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1. TAUSTA	

Etelä-Pohjanmaalla on tehty viime vuosina muutamissa hankkeissa (mm. Vikuri ja UHMA) haitallisten vieraslajien
kartoituksia sekä tiedotusta ja torjuntaa vieraslajien leviämisen estämiseksi. Kyrönjoen varrella pääuomassa
vieraskasvilajeja kartoitettiin vuosina 2017 ja 2018, Lapuanjoen varrella työ aloitettiin kesällä 2019. Vuonna 2018
alueella toimi kesän ajan vieraslajitiedotuksen ja –torjunnan tehtävissä harjoittelija, jonka työtehtäviä vuonna
2019 jatkettiin kahden harjoittelijan voimin. Kartoitusta ja tiedotustoimintaa ovat rahoittaneet Lapuanjoen ja
Kyrönjoen rahastot sekä Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Vuonna 2019 vieraslajitiedotuksen ja –torjunnan harjoittelijoiden tehtävänä oli tiedottaa aiheesta Kyrönjoen
alueella mahdollisimman laajasti sekä torjua vieraskasvilajeja käytännössä kansalaisten kanssa. Tätä toteutettiin
edellisvuoden harjoittelusta saatujen tietojen pohjalta ja harjoittelijoiden omaa erikoisosaamista hyödyntäen.
Erityisesti keskityttiin jättipalsamista, jättiputkista, komealupiinista ja kurtturuususta viestimiseen. Työtä tehtiin
sosiaalisen median eri kanavissa, kirjastoissa, paikallisten lehtien kanssa yhteistyössä sekä markkinoilla ja talkoissa
kuntalaisten kanssa. Torjuntatyötä tehtiin yhteistyössä kuntien ja paikallisten järjestöjen kanssa. Harjoittelijoina
toimivat vuonna 2019 Joni Kivimäki (Metsä- ja riistaeläintiede, Helsingin yliopisto) sekä Ilona Laine (Ekologia ja
evoluutiobiologia sekä opettajaopinnot, Jyväskylän yliopisto). Työpisteenä oli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
Seinäjoen toimipiste, ja työn ohjaajana toimi Hannele Kekäläinen ELY-keskukselta.

Kuvat 1 ja 2. Kyrönjoen (Kyrönjokirahasto 2019) ja Lapuanjoen (Lapuanjokirahasto 2019) valuma-alueet ja niihin
laskevat joet, sekä suuremmat asutusalueet.
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Kyrönjoen pääuoman pituus on noin 131,7 km. Pääuomaan laskevat Kauhajoki, Jalasjoki ja Seinäjoki sekä niiden
pienemmät sivu-uomat (Kuva 1). Joki kuuluu suuriin turvemaiden jokiin ja sen ekologinen tila on välttävä (2016).
Kyrönjoki kuuluu Kokemäen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja sen Vaasaan, Mustasaareen,
Vöyrille, Isokyröön, Seinäjoelle, Ilmajoelle ja Kurikkaan sijoittuvan valuma-alueen koko on 4923 m2.  Valuma-alue
on lähinnä metsää, suota (24%) ja peltoa (25%). Vieraslajikartoituksia on tehty Kyrönjoen pääuomassa Kurikasta
Seinäjoelle vuonna 2017 ja Seinäjoelta Mustasaaren Vassorinlahdelle vuonna 2018. Lapuanjokeen laskevat
Kauhavanjoki, Nurmonjoki ja Kätkänjoki (Kuva 2). Sen valuma-alueelle sijoittuvat Uusikaarlepyy, Kauhava, Lapua,
Seinäjoki, Kuortane ja Alavus. Täällä kartoitukset alkoivat vuonna 2019 Kuortaneenjärveltä edeten kohti Kauhavaa.

