FB: www.facebook.com/viekaslife 

IG: www.instagram.com/viekaslife

Twitter: www.twitter.com/VieKasLIFE 

Liity ”Vieraslajien torjuntajoukot” -ryhmään: 

www.facebook.com/groups/Terveaskel/

http://www.sll.fi/viekas-life
http://www.facebook.com/viekaslife
http://www.instagram.com/
http://www.twitter.com/VieKasLIFE


  

Ilmoita havaintosi jättiputkista Varsinais-
Suomessa – VieKas LIFE -torjuntatiimit 
tulevat Auraan tämän viikon lopulla

Tee ilmoitus kahteen paikkaan:
 

 1) Ilmoita havaintosi vieraslajitietokantaan (laji.fi) 
joko...

a) ...tietokoneella www.vieraslajit.fi 
tai

b) ...kännykällä www.viekas.laji.fi

(Havaintojen ilmoittaminen vaatii kirjautumisen laji.fi-järjestelmään)

2) Lähetä tieto esiintymästä sähköpostitse VieKas 
LIFE -hankekoordinaattorille (kati.salovaara@sll.fi)
- Lisää viestiin seuraavat tiedot: lähin katuosoite, kasvupaikan 
kuvaus, arvio kasvuston koosta (m2) ja ilmoittajan yhteystiedot.

http://www.vieraslajit.fi/
http://www.viekas.laji.fi/
mailto:kati.salovaara@sll.fi

