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1 JOHDANTO 

 

Työn tarkoituksena oli kartoittaa Lapuanjoen varren eroosiota ja joen törmillä esiintyviä 

vieraskasvilajeja. Eroosiokartoituksella haluttiin selvittää jokiuoman ja -törmien kulumista sekä 

sortumista. Näiden vuoksi jokeen kulkeutuu irronnutta ainesta, joka heikentää vedenlaatua sekä 

aiheuttaa uoman liettymistä ja madaltumista suvantoalueilla (Huhtala ym. 2003). 

Vieraskasvilajikartoituksen päämääränä puolestaan oli selvittää erityisesti jättipalsamin (Impatiens 

glandulifera), jättiputkiryhmän (Heracleum persicum -ryhmä) ja kurtturuusun (Rosa rugosa) 

esiintymisalueet joen varrella. Kyseisistä lajeista jättipalsami on luokiteltu haitalliseksi ja 

jättiputkiryhmän lajit sekä kurtturuusu erityisen haitallisiksi vieraslajeiksi Suomessa (Niemivuo-

Lahti 2012). Jokivarsilla yksivuotiset jättipalsamikasvustot lisäävät eroosioriskiä, koska niiden 

hennot juuret eivät sido maata monivuotisten kasvilajien tavoin.  Lisäksi kartoituksessa kirjattiin ylös 

havainnot komealupiinista (Lupinus polyphyllus) ja etelänruttojuuresta (Petasites hybridus). Eroosio- 

ja vieraskasvilajikartoituksen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa vieraslajitorjunnassa sekä 

vesien kunnostustöiden ja maankäytön suunnittelussa. 

  

Kartoitus tehtiin Lapuanjoella Kuortaneenjärven ja Liinamaan sillan välisellä osuudella Kuortaneen 

kunnan sekä Lapuan ja Kauhavan kaupunkien alueilla. Kartoitus tehtiin 2.7.-2.8.2019 kanootilla 

meloen siten, että joen molemmat törmät kartoitettiin. Eroosiojälkiä havaittiin koko kartoitusalueella. 

Yleisimpiä olivat joen törmien syöpymät vesirajan läheisyydessä. Näiden lisäksi esiintyi myös 

maansortumia ja maankäytöstä, kuten laidunmaista, aiheutuvaa eroosiota. Kartoitetuista 

vieraskasvilajeista selkeästi yleisin oli jättipalsami, jota esiintyi miltei koko kartoitusalueella paikoin 

runsaastikin. Toinen lukuisia havaintoja kerännyt vieraslaji oli valkokarhunköynnös. Näiden lisäksi 

havaittiin muutamia pihaistutuksista karanneita kurtturuusu-, etelänruttojuuri- ja 

komealupiinikasvustoja sekä yksi jättiputkikasvusto. 

 

Hanke toteutettiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä 

Lapuanjoen kuntien ja kaupunkien kanssa. Työn toteuttivat luonnontieteiden kandidaatti Panu 

Palonen ja biologian kandidaatti Marjut Mähönen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja 

Hannele Kekäläisen ohjauksessa. Osa hankkeen rahoituksesta saatiin Lapuanjokirahastolta. 

Vastaavanlaisia eroosio- ja vieraskasvilajikartoituksia on tehty kahtena edelliskesänä Kyrönjoella 

(Mattila ja Sihto 2017, Lukkarinen ja Takala 2018). 
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1.1 Eroosio 

 

Eroosiolla tarkoitetaan maan pintaosien kulkeutumista virtaavan veden, aaltojen, merivirtojen, vuoro- 

ja pohjaveden, sadepisaroiden, jäätiköiden, tuulen sekä painovoiman mukana. Eroosiota edeltävä 

kulutusprosessi on rapautuminen, jossa kallioperän kivet ja sen mineraalit muuttuvat irtonaiseksi 

ainekseksi joko mekaanisten, kemiallisten tai biologisten prosessien vuoksi. Rapautumisen johdosta 

irtoaineksen partikkelikoko pienenee tai sen kemiallinen koostumus tai olomuoto muuttuu ollen näin 

alttiimpi kulkeutumiselle. Lopulta olosuhteiden muuttumisen, kuten esimerkiksi virtauksen 

hidastumisen tai veden happamuuden, vuoksi kulkeutuneena ollut irtoaines kerrostuu eli 

sedimentoituu tai liuennut aine saostuu. (Kähkönen ja Lehtinen 1998) 

 

Voimakkaimmin irtoainesta kuljettaa virtaava vesi, jossa irtoaines kulkeutuu liuenneena, 

suspendoituneena tai pohjakuormana (Kähkönen ja Lehtinen 1998). Irtoaineksen kulkeutumiseen 

virtaavan veden mukana vaikuttavat virtauksen nopeus sekä irtoaineksen partikkelikoko: mitä 

voimakkaampi virtaus, sitä suurempia partikkeleja se pystyy kuljettamaan. Tämä aiheuttaa maa-

aineksen lajittumista virtauksen heiketessä siten, että ensiksi kerrostuvat suurikokoisemmat 

partikkelit ja lopuksi kaikkein hienoimmat. Joen uomissa eroosio on voimakkainta uoman mutkien 

ulkokaarteissa sekä pohjassa, kun taas heikointa se on sisäkaarteissa, jonne maa-ainesta kerrostuu 

(Huhtala ym. 2003). Kuitenkin tulvien aikana virtaamat voimistuvat, jolloin jo kertaalleen kerrostunut 

maa-aines voi lähteä uudelleen liikkeelle. Maalajeista kaikkein herkimmin eroosiolle altistuvat 

hiekkaiset siltit, silttiset hiekat ja hienot hiekat (Ollila 1999). Savi kestää hyvin eroosiota hiukkasten 

välisen vetovoiman eli koheesion vuoksi, kuten myös karkeampi maa-aines, joka lisäksi läpäisee vettä 

hyvin vähentäen kuluttavaa pintavaluntaa. 

  

Jokiympäristöjen eroosioherkkyyteen vaikuttavat virtausnopeuden ja maalajien lisäksi ilmasto, 

kasvillisuus, rinnevietto sekä ihmistoiminta (Heikkilä 1999). Voimakkainta eroosio on Suomessa 

keväällä lumien sulamisen aiheuttamien tulvien ja syyssateiden aikaan. Ilmastonmuutoksen vuoksi 

sään ja vesiolosuhteiden ääri-ilmiöt lisääntyvät voimistaen eroosiota. Leudompien talvien vuoksi 

maan routiminen myöhästyy, mikä lisää maan eroosioherkkyyttä. Tätä lisää keväisin myös 

kasvillisuuden puute. Kasvillisuus sitoo juuriensa avulla hyvin maata vähentäen eroosiota, minkä 

vuoksi varsinkin eroosioherkillä alueilla, kuten jyrkillä joen törmillä, kasvillisuutta tulee muokata 

varoen (Salo ym. 1985). Jyrkillä joen törmillä esiintyy usein nopeasti tapahtuvia maanvyörymiä ja –

sortumia, jotka saavat alkunsa joen vedenpinnan vaihteluiden, rankkasateiden sekä törmän alaosan 

syöpymisen vuoksi (Ollila 1999). Näissä tapauksissa painovoima on suurempi kuin joen törmää 
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sitovan maa-aineksen koheesio- ja kitkavoimat. Joen törmillä esiintyy myös hitaita maan 

massaliikuntoja, jotka voidaan havaita helposti käyrään kasvaneista puunrungoista. Lisäksi 

vedenpinnan säännöstelyn muutokset voidaan havaita jokien ja järvien rantaviivoilla (Riihimäki ym. 