Edellisvuosien harjoittelijaraportit, sekä tämän raportin julkaistu versio, löytyvät osoitteesta:
https://vesienhoitolansi.wordpress.com/jokineuvottelukunnat/kyronjoen-neuvottelukunta/raportit/

2. VIERASLAJIT	

Vieraslaji on laji, jonka levittäytymisessä jonkin mahdottoman leviämisesteen, kuten vuoriston tai valtameren yli
ihminen on avustanut (Vieraslajiportaali 2019). Leviämistä on voitu avustaa joko tahallisesti tai tahattomasti.
Suurin osa vieraslajeista ei menesty uudella elinalueellaan, mutta jotkin lajit selviytyvät hyvin. Tulokaslaji taas on
laji, joka levittäytyy alueelle itse ilman ihmisen avustusta. Haitallinen vieraslaji on laji, joka aiheuttaa ekologista,
taloudellista, terveydellistä tai sosiaalista haittaa. Euroopassa havaituista 11 000 vieraslajista noin 10-15 % on
haitallisia vieraslajeja ekologisesti tai taloudellisesti (Niemivuo-Lahti 2012). Maailmanlaajuisesti haitalliset
vieraslajit ovat toiseksi suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle. Vaikka paikallisesti lajien lukumäärä voi
vieraslajien myötä noustakin, keskimäärin kuitenkin lajiston monimuotoisuus laskee haitallisten vieraslajien
myötä. Vieraslajeihin liittyvät taloudelliset haitat ovat myös mittavat, sillä maailmanlaajuisesti on vuonna 2001
arvioitu haittojen maksavan vuosittain yli 1 054 miljardia euroa.

Vieraslajeihin liittyen on olemassa monia eri lainsäädäntöjä. Vieraslajit on mainittu Yhdistyneiden kansakuntien
biodiversiteettisopimuksessa (YK 1992). Euroopan unionin (EU) biodiversiteettistrategiassa (Euroopan komissio
2011) tavoitteessa 5 on kirjattu, että ”vuoteen 2020 mennessä haitalliset vieraslajit ja niiden leviämisväylät
tunnistetaan ja asetetaan tärkeysjärjestykseen, haitallisimpien vieraslajien esiintymistä rajoitetaan ja torjutaan
sekä niiden leviämisväyliä hallitaan niin, etteivät uudet vieraslajit pääse leviämään eivätkä asettumaan”. Biologista
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 10. osapuolikokouksen hyväksymä suunnitelma (lokakuu 2010,
tavoite 9) linjaa samoja asioita, sanoen lisäksi että ” erityisen haitalliset lajit on saatu hallintaan ja poistettu”
vuoteen 2020 mennessä. EU:n lainsäädännössä vieraslajit on mainittu muun muassa kasvinterveysdirektiivissä,
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevassa neuvoston asetuksessa, tulokaslajien ja paikallisesti
esiintymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä annetussa neuvoston asetuksessa, lintudirektiivissä ja
luontodirektiivissä. EU:n ensimmäinen haitallisten vieraslajien luettelo julkaistiin vuonna 2016 (EU 1141/2016) ja
sitä, kuten Suomen kansallista luetteloa on päivitetty siitä eteenpäin muutaman vuoden välein. Suomen
lainsäädännössä vieraslajit mainitaan muun muassa luonnonsuojelulaissa, metsästyslaissa, kalastuslaissa,
eläintautilaissa, laissa kasvinterveyden suojelemisesta, siemenkauppalaissa, eläinsuojelulaissa ja
ympäristönsuojelulaissa. Suomen kansallinen strategia (Niemivuo-Lahti 2012) ja toimenpidesuunnitelma
(Huusela-Veistola ym. 2017) on laadittu biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen edellytyksestä.
Laki vieraslajeista (L 1709/2015) ja vieraslajiasetus (A 1725/2015) tulivat voimaan vuonna 2016. Vieraslajilain (3 §)
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mukaan vieraslajia ei saa käsitellä siten, että se voi päästä ympäristöön ja pihapiiriin istutettaessa ei saa olla vaaraa
lajin leviämisestä. Erikseen laissa (11 §) on määritelty lajit, jotka ovat kansallisesti haitallisia vieraslajeja. Näiden
lajien suhteen kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen (4 §) kohtuullisiin toimenpiteisiin kyseessä olevan
vieraslajin hävittämiseksi tai leviämisen rajoittamiseksi (L 1709/2015). Vieraslajeihin liittyvän lainsäädännön
toimeenpanoa valvotaan paikallisesti ELY-keskuksissa, joissa myös pyritään edistämään alueellisesti
vieraslajitietoutta vieraslajivastaavan ja erilaisten hankkeiden kautta. Käytännössä ELY-keskuksella on näiden
lakien mahdollistama oikeus sakottaa kiinteistön omistajaa, joka ei alueeltaan poista vieraslajeja. Tätä
mahdollisuutta ei kuitenkaan ole koskaan vielä Suomessa käytetty eikä sitä toivota käytettävän kuin äärimmäisissä
tapauksissa, joissa tiedon jakamisella ei ole saatu tulosta aikaiseksi ja alue on jotenkin erityinen pakkokeinoja
käyttämiseksi. Puuttumiskynnys on ELY-keskuksella erityisen suuri, jos terveys tai luonnon monimuotoisuus
alueella on selkeästi vaarassa.

Suomessa vieraslajeihin liittyvää toimintaa seuraa Vieraslajiasioiden neuvottelukunta. Vieraslajiasioiden
neuvottelukunta on kansallinen asiantuntijaelin, jossa puheenjohtajan lisäksi on 28 asiantuntijaa eri aloilta
(Vieraslajiasoiden neuvottelukunta 2019). Neuvottelukunta kuuluu maa- ja metsätalousministeriön (MMM)
alaisuuteen ja pyrkii muun muassa edistämään kansallisesti jaettavaa vieraslajitietoa, seuraamaan lainsäädännön
toimeenpanoa ja pitämään yllä www.vieraslajit.fi vieraslajitiedon portaalia. Käytännön tiedonjakoa on
vieraslajiportaalin lisäksi tehty sosiaalisen median puolella kesien 2018 ja 2019 aikana Viikon vieraslaji-
kampanjalla, jossa on ollut mukana maa- ja metsätalousministeriön lisäksi Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen
ympäristökeskus (Syke), WWF Suomi sekä ympäristöministeriö (YM).

Vieraslajeja on Suomessa torjuttu useissa erilaisissa hankkeissa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhdessä Keski-
Suomen ELY-keskuksen kanssa toimivat VIKURI-hankkeessa vuosina 2010-2014 keskittyen jättiputkien,
jättipalsamin, komealupiinin sekä kurtturuusun torjuntaan (Vieraslajit kuriin (VIKURI) –hanke 2019). Vuosina 2016-
2019 Etelä-Pohjanmaan alueella ProAgria Etelä-Pohjanmaa yhteistyössä ProAgria Keski-Pohjanmaan,
Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen kanssa ovat osana UHMA-hanketta levittäneet vieraslajitietoutta
(ProAgria 2019). Hankkeen kautta on pyritty ”kehittämään alueellisia rahoitus- ja toimenpidemalleja mm.
vieraslajien torjuntaan sekä arvokkaiden luontokohteiden hoitoon. Toimenpidemalleilla vähennetään
maatalousluonnon monimuotoisuutta uhkaavia vieraslajiesiintymiä ja umpeenkasvua sekä turvataan
maisemanhoidon jatkuvuutta. Suomen laajuisesti vieraslajitietoa on levitetty Allergia-, iho- ja astmaliiton Terve
askel luontoon -hankkeessa yhteistyössä WWF Suomen kanssa vuosina 2017 - 2019 (Allergia-, iho- ja astmaliitto
2019). Hankkeessa on järjestetty vieraslajitalkoita ympäri Suomen ja muun muassa perustettu Facebookiin
Vieraslajien torjuntajoukot –ryhmiä, joissa keskustelua käydään edelleen aktiivisesti vieraslajeihin liittyvistä
aiheista ja etsitään saman henkistä talkooporukkaa torjuntatyöhön. Vuonna 2018 alkoi myös Suomen laajuinen
vieraslajeihin keskittyvä VieKas LIFE –hanke, jota Suomen luonnonsuojeluliitto vetää (VieKas LIFE 2019). Hanke
keskittyy jättipalsamiin, jättiputkiin ja keltamajavankaaliin. Hankkeella ei ole koordinoijaa Etelä-Pohjanmaan
alueella, mutta teimme yhteistyötä hankkeen kanssa tiiviisti kesällä 2019. Hanke kestää vuoteen 2023 asti.
Hankkeen yhteydessä päivitetään myös www.vieraslajit.fi –portaalia. Edellä mainittujjen hankkeiden lisäksi
materiaalia on tuotettu muun muassa VISEVARIS-hankkeessa (Urho ym. 2012), HAVINA-hankkeessa (Lehtiniemi
ym. 2014) ja Puutarhakarkulaiset kuriin –hankkeessa (Puutarhakarkulaiset 2019).

Suomessa vieraslajeja on yhteensä havaittu noin 700 - 900 eri lajia (Niemivuo-Lahti 2012). Näistä suurin osa on
maalla eläviä. Lisäksi löytyy muutamia lajeja meristä ja sisävesistöistä. Suurin osa vieraslajeista on kasveja. Vuonna
2011 Suomen vieraslajeista arvioitiin 157 lajin olevan haitallisia vieraslajeja. Lisäksi arvioitiin 123 lajin olevan
tarkkailtava tai paikallisesti haitallinen laji. Haitallisten vieraslajien torjumiseksi on laadittu hallintasuunnitelmat.
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EU:n vieraslajiluettelossa oleville lajeille hallintasuunnitelmat on tehty EU-HAVI1 hankkeessa vuonna 2017
(Huusela-Veistola 2017) ja EU-HAVI2 hankkeessa vuonna 2019 (Huusela-Veistola 2019). Tällä hetkellä EU:n
haitallisten vieraslajien listalla on 49 lajia. Kansallisen luettelon lajeille vastaava hallintasuunnitelma FIN-HAVI on
valmistumassa keväällä 2020 ja se on tarkoitus hyväksyä saman vuoden kuluessa (Valtioneuvosto 2019).

Suomessa ja EU:n haitallisten vieraslajien listalla on paljon muitakin lajeja kuin ne, joihin harjoittelussamme
pääsääntöisesti keskityimme (Kuva 3). Monista näistä olemme keskustelleet kansalaisten kanssa mm. markkinoilla
käydessämme ja talkoissa. Monia lajeista löytyy Kyrönjoen alueelta, ja mm. etelänruttojuurta (Petasites hybridus),
terttuseljaa (Sambucus racemosa), viitapihlaja-angervoa (Sorbaria sorbifolia), kanadanvesiruttoa (Elodea
kanadensis), keltalammikkia (Nymphoides peltata), ruotsinraunioyrttiä (Symphytum x uplandicum), sahalintatarta
(ent. jättitatar) (Reynoutria sachalinensis) ja valkokarhunköynnöstä (Calystegia sepium) kartoitettiin pääuoman
varrelta vuonna 2018 (Lukkarinen & Takala 2018). Valkokarhunköynnöstä alueelta löydettiin vuonna 2018 niin
paljon, ettei havaintoja kirjattu ylös. Kasvusto oli lähes jatkuvaa koko kartoitusalueella.

Kuva 3. Haitalliset vieraslajit Suomessa -juliste. Julisteeseen on koottu kaikki EU:n ja Suomen lainsäädännön haitalliset
vieraslajit. Tiedot eivät tässä versiossa ole vielä lopullisesti tarkastetut, ja siihen ei ole lisätty paikallisesti haitallisia

vieraslajeja, vaarallisia kasvintuhoojia sekä uusia haitallisia vieraslajeja, joita Suomesta on löytynyt vuoden 2012
strategian julkaisemisen jälkeen ja jotka eivät ole päätyneet kiellettyjen lajien listalle lainsäädäntöön. Juliste on

tarkoitus tietojen tarkistamisen jälkeen julkaista ELY-keskuksen ja VieKas LIFE –hankkeen yhteisjulkaisuna niin, että se
on mahdollista ladata netistä pdf-muodossa.
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JÄTTIPALSAMI 	

Jättipalsami (Impatiens glandulifera) on yksivuotinen palsamikasvien (Balsaminaceae) heimoon kuuluva
ruohovartinen laji (Mossberg & Stenberg 2012). Sen tuntomerkkeinä ovat väriltään valkoisesta tummanpunaiseen
olevat suuret (jopa 40 mm) ”orkideamaiset” kaksineuvoiset kukat, ontto mehevä ja tukeva varsi sekä tiheästi
sahalaitaiset lehdet (Kuva 5). Lehdet ovat usein varren ympärillä vastakkain tai kolmen kiehkuroissa. Lehtien
tyvellä on myös suuret eritenystyt. Nuoressa kasvissa tuntomerkkeinä ovat munuaismaiset sirkkalehdet, jotka
pysyvät kasvissa kiinni muutaman viikon ajan (Kuva 6). Kasvin varressa on havaittavissa punertavaa sävyä varressa
ja lehdissä, yksilöstä riippuen jo pienessäkin taimessa (Kuva 4). Aikuinen yksilö on yleensä 50-150 cm korkea, mutta
laji voi kasvaa jopa kolmemetriseksi.

Kuva 4, 5 ja 6. Nuoren jättipalsamin punertavuus voi vaihdella paljonkin. Tavallisimmin taimi punertaa vain hyvin
vähän, kuten ylimmäinen taimi kuvassa neljä. Kukat ovat useimmiten vaaleanpunaiset. Kuvassa viisi on havaittavissa

myös pitkälle kehittyneitä siemeniä pullottavissa kodissa. Juuret ovat jättipalsamilla hyvin lyhyet (kuva 6).
Munuaismaiset sirkkalehdet kellastuvat kasvin kasvaessa ja lopulta tippuvat pois. Kuvassa kuusi näkyy muutamia

kellastuneita sirkkalehtiä.

Jättipalsami on tuotu Suomeen koristekasviksi ensimmäistä kertaa 1800-luvun loppupuolella ja se on alun perin
lähtöisin Himalajan vuoristoalueelta (Selänpää 2017). Se on levinnyt puutarhoista Suomen luontoon ja leviää
erityisesti kosteissa elinympäristöissä. Siellä se valtaa alaa alkuperäiseltä kasvillisuudelta vahvana kilpailijana ja
lisää eroosioriskiä vesistöjen penkereillä yksivuotisena kasvina lyhyiden juuriensa vuoksi. Lisäksi sen suuret kukat
houkuttelevat pölyttäjiä, jotka vähentävät käyntejään muissa lajeissa. Jättipalsami leviää siementen avulla sekä
väärin käsitellyn puutarhajätteen mukana. Siemenet voivat siirtyä pidempiä matkoja esimerkiksi kengän pohjissa
tai vesistöjä pitkin. Vedessä siemenet joko kelluvat tai leviävät sedimentin mukana ja voivat siirtyä jopa 5 km:n
matkan alajuoksulle (Kurtto 1992). Kasvi kukkii heinäkuussa ja siemenet kypsyvät elokuun aikana.  Kypsinä
siemenet sinkoavat litumaisen kodan revetessä jopa 7 metrin päähän emokasvista. Laji kukkii myös hyvin pieninä
yksilöinä, joten alle 10 cm korkuisen kukkivan yksilön löytäminen maastosta ei ole tavatonta. Yksi yksilö voi
parhaimmillaan tuottaa jopa 4000 siementä (Koenies & Glavac 1979).
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Jättipalsamin voi helpoiten sekoittaa lehtopalsamiin (Impatiens noli-tangere). Lehtopalsamin lehdet ovat kuitenkin
harvempaan sahalaitaiset kuin jättipalsamilla ja hiukan erimalliset (Kuva 7). Lehtopalsamin varsi ei ole ontto niin
kuin jättipalsamilla. Lehtopalsamin kukat ovat keltaiset, joten kukinta-aikaan lajien tunnistaminen toisistaan on
helppoa. Jättipalsami myös kasvaa kookkaammaksi kuin lehtopalsami. Kyrönjoen alueella lehtopalsamia havaittiin
vuonna 2019 ainakin Alajoen perinnealueen rannassa. On todettu myös, että erityisesti Jalasjoen varrella olevat
lehdot ja lajirikas lehtokasvillisuus, muun muassa lehtopalsami, voivat kärsiä jättipalsamin leviämisestä alueelle
(Mattila & Sihto 2017).

Kuva 7. Lehtopalsamia ja jättipalsamia kasvamassa sekaisin keskenään. Lehtopalsamin lehdet näyttävät
pyöreämmiltä ja pehmeämmiltä kuin jättipalsamin lehdet, joissa sahalaitaisuus on paljon tiheämpää.

Jättipalsamia on havaittu vuosien 2017 ja 2018 kartoituksissa lähes koko Kyrönjoen pääuoman varrelta. Vuonna
2017 Seinäjoelta yläjuoksun suuntaan havaintoja tehtiin 277, joista 53 oli laajempia joen myötäisiä kasvustoja ja
muut pistemäisiä havaintoja (Mattila & Sihto 2017). Pisin jatkuva kasvusto oli yli 3 km pitkä (Ensiö 2018).
Pistemäisten jättipalsamikasvustojen keskimääräinen pinta-ala oli 18 m2. Kyseisenä kesänä kukinta oli hiukan
myöhässä, joten havaintojen määrä voi olla aliarvioitu. Vuoden 2018 kartoituksissa Seinäjoelta alasjuoksun
suuntaan pääuomasta kartoitettiin 1481 jättipalsamihavaintoa, joista 749 oli joen myötäisesti jatkuvia kasvustoja
(Lukkarinen & Takala 2018). Yli 100 yksilön pistemäisiä havaintoja oli 216 kappaletta. Suurin osa havainnoista
sijaitsi avoimilla puuttomilla ja kosteilla kohdilla uoman varressa. Seinäjoen suuosan oikaisu-uoman varrella
jättipalsamia on melko vähän. Tätä on pyritty selittämään sekä heikommalla näkyvyydellä (Mattila & Sihto 2017)
että rantojen paremmalla kunnolla muuhun pääuomaan verraten (Lukkarinen & Takala 2018). Myös
Vassorinlahdella jättipalsamia on vielä vähän. Siellä syynä todennäköisesti on pienempi kolonisaatiopaine.

Jättipalsami uudistuu hyvin. Kasvin torjumiseksi se tulee joko irrottaa juurineen maasta tai niittää alimman
lehtiparin alapuolelta. Myös laiduneläimiä voidaan käyttää torjunnassa. Kasvi irtoaa maasta hyvin, koska sillä on
erittäin lyhyet juuret, joten pienillä alueilla kitkeminen on tehokkain keino torjuntaan. Niitettäessä niitto tulee
tehdä tarpeeksi alhaalta, jotta kasvi ei haaro ja jatka kasvuaan. Joissain lähteissä mainitaan myös, että niitto tulisi
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tehdä kuitenkin tarpeeksi korkealta, ettei kasvi aloita kasvuaan aivan juuresta uudestaan. Kaikki kitketty tai niitetty
kasvijäte tulee joko kerätä alueelta pois tai koota selkeisiin isoihin kasoihin ja huolehtia, ettei laji leviä juurtumalla
uudelleen näistä kasoista käsin. Pinoissa ylempien kasvien paino todennäköisesti estää alimpien kasvien
juurtumisen uudestaan. Kasvijätteen voi myös murskata esimerkiksi tallomalla juurtumisen ehkäisemiseksi.  Mikäli
kasvijäte poistetaan alueelta, tulee se joko mädättää tai kuivata ennen kompostoimista. Mädättämisen voi tehdä
pitämällä kasvijätettä noin kuukauden ajan jätesäkissä. Kuivaamisen voi tehdä esimerkiksi jättämällä kasvijätteen
mustan muovin päälle kuivamaan aurinkoisella säällä. