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• Lajeja, jotka ovat levinneet luontaisen luontaisten leviämisesteiden yli 
levinneisyysalueensa ulkopuolelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai 
tarkoituksella.

• Osa vieraslajeista on haitallisia ihmiselle tai luonnolle.
Haitalliset vieraslajit haittaavat ympäristöä, taloutta tai terveyttä
EU:n vieraslajiluettelo + kansallinen vieraslajiluettelo

Tulokaslaji

• Tulokaslajit ovat levinneet maasta toiseen luontaisesti                 omin 
avuin.

• Vieraslajisäädökset eivät koske tulokaslajeja.

Mitä vieraslajit ovat?
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• Tarkoituksellinen tuonti
Hyötykasvit viljelyyn ja puutarhakasveiksi
Kalalajit vesiviljelyyn
Riistalajit metsästykseen ja tarhaukseen
Lemmikkieläimet (matelijat, sammakkoeläimet, linnut, hyönteiset jne.)

• Tahaton kulkeutuminen
Kasvimateriaali
Pakkausmateriaali
Liikenne

• Ihmisen tekemät väylät

Vieraslajien leviäminen
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• EU:n tai kansalliseen vieraslajiluetteloon kuuluvia lajeja ei saa: päästää 
ympäristöön, tuoda maahan, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, välittää, 
saattaa markkinoille, myydä tai muuten luovuttaa

• Omalla kiinteistöllä kasvavat haitalliset vieraslajit tulee hävittää. 
Minimivaatimuksena estää lajien leviäminen.

• Mitään alkuperäiseen lajistoon kuulumatonta lajia ei saa päästää leviämään 
luontoon. 

Haitallisia vieraslajeja koskevat 
lakisääteiset velvoitteet
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• Huolehdi, ettei haitallinen vieraslaji pääse laajentaman esiintymisaluettaan ja 
leviämään uusille alueille.

• Ennaltaehkäise: Älä tuo ulkomaanmatkoilta tuliaisena kasvi- tai eläinlajeja tai 
tilaa puutarhakasveja ulkomaisesta nettikaupasta. Puutarhassa kannattaa suosia 
alkuperäistä kasvilajistoa.

• Ole huolellinen puutarhajätteen käsittelyssä, ettet vahingossa levitä haitallisia 
vieraslajeja.

•  Varmista, ettei lemmikkisi tai koriste-/viljelykasvisi                        pääse 
karkaamaan luontoon. 

• Ilmoita aina havaintosi haitallisista vieraslajeista         (esim. 
iNaturalist-sovelluksella).

Vieraslajien leviämisen estäminen
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• Tee torjunta silloin, kun vieraslaji ei siemennä. Näin siemenet eivät pääse 
leviämään ympäristöön.

• Vältä maan muokkaamista vieraskasvia kasvavalla alueella. Näin siemenet eivät 
kulkeudu koneiden tai jalkineiden mukana uusille kasvualueille. 

• Älä vie kasvijätettä luontoon.

• Jos kasvijätteessä on leviäviä kasvinosia (mm. siemeniä ja juurakoita), toimita 
jäte polttoon paikkakunnan jäteohjeiden mukaisesti.

• Jos jätteessä ei ole leviäviä kasvinosia, voi sen kompostoida. 

Vieraskasvien torjunta

6



• Omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallinen vieraslajikasvi omalta 
alueeltaan. Myös, mikäli laji on levinnyt naapurikiinteistöltä tai muulta alueelta.

• Jos hävittämättä jätetty laji pääsee laiminlyönnin takia leviämään kiinteistön 
ulkopuolelle, omistaja voidaan määrätä hävittämään myös tällaiset ympäristöön 
karanneet esiintymät.

• Kasveja voi kerätä jokamiehenoikeuksien perusteella. Kaivaminen ja kitkeminen 
vaatii aina maanomistajan luvan (ml. yleiset alueet).

• Vieraslajien torjuntaan teiden varrelta kannattaa ottaa                 yhteyttä 
Liikenteen asiakaspalveluun. Moottori-/             moottoriliikenneteiden 
pientareille meneminen on kiellettyä.

Mitä minun tulisi tehdä?
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Lisää tai vedä ja 
pudota 
valokuva tähänv

” Lupiini on kukkivana kaunis, mutta levittyään 
petollinen ja tuhoaa muut kasvit.”

 Komealupiini (Lupinus polyphyllus)
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 Komealupiini

• Kansallisesti haitallinen vieraslaji
• Monivuotinen hernekasvi

• Leviää pääasiassa siemenistä, mutta 
myös kasvullisesti
 Siemenet säilyvät maaperässä jopa vuosikymmeniä

• Sitoo juurinystyröiden avulla 
ilmakehän typpeä
 Pystyy elämään vähäravinteisillakin kasvupaikoilla
 Rehevöittää kasvupaikkaansa
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 Komealupiini

• Syrjäyttää niityt ja kedot (nykyään 
usein tienpientareilla)
 Vie kasvutilaa heikommin kilpailussa pärjääviltä lajeilta
 Ravitsee kasvuympäristöä, mikä edesauttaa 

voimakaskasvuisten lajien menestymistä

• Niitty- ja ketokasvien väheneminen 
vähentää hyönteisille sopivien 
ravintokasvien määrää

• Siitepölyn sisältämä myrkyllinen 
alkaloidi, lupamiini voi haitata 
kimalaisten lisääntymistä.
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 Komealupiini

• Heikentää kulttuurimaisemaa 
valtaamalla tilaa kedoilta ja vanhoilta 
koristekasveilta.

• Elinympäristöjen rehevöityminen 
aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia 
niittotöissä.

• Voi jopa haitata metsänuudistusta.
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 Komealupiini

• Lupiinin leviämisen estäminen on 
erityisen tärkeää!

• Hävittäminen vaatii kärsivällisyyttä:
 Niitettävä ennen siementen kypsymistä 2-4 kertaa 

kesässä  kasvin elinvoima heikkenee
 Pieniltä esiintymiltä kitkeminen juurineen  kasveja ei 

saa heti hävitettyä, koska siemenpankista itää uusia 
kasveja rikkoutuneeseen maaperään.

 Myös laidunnus ennen kukintaa ja siemeniä.
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 Komealupiini

• Kasvimassan hävittäminen:
 Kasvinosat, joissa ei ole vielä siemeniä laitetaan 

kompostiin tai kasataan maatumaan. Kasvimassa 
poistetaan niittopaikalta, koska se rehevöittää aluetta. 
Kasan peittäminen huolellisesti esim.- pressulla estää 
kasvin kehittymisen.

 Siemeniä sisältävät kukkavarret poltettavaan 
jätteeseen esim. kaksinkertaisessa muovipussissa – ei 
kompostiin!

 Ylös kaivetun komealupiinin juurakon voi 
kuivattamisen jälkeen kompostoida. 
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Lisää tai vedä ja 
pudota 
valokuva tähänv

” Kurtturuusu muodostuu 
ongelmaksi, kun linnut

levittävät siemenet herkille 
hiekkarannoille,

jossa eivät muut kasvit 
menesty.”

 Kurtturuusu (Rosa rugosa)
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 Kurtturuusu

• Kansallisesti haitallinen vieraslaji, ml. 
valkoinen muoto.

• Esiintyy koristekasvina monenlaisissa 
istutuksissa ja teiden pientareilla.

• Lisääntyy ja leviää sekä kasvullisesti 
juurakon palasista ja siemenistä. 
 Leviäminen lintujen mukana 
 Veden mukana

• Kurtturuusun leviämisen puutarhasta 
luontoon voi estää keräämällä syksyllä 
kiulukat pois. 
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 Kurtturuusu

• Pystyy levittäytymään 
läpitunkemattomiksi tiheiköiksi ja 
syrjäyttämään täysin alkuperäisen 
merenrantalajiston. 

• Uhkaa myös useita hietikkorantojen 
hyönteisiä joko suoraan tai välillisesti 
viemällä elintilaa kasveilta, joilla 
hyönteislajit elävät. 

• Merkittävä haitta myös rantojen 
virkistyskäytölle. 
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 Kurtturuusu

• Torjunta vaatii aikaa ja sitkeyttä
• Raivaaminen
 Helpointa pensaiden ollessa vielä pieniä.
  Pienimmät yksilöt on helppo kiskoa varsinkin 

hiekkamaasta ylös käsin. 
 Kookkaampien yksilöiden poistaminen: Pensas 

leikataan esim. oksasaksilla tai raivaussahalla tyveä 
myöten alas, minkä jälkeen juurakko pyritään 
kaivamaan kokonaan pois maasta. 

 Laajalle levinneiden, yhtenäisten 
kurtturuusukasvustojen hävittäminen kannattaa tehdä 
koneellisesti traktorin avulla. Myös koneellinen 
poistaminen vaatii huolellista jälkihoitoa ja seurantaa, 
koska juurakon kappaleita jää aina maahan.
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 Kurtturuusu

• Näännyttäminen
 Kaikki ruusupensaan uudet, vihreät versot katkaistaan 

tai revitään irti. Ensimmäisenä vuotena 3-4 kertaa.
 Seuraavina vuosina katkomista tehdään 2–3 kertaa 

kasvukauden aikana aina uusien versojen synnyttyä. 
 3-4 vuodessa pensas näivettyy kokonaan hengiltä.
 Näännyttämisen etuna on, että myös juurakot 

kuolevat ja lopulta jäljellä jäävät vain ruusupensaiden 
rangat, jotka voidaan leikata alas ja vaikka polttaa.

• Kasvuston peittäminen
 Ruusukasvusto leikataan alas ja peitetään huolellisesti 

tukevalla pressulla, joka kiinnitetään tukevasti 
maahan. Pressun annetaan olla paikallaan 2-3 vuotta. 
Reunoilta puskevat versot kiskotaan pois. 
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 Kurtturuusu

• Kasvimassan hävittäminen
 Juurakot ja sen palat kannattaa ensin seuloa pois maa-

aineksen seasta.
 Kotikompostiin ei pidä laittaa kiulukoita tai siemeniä
 Suuremmat vieraslajikasvimassat toimitetaan 

jäteasemalle, missä ne hävitetään asianmukaisesti 
esimerkiksi tehokkaassa laitosmittakaavan 
kompostoinnissa, joka tuhoaa myös siementen 
itämiskyvyn.
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Lisää tai vedä ja 
pudota 
valokuva tähänv

” Aggressiivinen leviäjä mutta 
helppo hävitettävä.”

 Jättipalsami (Impatiens glandulifera)
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 Jättipalsami

• EU:ssa haitalliseksi säädetty vieraslaji 
• Esiintyy rehevillä ja kosteilla 

kasvupaikoilla

• Erittäin kilpailukykyinen laji, joka 
valloittaa kasvualaa alkuperäisiltä 
lajeilta  laajoja kasvustoja

• Jättipalsami lisääntyy ja leviää 
siemenestä (ja lehtihangoista).
 Jopa 4000 siementä/kasvi
 Siemenet sinkoutuvat levitessään jopa 7 m päähän
 Siemenet säilyvät itävinä n. 2 v.

21



 Jättipalsami

• Vie elintilaa alkuperäiseltä 
kasvillisuudelta ja uhkaa 
uhanalaisia/taantuvia lajeja.

• Kilpailee pölyttäjistä alkuperäisen 
kasvillisuuden kanssa.
 Voi heikentää ns. satokasvien pölytystä.

• Aiheuttaa eroosiota syrjäyttämällä 
maata sitovia syväjuurisia kasveja. 
 Voi uhata kalastoa

• Voi vähentää selkärangattomien 
eläinten määrää.
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 Jättipalsami

• Torjunta ennen siementen kypsymistä.
• Helppo kitkeä. Niitto sopii erityisesti 

laajoille kasvustoille. Myös laidunnus.

• Kitkentä/niitto 2-3 kertaa 
kasvukauden aikana. 

• Torjunta toistetaan muutamana 
vuotena. 

• Virtavesien varsilla torjunta aloitetaan 
yläjuoksulta.
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 Jättipalsami

• Kitkentäjätteen voi kasata ja polkea 
tiiviisti kasoihin, huolehtien, ettei kasvi 
ala juurtua lehtihangoista. 

• Siementämättömän kasvijätteen voi 
kompostoida tai mädättää 
jätesäkeissä. 

• Niiton jälkihoitona kannattaa uudet 
taimet ja lehtihangoista kasvavat 
versot käydä poistamassa. 
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Lisää tai vedä ja 
pudota 
valokuva tähänv

” Jättiputkikasvustoja on 
varottava, sillä kasvineste 
aiheuttaa ihmisen iholla 

palovamman kaltaisia oireita.”

 Jättiputket (Heracleum sp.)
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 Jättiputki

• EU:ssa haitalliseksi säädetty vieraslaji 
• Suurikokoinen, sarjakukkainen kasvi

• Siemenet itävät hyvin ja säilyvät 
maassa pitkään itävinä.
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 Jättiputki

• Erittäin kilpailukykyinen. Parhailla 
kasvupaikoilla ne muodostavat laajoja 
tiheitä kasvustoja, "jättiputkimetsiä", 
jotka tukahduttavat alleen kaiken 
muun kasvillisuuden. 
 Heikentää luonnon monimuotoisuutta
 Voi estää alueen virkistyskäytön
 Maisemallinen haitta

• Kasvineste myrkyllistä. Aiheuttaa 
hankalia palovamman kaltaisia iho-
oireita ja allergiaoireita.
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 Jättiputki

• Helpointa torjua toukokuun 
alkupuolella.

• Pienet esiintymät torjutaan 
mekaanisesti: pääjuuri katkaistaan 
pistolapiolla 10-20 cm syvyydestä tai 
kasvi kaivetaan kokonaisuudessaan 
maasta.

• Ensimmäisen vuoden taimet voi kitkeä 
käsin.

• Nuoren kasvuston voi myös niittää  
kasvin elinvoima ehtyy.

• Ei raivaussahaa!
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 Jättiputki

• Kukinnon voi katkaista elokuussa ja 
estää näin uusien siementen 
kehittyminen. 

• Pienehkön kasvuston voi peittää 
mustalla, paksulla, valoa 
läpäisemättömällä muovilla.

• Torjunta-aineita (mielellään 
ympäristöystävällisiä) voidaan 
harkiten käyttää laajoissa esiintymissä 
alkukesästä. 
 Torjunta pilvisellä säällä
 Hyvä suojaus!
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 Jättiputki

• Lisääntymiskyvyttömät kasvin osata, 
kuten lehdet voidaan laittaa 
kompostiin. 

• Siemenet sekä niitä sisältävät kukinnot 
kannattaa hävittää esimerkiksi 
polttokelpoisena sekajätteenä. 
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 www.vieraslajit.fi

 Allergia-, Iho- ja Astmaliitto: 
https://www.allergia.fi/luontoaskel/vieraslajit/#a052a468

 Suomen Luonnonsuojeluliitto:

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

 Vieraskasvit hallintaan -hanke:

 https://www.proagriaoulu.fi/fi/vieraskasvithallintaan/

Lisätietoa 
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https://www.proagriaoulu.fi/fi/vieraskasvithallintaan/


Kiitos mielenkiinnosta!

Taru Koskinen
041 731 0368

taru.koskinen@proagria.fi
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