1991). 

 

Maanviljelys on yleistä tasaisilla jokilaaksoilla. Pellot on ojitettu lähelle jokia, jolloin niistä karkaa 

helposti ravinteita ja kiintoainesta jokeen pintavalunnan tai tuulen mukana. Myös metsien 

ojittamisella ja avohakkuilla on samoja vaikutuksia, joiden vuoksi jokien varsille on tarpeen jättää 

suojavyöhykkeitä (Skyttä 2018). 

 

Eroosio aiheuttaa haittoja niin luonnolle kuin ihmisillekin. Joen uoma voi madaltua ja kasvaa umpeen, 

kun hienoainesta ja ravinteita on päässyt kulkeutumaan jokeen. Tällöin joen tulvimisriski kasvaa, 

mikä vaatii joskus kalliitakin kunnostustoimenpiteitä. Hienoaines aiheuttaa myös veden 

samentuneisuutta, joka on virkistyshaitta.  Myös kalojen kuteminen voi epäonnistua, jos hienoainesta 

alkaa kerrostua joen sorapohjille (Suoninen 2016). Ihmisille eroosion haitat tulee ottaa huomioon 

rakentamisessa. Jyrkkien joen törmien läheisyyteen ei kannata rakentaa teitä eikä rakennuksia 

mahdollisten maansortumien vuoksi (Ollila 1999).  Lisäksi jokiin rakennettuihin voimalapatoaltaiden 

pohjalle kertyy vähitellen hienoainesta, joka pienentää patoaltaan vedentilavuutta. 

 

Rantoja voidaan eroosiosuojata lukuisin eri keinoin. Suomessa yleisimmin on käytetty kiviverhousta, 

jossa eroosiolle altistuneet kohdat peitetään louheella, luonnonkivillä tai moreenilla, jotka säilyttävät 

hyvin alueen luonnonmukaisen ilmeen. Jyrkkiä joen törmiä voidaan myös loiventaa ja istuttaa niille 

nopeasti juurtuvia ja versovia kasveja, kuten esimerkiksi pajua.  Eroosion ehkäisemiseksi voidaan 

käyttää myös oksakatteita suojaamaan maata. Lisäksi virtauksen suuntia pystytään muuttamaan 

suisteiden avulla. (Jormola ym. 1998) 

 

1.2 Kartoitetut vieraskasvilajit 

 

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet uusille alueille luontaisilta levinneisyysalueiltaan joko 

tahallisesti tai tahattomasti ihmisen kuljettamana. Uudessa elinympäristössään vieraslajista voi 

muodostua haitallinen. Se voi menestyä alkuperäistä lajistoa paremmin resurssikilpailussa ja lopulta 

syrjäyttää alueen alkuperäistä lajistoa. Vieraslajien aiheuttamat haitat voivat olla myös taloudellisia, 

terveydellisiä, sosiaalisia tai esteettisiä — esimerkiksi jättiputken valtaama piha-alue voi usein laskea 



5 

 

kiinteistön arvoa. Vieraslajien haitallisuudesta kertoo erityisesti se, että maailmanlaajuisesti niiden 

on arvioitu olevan toiseksi suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle. (Niemivuo-Lahti 2012) 

 

Suomi on sitoutunut sekä kansallisesti, EU-tasolla että kansainvälisesti torjumaan haitallisia 

vieraslajeja ja niistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia (Niemivuo-Lahti 2012). Suomen kansallinen 

vieraslajistrategia, vieraslajilaki (1709/2015) ja EU:n tasolla valmisteltu luettelo koko EU:n tasolla 

haitallisista vieraslajeista säätelevät vieraslajeihin liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi valtioneuvosto on 

säätänyt kansallisista haittalajeista ja niistä aiheutuvien riskien hallinnasta vieraslajiasetuksen 

1725/2015. EU:n tasolla haitallisten vieraslajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito 

sekä ympäristöön päästäminen on kielletty (EU 2017/1263). Tällaisia lajeja Suomessa ovat 

esimerkiksi kartoituksenkin kohteena olleet jättipalsami (Impatiens glandulifera) ja jättiputket 

(Heracleum persicum –ryhmä). Vieraslajilain kolmannessa pykälässä määritetään, ettei vieraslajeja 

saa pitää, kasvattaa, istuttaa tai kylvää niin, että ne voivat päästä ympäristöön. Lisäksi laki määrittää, 

että kiinteistön omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia kiinteistöllä esiintyvän vieraslajin 

hävittämiseen tai sen leviämisen rajoittamiseen liittyvistä toimenpiteistä (4 §). Samanlainen 

huolehtimisvelvollisuus koskee toimijoita, joiden tulee varmistaa, ettei tuotetuissa, varastoiduissa, 

markkinoille saatetuissa, kuljetetuissa, välitetyissä, myydyissä tai muuten luovutetuissa tuotteissa tai 

aineistoissa ole vieraslajeja (5 §). Tämän lisäksi vieraslajilaki määrittelee kansallisesti 

merkitykselliset haitalliset vieraslajit ja niitä koskevat määräykset (11 §). Näitä vieraslajeja ei saa 

kyseisen lain mukaan päästää ympäristöön, tuoda EU:n ulkopuolelta tai EU:n jäsenvaltiosta, pitää 

hallussa tai kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille eikä välittää, myydä tai muuten luovuttaa. 

  

1.2.1 Jättipalsami 

 

Jättipalsami (Impatiens glandulifera) on yksivuotinen mehevävartinen ruoho, jolla on suuret, 

useimmiten vaaleanpunaiset kukat (Kuva 1). Kasvi kukkii heinä-syyskuussa ja sen kodat repeävät 

kypsinä herkästi singoten siemenet useiden metrien päähän ympäristöön. Jättipalsamin siementuotto 

on suurta — yksittäinen kasvi voi tuottaa jopa 4 000 siementä. Jättipalsamit ovat keskimäärin 1,5 

metriä korkeita, mutta jotkut yksilöt voivat yltää jopa yli kolmeen metriin. Kuitenkin myös 

pienemmät, alle 10 cm:n korkuiset yksilöt voivat kukkia ja tuottaa siemeniä (Kuva 2). Laji on levinnyt 

luontoon puutarhoista, eikä sillä ole Suomessa luontaisia vihollisia. Koska yksivuotisen jättipalsamin 

juuristo on hento, se ei sido maata monivuotisen kasvuston tavoin. Tämä kasvattaa jättipalsamialojen 

eroosioalttiutta. (Vieraslajiportaali 2019a) Kasvi valtaa nopeasti kasvualaa tukahduttaen muun 
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kasvillisuuden erityisesti kosteikoissa ja rantametsissä, joissa se joki- ja puronvarsia myöten pääsee 

leviämään helposti (Niemivuo-Lahti 2012). 

  

 

Kuva 1. Jättipalsamin kukinto. Kuva: Jouko Rikkinen (Vieraslajiportaali 2019a). 

 

 

Kuva 2. Jättipalsamin taimi. Kuva: Johanna Kolehmainen (Vieraslajiportaali 2019a). 
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1.2.2 Jättiputket 

 

Suomesta tavataan jättiputkiryhmästä (Heracleum persicum –ryhmä) ainakin kahta lajia: yleisimpänä 

kaukasianjättiputkea (Heracleum mantegazzianum) ja persianjättiputkea (H. persicum). Kolmannesta 

jättiputkiryhmään kuuluvasta lajista, armenianjättiputkesta (H. sosnowskyi), ei ole Suomesta 

varmistettuja havaintoja. Jättiputket ovat sarjakukkaiskasveja (Apiaceae), jotka kasvavat usein hyvin 

kookkaiksi – yleisimmin niiden kukintovarsi on 2-3 metriä korkea, mutta ravinteikkaimmilla 

paikoilla yksilöt voivat kasvaa jopa 4-5 metrin korkuisiksi (Kuva 3). Jättiputken varsi on läpimitaltaan 

jopa 10 senttimetriä leveä ja karvainen, minkä lisäksi siinä on punaisia laikkuja. Liuskoittuneet lehdet 

voivat lehtiruodin kanssa kasvaa jopa 3 metrin pituisiksi. Jättiputki kukkii kesä-elokuussa. Sen 

kukinto on monihaarainen ja jopa yli puolen metrin levyinen. Kasvin kukat ovat valkoisia tai hennon 

vaaleanpunaisia. Jättiputket lisääntyvät vain siementen avulla, ja kukinnan jälkeen kasvi kuolee. 

(Vieraslajiportaali 2019b) 

 

 

Kuva 3. Jättiputki. Kuva: Jouko Rikkinen (Vieraslajiportaali 2019b). 
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Jättiputket ovat hyvin kilpailukykyisiä, minkä vuoksi ne ovat päässeet leviämään monenlaisiin 

elinympäristöihin. Muun muassa pellot, metsät, pientareet ja rannat ovat yleisiä ympäristöjä, joilla 

jättiputkia esiintyy. Edullisimmilla kasvupaikoilla kasvi muodostaa laajoja kasvustoja, jotka 

tukahduttavat alleen muun kasvillisuuden. Jättiputkikasvustojen myötä maisemat yksipuolistuvat ja 

luonnon monimuotoisuus alenee. Esiintymät voivat myös estää alueen virkistyskäytön sekä laskea 

kiinteistön arvoa. Lisäksi jättiputket aiheuttavat terveydellistä haittaa, sillä niiden kasvineste reagoi 

iholle joutuessaan auringonvalon kanssa aiheuttaen palovamman kaltaisia iho-oireita. 

(Vieraslajiportaali 2019b) Jättiputkiryhmään kuuluvat lajit onkin luokiteltu erityisen haitallisiksi 

vieraslajeiksi, joihin tulee välittömästi kohdistaa tehokkaita toimenpiteitä (Niemivuo-Lahti 2012). 

 

1.2.3 Kurtturuusu 

 

Kurtturuusu (Rosa rugosa) on 0,5-1,5 metrin korkuiseksi kasvava pensas, joka muodostaa runsaasti 

juurivesoja. Sen kukat ovat suuria, väriltään vaaleanpunaisia (Kuva 4) tai joskus valkoisia, ja sen 

oksat ovat tiheäpiikkisiä (Kuva 5). Kurtturuusu kukkii kesä-syyskuussa ja se on kestävyytensä vuoksi 

ollut suosittu koristekasvi jo pitkään. Laji leviää erityisen tehokkaasti hiekkarannalla, jonne 

asetuttuaan se usein syrjäyttää täysin alkuperäisen merenrantakasvillisuuden vaakajuurakkonsa 

avulla levittäytyen tiheiköksi. Kurtturuusutiheiköt estävät myös rantojen virkistyskäytön. Lisäksi sitä 

esiintyy joutomailla ja tienvarsilla, joilla se voi levitä hallitsemattomasti. (Vieraslajiportaali 2019d) 

Laji on määritelty yhdeksi Suomen uhanalaisten lajien suurimmista uhkista. Kurtturuusu ehti kasvaa 

luonnossamme kymmeniä vuosia, kunnes sen kanta kiihtyi lähes eksponentiaaliseen kasvuun – tämän 

vuoksi laji on luokiteltu kansallisesti erityisen haitalliseksi vieraslajiksi. (Niemivuo-Lahti 2012) 

Suomessa sen myynti kiellettiin kesäkuusta 2019 eteenpäin, ja kesäkuusta 2022 lähtien lajin kasvatus 

tulee olemaan kiellettyä (Valtioneuvosto 2019). 
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Kuva 4. Kurtturuusun kukinto. Kuva: Jouko Rikkinen (Vieraslajiportaali 2019d). 

 

 

Kuva 5. Kurtturuusun tiheäpiikkinen varsi. Kuva: Johanna Kolehmainen (Vieraslajiportaali 2019d). 
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1.2.4 Komealupiini 

 

Lupiini eli komealupiini (Lupinus polyphyllus) on monivuotinen hernekasvi, joka voi kasvaa 1-1,5 

metrin korkuiseksi. Lajilla on terttumainen ja pitkä kukinto, joka voi olla väriltään sininen, violetti, 

vaaleanpunainen tai valkoinen (Kuva 6). Komealupiinin lehdet ovat pitkäruotiset, ja juurakon 

nystyröiden typpibakteereiden avulla laji pystyy sitomaan ilmakehän typpeä käyttöönsä. Tämän 

ansiosta lupiini voi kasvaa myös vähäravinteisilla alueilla. Laji kukkii kesä-heinäkuussa. Muutamassa 

vuosikymmenessä lupiini on levinnyt teiden ja ratojen varsia myöten Rovaniemelle asti. Aiemmin 

lupiinia on aktiivisesti kylvetty teiden varsille muun muassa tienpitäjien ja asukkaiden toimesta. Se 

on voimakas kilpailija pystyen syrjäyttämään nopeasti muun kasvillisuuden ja on uhka erityisesti 

tienvarsien taantuneille keto- ja niittykasvillisuudelle sekä sen myötä niillä elävälle hyönteislajistolle. 

Ilmakehän typen sitominen juurilla rehevöittää lupiinia ympäröivää maaperää, mikä heikentää 

ketokasvien tilannetta entisestään. Kasvi myös kilpailee pölyttäjistä alkuperäisten kasvien kanssa. 

Tienvarsien lisäksi lupiinia on viime aikoina havaittu niityiltä ja harjumetsistä. (Vieraslajiportaali 

2019c) 

 

 

Kuva 6. Komealupiini. Kuva: Jouko Rikkinen (Vieraslajiportaali 2019c). 
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1.2.5 Etelänruttojuuri 

 

Etelänruttojuuri (Petasites hybridus) on kookas ja monivuotinen kasvi, joka on Suomessa luokiteltu 

haitalliseksi vieraslajiksi. Laji kasvaa muun muassa ojanvarsilla, järvenrannoilla, pellon- ja 

tienpientareilla sekä pihoilla ja puistoissa. Ruttojuurten juurakosta joskus jo maalis-huhtikuussa 

kohoavat punertavat kukintoversot houkuttelevat runsaasti hyönteisiä muun ravinnon vielä ollessa 

vähäistä. Kukinnan loppuvaiheessa mykeröiden ympärille nousevat ensimmäiset lehdet, jotka 

myöhemmin kesällä kukintojen jo kadottua kasvavat yhä suuremmiksi saavuttaen jopa 50-70 cm:n 

leveyden (Kuva 7). Tämän myötä lehdet peittävät lopulta suurimman osan kasvupaikkansa maa-

alasta, eikä ruttojuuren alla riitä valoa pienemmille kasveille. (Luontoportti) Ruttojuuret ovatkin 

hyvin voimakkaita kilpailijoita – ne muodostavat laajoja ja tiheitä kasvustoja syrjäyttäen tieltään 

alkuperäistä lajistoa. Leviäminen on tehokasta erityisesti puronvarsilla. Lisäksi ruttojuuret 

hyödyttävät puutarhoille haitallisia lehtokotiloita (Arianta arbustorum) edistäen tätä kautta myös 

kotiloiden runsastumista. (Vieraslajiportaali 2019e) 

 

 

Kuva 7. Etelänruttojuuri. Kuva: Jouko Rikkinen (Vieraslajiportaali 2019e). 
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1.2.6 Valkokarhunköynnös 

 

Valkokarhunköynnös (Convolvulus sepium) eli elämänlanka tai isokierto on monivuotinen, 

köynnöstävä ruoho, joka voi olla useiden metrien pituinen. Lajin tunnistaa isoista, valkoisista kukista 

sekä herttamaisista ja ehjistä, isoista lehdistä. Arvellaan, että kasvi on alun perin tuotu Suomeen jo 

1700-luvulla. Valkokarhunköynnös kietoutuu kasvaessaan tiukasti muiden kasvien ympärille, ja 

köynnökset voivatkin peittää alleen jopa parin metrin korkuisia kasveja. Tiheät 

valkokarhunköynnöskasvustot vaikeuttavat kulkemista jokivarsilla ja rannoilla. Laji myös leviää 

helposti juurakonpätkistä uusille alueille. (Vieraslajiportaali 2019f) 

 

 

Kuva 8. Valkokarhunköynnös. Kuva: Jouko Rikkinen (Vieraslajiportaali 2019f). 

 

2 KARTOITUSALUEEN KUVAUS 

 

Lapuanjoki virtaa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Lapuanjoki saa alkunsa Alavuden 

Sapsalammesta, josta se laskee Alavudenjärveen. Tästä 20 kilometrin mittaisesta osuudesta käytetään 

myös nimeä Pahajoki.  Tämän jälkeen Lapuanjoki virtaa Kuortaneen, Lapuan, Kauhavan ja 

Uudenkaarlepyyn alueilla, kunnes se lopulta laskee Pohjanlahteen. Lapuanjoen sivu-uomat kuitenkin 
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levittäytyvät näiden alueiden ulkopuolelle. Pituutta Lapuanjoelle kertyy yhteensä 170 kilometriä 

Pahajoki mukaan laskettuna ja sen valuma-allas on pinta-alaltaan 4 122 km2. Lapuanjoen vesistöalue 

koostuu pääosin metsistä ja soista, joita on pinta-alallisesti yli 70 %. Seuraavaksi eniten on peltoja 

(22 %). Rakennetun maan osuus on 4,7 %. (Haukilehto ym. 2011) 

 

Lapuanjoesta kartoitettiin Kuortaneenjärven ja Liinamaan sillan välinen osuus, jolle kertyi pituutta 

noin 55 kilometriä (Kuva 9). Vallitsevana maalajina ovat hienojakoiset maalajit hieta, hiesu ja savi. 

Kuortaneenjärven lähellä maasto on tasaista, minkä lisäksi alueella on paljon peltoviljelyä, joka 

ulottuu usein vesistön läheisyyteen. Talinkalman säännöstelypadon jälkeen aina Lapuan taajamaan 

saakka kosket, kiviset pohjakynnykset ja padot ovat yleisiä. Tämän osuuden varrelle on rakennettu 

kaksi voimalapatoa (Mäkelänkoski ja Hourulankoski) sekä yksi myllypato (Lakaluoma). Veden 

virtausnopeus on suhteellisen voimakasta, koska Kuortaneenjärven ja Lapuan taajaman välisellä noin 

30 kilometrin matkalla on yhteensä 50 metriä putousta.  Pääosin kartoitetulla ranta-alueella on 

maanviljelyä, mutta myös suurempia metsäpalstoja löytyy. Lapuan taajamassa joen varteen on 

rakennettu tiheästi asuintaloja, minkä lisäksi uusia rakennuksia on rakenteilla. Poutun 

säännöstelypadon jälkeen joen molemmin puolin on paljon peltoviljelyä ja näillä kohdin Lapuanjokea 

on pengerretty molemmin puolin 17 kilometrin matkalta tulvahaittojen ehkäisemiseksi. Pengerrykset 

loppuvat noin kilometri Haapojan pumppaamosta alajuoksulle päin, minkä jälkeen joen uoman ja 

peltojen väliin on jätetty loivarinteisiä suojavyöhykkeitä. 

 

Lapuanjoen vesien tilan isoimmat ongelmat ovat rehevöityminen ja sulfaattimaista johtuva 

happamuus. Lapuanjoen vesistöalueella hajakuormitus on voimakasta runsaasta maanviljelyksestä 

johtuen. Lisäksi pelto- ja metsäalueilla ojittaminen on yleistä. Happamuusongelmia aiheutuu 

Litorinameren aikana muodostuneiden sulfidikerrostumien päästessä kosketuksiin ilman hapen 

kanssa, jolloin maaperän pH laskee, rikkipitoisuus kasvaa ja metalleja liukenee maasta. Näiden 

ongelmien vuoksi joen vedenlaatu vaihtelee yläosan hyvästä keski- ja alaosien välttävään tai 

tyydyttävään. Maaston tasaisuudesta aiheutuvan virtauksen hitauden ja vähäjärvisyyden vuoksi 

Lapuanjoki on paikoitellen tulvaherkkä, erityisesti Poutun säännöstelypadon alapuolella, jossa 

vedenpinnan korkeus voi vaihdella useita metrejä. Tulvia pyritään ehkäisemään muun muassa 

säännöstelemällä valuma-alueen järvialtaita, perkaamalla jokia ja puroja sekä pengertämällä rantoja. 

(Westberg 2016) 
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Kuva 9. Kartoitusalue. 

 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Lapuanjoen eroosio- ja vieraskasvilajikartoittaminen aloitettiin 2.7.2019 Lapuan taajamasta kohti 

Poutun säännöstelypatoa. Tämän jälkeen kartoitettiin Poutun padon ja Liinamaan sillan välinen 

jokiosuus 4.7.-10.7. Lopuksi kartoitettiin Kuortaneenjärven ja Lapuan välinen osuus 15.7.-2.8. 

Yhteensä kartoituspäiviä kertyi 12. Kartoitus tehtiin kanootilla meloen siten, että ennalta sovittu 

osuus kuljettiin ensin toiseen suuntaan toisen törmän vieressä ja sitten joen toista puolta takaisin päin. 

Kartoituksissa käytettiin lomakkeita (Liitteet 1 ja 2), joihin havainnot merkittiin ylös. 

Paikantamisessa käytettiin Garminin Colorado 300 -käsi-GPS-laitetta. Epäselvissä tilanteissa 

rantauduttiin, jotta saatiin tarkempia tuloksia vieraskasvilajeihin liittyen. 

 

Koska kartoituksessa haluttiin eritellä jatkuvat ja yksittäiset kasvustot, päätettiin, että arviolta alle 20 

metrin pituiset kasvustot merkitään lomakkeelle yksittäisinä niin, että niiden sijainti otetaan ylös 

kasvuston keskeltä. Sen sijaan pituudeltaan yli 20 metrin kokoisista kasvustoista merkittiin ylös 
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kasvuston alku- ja loppupiste. Kartoituksessa ei merkitty ylös sellaisia vieraslajikasvustoja, jotka 

voitiin tulkita selkeästi rajatuiksi pihaistutuksiksi. Sen sijaan pihasta leviämään lähteneet kasvustot 

merkittiin ylös. 

 

Kartoituksen jälkeen tiedot koottiin yhteen Excelissä, minkä jälkeen kartoitustuloksista tehtiin 

havainnollistavat kartat ArcGIS 10.5.1 -paikkatieto-ohjelmiston avulla. Jatkuvat, yli 20 metrin 

pituiset kasvustot on esitetty kartoissa viivamuodossa, kun taas yksittäiset kasvustot pisteinä. 

Raportissa esitettyjen, selkeyden vuoksi yksinkertaistettujen karttojen lisäksi laadittiin myös 

tarkemmat kartat, joihin on merkitty kasvustojen tarkat alku- ja loppupisteet sille jokitörmälle, jossa 

kasvusto esiintyi. Liitteessä 3 on esitettyinä Lapuanjoen maamerkit, joita on käytetty tulosten 

tarkastelun apuna. Kaikki kartat ovat esitettyinä ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä. 

 

Kartoituksen onnistumisen kannalta ratkaisevaa oli kartoituksen ajoittaminen. Eroosiokartoituksen 

kannalta otollisin ajanjakso olisi ollut aikaisemmin kesällä, jolloin joen törmät eivät olisi peittyneet 

täysin rantakasvillisuudesta. Nyt suuriakin vanhempia maansortumia saattoi peittää tiheä 

kasvillisuus, jolloin niitä oli hankala havaita. Toisaalta, jos aloitusajankohta olisi ollut aikaisemmin 

kesällä, vieraskasvilajikartoitus ei olisi välttämättä onnistunut. Varsinkin jättipalsamin tunnistaminen 

runsaan rantakasvillisuuden seasta perustuu suurelta osin sen kukintoihin, jotka muodostuvat vasta 

heinäkuussa.  

 

Haasteita kartoituksessa tuottivat koskiosuudet, kuten Hourunkoski ja Mäkelänkoski, joille ei päässyt 

kanootilla turvallisesti. Näillä kohdin kartoitus tehtiin hyödyntäen lähialueiden siltoja tai 

kalastuspaikkoja, joilta törmiä havainnoitiin kiikaroiden. Tästä huolimatta joidenkin jokivarren 

alueiden saavutettavuus oli vaikeaa, minkä vuoksi lyhyitä koskiosuuksia jäi kartoittamatta: tällaisia 

olivat lähinnä noin 1,2 kilometrin osuus Lakaluomalla ja noin 0,8 kilometrin osuus Tiistenjoen kirkon 

läheisyydessä (Kuva 9). 

 

4 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

 

 

4.1 Eroosiokartoituksen tulokset 

 

Kuortaneenjärven ja Talinkalman säännöstelypadon välisellä osuudella ei havaittu merkittävää 

eroosiota. Alueella on paljon maanviljelyä ja pellot viettävät loivasti jokeen, minkä vuoksi 
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suojavyöhykkeiden tulisi olla kunnossa. Talinkalman säännöstelypadon jälkeen veden virtaus oli 

selvästi voimakkaampaa, mikä näkyi joen uoman kivisempinä rantoina, joita esiintyi yleisesti 

Lakaluoman myllypadolle saakka. Joen törmien kaltevuus vaihteli loivasta jyrkkään. Tavanomaisten 

joessa esiintyvien vesirajan eroosiojälkien eli syöpymien lisäksi ei havaittu muita eroosiohaittoja. 

Syöpymien havaitseminen oli helppoa matalan vedenkorkeuden takia. Selkeä laajemman 

maansortuman vaara havaittiin Lakaluoman alueella Lapuanjoen ulkokaarteessa (Kuva 10), jossa 

joen törmä oli hyvin jyrkkä ja korkea. Paikassa oli jo hieman sortunut maata, minkä vuoksi joen 

ulkoreunaan oli ajettu suuria kiviä tukemaan joen törmää. 
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Kuva 10. Maansortumien, laidunmaiden ja umpeenkasvun sijainnit. 
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Tiistenjoen alueella jokivartta ympäröivät paikoitellen jyrkät jokitörmät, joilla kasvoi isoja puita. 

Näillä alueilla joen törmän syöpymät olivat yleisiä, minkä vuoksi puita oli kaatunut tai oli kaatumassa 

jokeen (Kuva 11). Myös hitaan maanvyörymän merkkejä oli näkyvissä puiden käyristä rungoista. 

Alueella oli myös laidunmaata, joka ulottui jokirantaan asti, jotta karja voisi juoda suoraan joesta 

(Kuva 12). Joen törmät olivat laidunmaan kohdilla murtuneet ja paljaina ilman peittävää 

kasvillisuutta. Laidunmaa-alueita oli myös Hourunkosken ja Lapuan taajaman välisellä osuudella 

(Kuva 10). 

 

 

Kuva 11. Tyypillistä syöpymää Lapuanjoella. Tiistenjoen alueella syöpymät olivat aiheuttaneet puiden kaatumista jokeen. 

Kuva: Panu Palonen. 
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Kuva 12. Karjan aiheuttamaa eroosiota Lapuanjoella. Kuva: Panu Palonen. 

 

Hourunkosken voimalapadon alajuoksulla havaittiin selvä maansortuma Lapuanjoen ulkokaarteessa 

(Kuva 13). Alueella törmä on hyvin jyrkkä ja korkea, minkä lisäksi sillä kasvoi pensaita ja isoja puita. 

Sortumasta nähdään selvästi, kuinka maata on valunut jokivarteen ja puut ovat kallistuneet jokeen 

päin. Joen törmän päällä on myös rakennuksia, jotka voivat olla vaarassa, jos maansortumia tulee 

jatkossa. 
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Kuva 13. Maansortuma Hourunkosken alajuoksulla. Kuva: Panu Palonen. 

 

Lapuan taajaman kohdalla eroosion torjunta näkyi selvästi. Rantoja oli monissa paikoin loivennettu 

sekä rakennettu kiviverhouksia ja tukkiseiniä ehkäisemään maansortumia ja -vajoamia. Tosin joillain 

alueilla kasvillisuus ei ollut ehtinyt peittämään muokattua joen törmää, jolloin se on altis eroosiolle. 

Tämän lisäksi joen rannan läheisyyteen oli ajettu täytemaata, joka saattaa valua jokeen. Lapuanjokeen 

oli ohjattu myös muutamia hulevesiputkia, joiden syöttösuulle ei ollut rakennettu eroosiosuojausta. 

Luonnonmukaisilla alueilla joen törmät olivat paikoitellen hyvin jyrkkiä, mutta niitä peitti 

kasvillisuus. 

 

Poutun säännöstelypadon jälkeen syöpymät olivat säännöllisiä molemmin puolin joen törmää aina 

Alajoen lintutornille saakka, jonka jälkeen niitä esiintyi selvästi vähemmän. Suurimmat syöpymät 

havaittiin joenuoman ulkokaarteissa, joissa virtaus on voimakkainta, mutta syöpymiä oli myös 

tasaisilla osuuksilla. Peltojen ja joen uoman välille oli jätetty suojavyöhykkeitä niin pengerretyille 

kuin ei-pengerretyille alueille. Suojavyöhykkeiden kasvillisuus vaihteli pääosin heinikoista 

suurikokoisiin puskiin. 
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Kartoitusalueen alaosassa havaittiin tavanomaisten syöpymien lisäksi vanha maansortuma ja 

umpeenkasvua (Kuva 10). Maansortuma oli suurehko ja se ulottui läheiselle pellolle. Sortuman 

yläjuoksulla virtaama oli selvästi voimakkaampaa ja sitä ohjailivat paksut savimuodostumat. 

Paikallisen asukkaan mukaan maansortumaa on jouduttu korjaamaan säännöllisin väliajoin 

kaivinkoneella. Lapuanjoella Ämpin alueella oli selvästi nähtävissä, kuinka irtoainesta oli 

kasaantunut joen sisäkurviin madalluttaen sitä ja aiheuttaen umpeenkasvua. Joen uoma ei ollut 

kuitenkaan kaventunut merkittävästi, koska joki oli kuluttanut ulkokaarretta. 

 

4.2 Vieraskasvilajikartoituksen tulokset 

 

Vieraskasvilajihavaintoja tehtiin yhteensä 212 kappaletta (Taulukko 1). Ainoastaan jättipalsamista ja 

valkokarhunköynnöksestä havaittiin jatkuvia, yli 20 metrin pituisia kasvustoja. Koska 

valkokarhunköynnöstä oli monin paikoin todella runsaasti, jopa useita kilometrejä jatkuvina 

kasvustoina, jätettiin siitä tehdyt havainnot pois kartoista ja raportista selkeyden vuoksi. 

 
Taulukko 1. Jokaisesta kartoituksen kohteena olleesta lajista tehdyt havainnot jaettuna yksittäisiin ja jatkuviin 

kasvustoihin, minkä lisäksi jokaisen lajin osuus kaikista havainnoista. Karhunköynnöksen havainnot jätetty tarkastelun 

ulkopuolelle. 

 

Laji Yksittäiset kasvustot 

(kpl) 

Jatkuvat kasvustot 

(kpl) 

Yht. 

(kpl) 

Osuus kaikista havainnoista 

(%) 

Jättipalsami 103 93 196 92,5 

Etelänruttojuuri 10 0 10 4,7 

Kurtturuusu 3 0 3 1,4 

Komealupiini 2 0 2 0,9 

Jättiputkiryhmä 1 0 1 0,5 

Yht. 119 93 212 100 

 

 

4.2.1 Jättipalsami 

 

Selkeästi yleisin kartoituksessa havaituista vieraskasvilajeista oli jättipalsami (Kuva 19). Eniten 

kasvustoja oli kartoitusalueen keskivaiheilla: Lapuan taajamasta sekä yläjuoksulle Tiistenjoen 

alueelle (Kuva 16) että alajuoksulle päin Alajoen lintutornille asti (Kuva 17). Lapuan taajaman ja 

Alajoen lintutornin välillä suurin osa jättipalsamikasvustoista oli jatkuvia ja jopa satoja metrejä pitkiä. 

Paikoitellen näillä alueilla jättipalsami oli syrjäyttänyt muun kasvillisuuden lähes kokonaan. 

Hourunkosken padon ja Tiistenjoen alueen (Kuva 20) väliseltä osuudelta havaittiin yhtenäisten 
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kasvustojen sijaan lukuisia yksittäisiä jättipalsamiesiintymiä. Nämä sijaitsivat kuitenkin usein niin 

lähellä toisiaan (vain muutaman metrin välein), että karttakuvissa oli käytännöllisempää esittää ne 

jatkuvina kasvustoina. 

 

Jättipalsamia esiintyi vähemmän kartoitusalueen alku- ja loppupäässä, kuten esimerkiksi 

kartoitusalueen yläosassa Kuortaneenjärven, Talinkalman säännöstelypadon ja Mäkelänkosken 

padon läheisyydessä (Kuvat 14 ja 15). Kuortaneenjärveltä Tiistenjoen alueelle ulottuvalta osuudelta 

merkittiin ylös vain noin 20 jättipalsamihavaintoa. Tuloksiin vaikuttaa todennäköisesti se, että 

molemmat kartoittamatta jääneet osuudet (pituudeltaan n. 1,2 km ja 0,8 km) sijaitsevat kyseisellä 

alueella. Kuortaneenjärveltä Lakaluoman myllypadolle ulottuva jokiosuus (n. 7,5 km) saatiin 

kuitenkin kartoitettua kokonaan, eikä kyseiseltäkään väliltä havaittu kuin kuusi 

jättipalsamikasvustoa. 

 

Kartoitusalueen alaosassa runsaiden kasvustojen raja kulki Alajoen lintutornin kohdalla, josta 

Liinamaan sillalle asti jättipalsamia havaittiin vain muutamilla paikoilla ja kasvustot olivat lähinnä 

yksittäisiä (Kuva 18). Liinamaan sillan alueelta havaintoja ei tehty miltei lainkaan. Tämä johtunee 

siitä, että kyseisellä paikalla on tehty torjuntatöitä useampana kesänä. Paikalla on kuitenkin ennen 

torjuntaa havaittu laaja-alaisia, jopa peltomaisesti levinneitä jättipalsamikasvustoja.  
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Kuva 14. Yksittäisten ja jatkuvien jättipalsamikasvustojen sijainnit (Seurusjärven suu – Lakaluoman myllypato). Kartalla 

alhaalla oikealla näkyvä yksittäinen kasvusto on ensimmäinen havainto Kuortaneenjärveltä alavirtaan. 
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Kuva 15. Yksittäisten ja jatkuvien jättipalsamikasvustojen sijainnit (Lakaluoman myllypato – Tiistenjoen alue). 
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Kuva 16. Yksittäisten ja jatkuvien jättipalsamikasvustojen sijainnit (Tiistenjoen alue – Lapuan taajama). 
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Kuva 17. Yksittäisten ja jatkuvien jättipalsamikasvustojen sijainnit (Lapuan taajama – Alajoen lintutorni). 
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Kuva 18. Yksittäisten ja jatkuvien jättipalsamikasvustojen sijainnit (Alajoen lintutorni – Liinamaan silta). 
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Kuva 19. Jättipalsamikasvusto Lapuan taajaman tuntumassa. Kuva: Panu Palonen. 

 

 

Kuva 20. Jättipalsamikasvusto Tiistenjoella, jonka seassa valkokarhunköynnöstä. Kuva: Panu Palonen. 
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4.2.2 Muut vieraskasvilajit 

 

Jättipalsamin lisäksi toinen kartoitusalueella selkeästi yleisempi vieraskasvilaji oli 

valkokarhunköynnös. Erityisesti Lapuan taajama-alueelta Liinamaan sillalle ulottuvalla osuudella 

valkokarhunköynnös oli levittäytynyt miltei koko matkan varrelle jatkuviksi kasvustoiksi. 

Köynnöksiä oli monin paikoin kietoutunut muun kasvuston ympärille niin runsaasti, ettei muuta 

kasvillisuutta erottanut lainkaan. Myös Lapuan taajamasta Hourunkosken padolle ulottuvalla 

osuudella esiintyi jonkin verran valkokarhunköynnöstä. Sen sijaan tutkitun jokiosuuden yläosissa 

lajia ei havaittu kuin muutamassa paikassa: kaksi kasvustoa Talinkalman padolta alajuoksulle päin 

siirryttäessä, kolmas kasvusto Tiistenjoen alueella ja neljäs Tiistenjoen alueen ja Hourunkosken 

padon välillä. Näillä alueilla esiintyi monin paikoin melko runsasta puustoa, minkä vuoksi 

valkokarhunköynnöksen havainnointi joelta päin oli haastavaa. 

 

Jättipalsamin ja valkokarhunköynnöksen sijaan muita vieraskasvilajeja havaittiin selvästi vähemmän 

(Kuva 22). Yksi 5-6 yksilön jättiputkikasvusto havaittiin Lapuan taajamassa pihapiirissä. 

Komealupiinihavaintoja tehtiin kaksi kappaletta, joissa molemmissa oli kyse piha-alueen 

karkulaisista. Pihaistutuksista todennäköisesti karanneita etelänruttojuurikasvustoja tavattiin 

kymmenen kappaletta. Suurin osa havainnoista sijaitsi Lapuan taajamassa, jossa asutus on tiheämpää 

muuhun kartoitusalueeseen verrattuna. Kartoituksen perusteella etelänruttojuuri oli suosittu 

pihamaan istutuksissa käytettävä kasvi. Todennäköisesti tämän vuoksi pihoilta leviämään päässeitä 

kasvustoja havaittiinkin etelänruttojuuresta enemmän kuin muista kartoitetuista vieraskasvilajeista. 

Muualla kuin pihapiirissä kasvavia kurtturuusupensaita havaittiin kolme kappaletta: Lapuan 

taajamassa, Haapojan pumppaamon lähellä ja noin 1,5 kilometriä ennen Liinamaan siltaa. 
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Kuva 22. Muiden vieraskasvilajiesiintymien sijainnit. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Lapuanjoella havaittuja eroosiohaittoja olivat syöpymät, maansortumat ja umpeenkasvu, joiden 

lisäksi maankäyttö oli lisännyt Lapuanjoen eroosioherkkyyttä. Joen vesirajassa sijaitsevia syöpymiä 

esiintyi säännöllisesti koko kartoitetulla alueella, ja nämä oli helppo havaita alhaisen vedenkorkeuden 

ansiosta. Laajoja maansortumia havaittiin vain kolme ja ne sijaitsivat alueilla, joissa vedenvirtaus oli 

selvästi voimakkaampaa ja jokitörmä hyvin jyrkkä sekä korkea. Hankalilla koskiosuuksilla jäi lyhyitä 

osuuksia kartoittamatta, joilla voimakkaan virtauksen takia voi hyvinkin esiintyä lisää maansortumia. 

Lukuisat syöpymät ja jättipalsamikasvustot lisäävät huomattavasti Lapuanjoen törmien 

maansortumariskiä.  

 

Paikoitellen maankäyttö lisäsi eroosiota merkittävästi. Lapuanjoen varrella on lukuisia patoja, joiden 

avulla säännöstellään vedenpinnan korkeutta ja vettä juoksutetaan tilanteen mukaan. Asumis- ja 

vapaa-ajanrakennuksia, joiden pihapiireissä maata oli muokattu voimakkaasti, oli erityisesti Lapuan 

taajaman alueella. Lapuanjoella laidunmaa ulottui paikoitellen suoraan jokeen, jolloin karja oli 

päässyt kuluttamaan joen törmää voimakkaasti. Eroosion vuoksi joella havaittiin myös 

umpeenkasvun mahdollisuus, mutta kyseisellä alueella joki oli kuluttanut ulkokaarretta säilyttäen 

alkuperäisen leveytensä. 

 

Lapuanjoen vallitsevina olevien hienojakoisten maalajien, paikoitellen jyrkkien joen törmien sekä 

virtauksen voimakkuuden ja vedenpinnan korkeuden suuren vaihtelun vuoksi eroosiolta on 

mahdotonta välttyä. Siitä huolimatta, että eroosio on luonnollinen tapahtuma, se voi aiheuttaa mittavia 

vahinkoja, minkä vuoksi eroosion torjuminen on kannattavaa. Eroosion torjunta olikin alueella 

pääosin kunnossa, vaikka puutteita oli havaittavissa. Maata muokattaessa tulisi huomioida tälle 

otollisin ajankohta ja varmistaa, että kasvillisuus peittää muokatun alueen mahdollisimman nopeasti. 

Jyrkillä jokitörmillä oli paikoitellen lisätty rantaan vain muutamia suurempia kiviä, jotka kuitenkin 

tukivat törmää estäen sitä sortumasta. Laidunmailla karjan juomapaikkaa voisi vaihdella vuosittain, 

jolloin jokitörmän kasvillisuus pääsisi uusiutumaan. Viljelyalueilla, joita oli runsaasti Lapuanjoen 

varrella, suojavyöhykkeet ovat paras keino eroosion ehkäisemisessä. 

 

Kartoituksen perusteella jättipalsami on selvästi hyödyntänyt jokivartta levittäytymisessä. Virtaus ja 

ajoittaiset tulvat edesauttavat siementen leviämistä uusille kasvupaikoille. Lapuanjoella lajia esiintyi 

erityisesti heinikon seassa aurinkoisilla paikoilla. Paikoitellen kartoitusalueella jättipalsami oli 

syrjäyttänyt lähestulkoon kaiken muun kasvillisuuden. Yläjuoksulla, erityisesti Kuortaneenjärven ja 
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Lakaluoman myllypadon välisellä osuudella, rannat vaikuttivat kuitenkin melko hyväkuntoisilta: 

jokitörmiltä erottui useissa kohdin muun muassa hyvinvoivan näköistä koivikkoa, jossa 

vieraskasvilajeja ei esiintynyt. Jättipalsami ei ollut päässyt levittäytymään kyseisille alueille eikä näin 

ollen aiheuttamaan osaltaan esimerkiksi eroosiota. Sen sijaan runsaimmat esiintymät sijaitsivat 

Tiistenjoen alueella sekä Lapuan taajamasta alajuoksulle päin. Ehkä näillä kohdin runsaampi asutus 

ja ihmistoiminta ovat olleet edesauttamassa jättipalsamin leviämistä jokivartta pitkin. Lajia 

esimerkiksi voidaan pitää kauniina kasvina, joka halutaan säilyttää kasvupaikallaan ilman, että sen 

aiheuttamista haitoista ollaan välttämättä täysin tietoisia. Jättipalsamin siemenet voivat näillä alueilla 

levittäytyä myös jokivarteen tuotujen puutarhajätteiden kautta. Vaikka suuret jättipalsamikasvustot 

loppuvat vielä tällä hetkellä Alajoen lintutornin kohdalle, tulee laji ilman torjuntaa todennäköisesti 

leviämään Lapuan taajamasta Liinamaan sillan suuntaan. 

 

Jättipalsamin lisäksi valkokarhunköynnös osoittautui Lapuanjoella ongelmalliseksi vieraslajiksi. 

Erityisen runsaasti lajia esiintyi Lapuan taajaman ja Liinamaan sillan välisellä osuudella. 

Valkokarhunköynnöksen torjuminen on haasteellista, sillä sen kasvattamat köynnökset kietoutuvat 

tiukasti muuhun kasvillisuuteen kiinni aiheuttaen myös hankaluuksia alueella liikkumiseen. 

Jättipalsamin ja valkokarhunköynnöksen sijaan muut kartoitetut lajit olivat selvästi vähäisempi 

ongelma Lapuanjoen varrella. Esimerkiksi löydetylle jättiputkiesiintymälle olisi helppoa järjestää 

tarvittavat torjuntatoimenpiteet, sillä kyseinen kasvusto oli selkeästi rajautunut pienelle alueelle 

pihapiirissä. Tulosten perusteella jokaisen olisi myös hyvä tarkastaa säännöllisesti, että omat 

pihaistutukset eivät ole lähteneet leviämään ympäröivään luontoon. Näin esimerkiksi 

etelänruttojuuren leviäminen on suhteellisen helppoa estää hyvissä ajoin. Lisäksi puutarhajätteiden 

kuljettamista vesistöjen läheisyyteen tulee välttää, jottei seassa olevia siemeniä tai juurakonpaloja 

pääsisi leviämään uusille alueille veden virtauksen mukana. 

 

Ennen kaikkea tärkeintä kartoituksen perusteella olisi kohdistaa torjuntatoimenpiteitä jättipalsamia 

vastaan. Kartoituksen perusteella laji leviää Lapuanjokea pitkin, joten hyvin suunnitellulla 

torjuntatyöllä voitaisiin vielä estää uusille alueille leviäminen. Tällaista torjuntaa erityisesti talkoiden 

muodossa voidaan priorisoida järjestettäväksi erityisen kriittisiin kohteisiin, kuten luonnonsuojelu- ja 

perinnebiotooppialueille sekä historiallisesti tai kulttuurisesti merkittäviin kohteisiin. Myös 

maisemallisesti tärkeät paikat kannattaa huomioida torjuntatöiden suunnittelussa.  Lisäksi olisi hyvä 

tarkkailla säännöllisesti sellaisia alueita, joissa jättipalsamia ei vielä esiinny. Tällöin mahdolliset 

kasvustot pystytään havaitsemaan nopeasti ja torjuntatyö helpottuu merkittävästi. 
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on julkaisemassa syksyllä 2019 jokialueiden eroosio-oppaan, jossa 

eroosiosta ja sen torjunnasta on kerrottu kattavammin. Vuonna 2016 on myös julkaistu opas 

valtaojien perkauksista ja vesistöhankkeiden rantaraivauksista (Haukilehto 2016). Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskus on kuluneen kesän aikana pyrkinyt lisäämään vieraslajitietoisuutta maakunnassa. 

Lisäksi uutisointi vieraslajeista on yleistynyt Suomessa. Tietoisuuden lisääminen ja vieraskasvilajien 

tunnistaminen ovat oleellisimpia keinoja lajien leviämisen ehkäisemisessä. Vieraslajiportaalissa on 

esitettyinä Suomessa esiintyvät vieraslajit yksityiskohtaisesti, ja kuka tahansa voi ilmoittaa 

vieraskasvihavainnoistaan esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoiman VieKas LIFE – 

hankkeen kautta. 

 

Eroosio- ja vieraslajikartoituksen suorittaminen työparina osoittautui käytännölliseksi, ja ehdotamme, 

että kartoituksia jatkettaisiin Lapuanjoella ja sen suuremmissa sivu-uomissa (esimerkiksi 

Nurmonjoki) myös tulevina kesinä. Kartoituksen ajankohta kannattaa ajoittaa jättipalsamin kukinta-

aikaan heinäkuulle, jolloin kartoitus on helpompaa ja nopeampaa, vaikkakin eroosiojälkien 

havaitseminen voi olla hankalampaa. Lapuanjokea on kartoittamatta Alavudenjärven ja 

Kuortaneenjärven sekä Liinamaan sillan ja Pohjanlahden väliset osuudet, joilta olemme saaneet kesän 

aikana yhteydenottoja eroosio- ja vieraskasvilajihavainnoista. Ne ovat esitettyinä Liitteissä 4 ja 5. 
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7 LIITTEET 

 

LIITE 1. Lapuanjoen vieraskasvilajikartoituksen maastolomake. 

 
Maastolomake vieraskasvilajien kartoitukseen Lapuanjoella 2019 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
 

Päivämäärä: Aloitusaika: Lopetusaika: 

Paikka:   

Kartoittajat:   

 

Laji: jättipalsami jättiputki komealupiini muu, mikä:  

Havaintoaika: Alkupiste ID:   Loppupiste ID:  

Ranta myötävirtaan 

katsoessa: 

Oikea Vasen Kasvuston etäisyys 

rannasta (m): 

  

Kasvuston leveys 

penkanmyötäisesti (m): 

  Kasvuston pituus 

joenmyötäisesti 

(m): 

  

Yksilöiden/varsien määrä: 0-10 11-50 51-100 100+  

Kasvillisuus: heinikko pensas puusto   

Muut havainnot / 

Valokuva ID 

     

 

Laji: jättipalsami jättiputki komealupiini muu, mikä:  

Havaintoaika: Alkupiste ID:   Loppupiste ID:  

Ranta myötävirtaan 

katsoessa: 

Oikea Vasen Kasvuston etäisyys 

rannasta (m): 

  

Kasvuston leveys 

penkanmyötäisesti (m): 

  Kasvuston pituus 

joenmyötäisesti 

(m): 

  

Yksilöiden/varsien määrä: 0-10 11-50 51-100 100+  

Kasvillisuus: heinikko pensas puusto   

Muut havainnot / 

Valokuva ID 

     

 

Laji: jättipalsami jättiputki komealupiini muu, mikä:  

Havaintoaika: Alkupiste ID:   Loppupiste ID:  

Ranta myötävirtaan 

katsoessa: 

Oikea Vasen Kasvuston etäisyys 

rannasta (m): 

  

Kasvuston leveys 

penkanmyötäisesti (m): 

  Kasvuston pituus 

joenmyötäisesti 

(m): 

  

Yksilöiden/varsien määrä: 0-10 11-50 51-100 100+  

Kasvillisuus: heinikko pensas puusto   

Muut havainnot / 

Valokuva ID 
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LIITE 2. Lapuanjoen eroosiokartoituksen maastolomake. 

 
Maastolomake eroosiokartoitukseen Lapuanjoen varrella 2019 

 

Kartoittaja: 

Pvm:  Sijainti: 

 

Pisteen ID:   

Koordinaatit:    

Tyyppi:  Pintavalunta Syöpymä Sortuma Muu: 

Laajuus:    

Rinnejyrkkyys: Loiva Melko loiva Melko jyrkkä Jyrkkä 

Kasvillisuus: Puusto Pensas Heinikko Paljas 

Valokuva ID:  

Muut havainnot: 

 

 

 

 

Pisteen ID:   

Koordinaatit:    

Tyyppi:  Pintavalunta Syöpymä Sortuma Muu: 

Laajuus:    

Rinnejyrkkyys: Loiva Melko loiva Melko jyrkkä Jyrkkä 

Kasvillisuus: Puusto Pensas Heinikko Paljas 

Valokuva ID:  

Muut havainnot: 

 

 

 

 

Pisteen ID:   

Koordinaatit:    

Tyyppi:  Pintavalunta Syöpymä Sortuma Muu: 

Laajuus:    

Rinnejyrkkyys: Loiva Melko loiva Melko jyrkkä Jyrkkä 

Kasvillisuus: Puusto Pensas Heinikko Paljas 

Valokuva ID:  

Muut havainnot: 
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LIITE 3. Kartoitusalueen maamerkkien sijainnit. 
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LIITE 4. Jättipalsamihavainnot Kuortaneenjärven ja Ylijoen välisellä alueella. 
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LIITE 5. Maansortumaraportti – Lapuanjoki, Uusikaarlepyy.  

 

Ilmoitus maansortumasta saatiin Uudenkaarlepyyn ympäristönsuojelutarkastaja Janne Toivoselta 

27.6.2019. Kävin tarkastamassa maansortuman 1.7.2019. Sortuma oli varsin laaja ulottuen 

yläpuolella olevalle perunapellolle saakka. Se sijaitsi Lapuanjoen ulkokaarteessa jyrkällä 

jokitörmällä. Kasvillisuus oli alkanut peittää sortumaa, vaikka paljasta maanpintaa olikin vielä 

runsaasti. Maanomistaja oli osoittanut mielenkiintoa kiviverhoukselle, jolla sortuma olisi peitetty. 

Tietoa tämän toteutumisesta ei ainakaan vielä ole. 

 

Sijainti: N 7 032 436 / E 285 665 (ETRS-TM35FIN).  

 

 

Kuva: Janne Toivonen. 

 

 

  

 

 

 

Panu Palonen 


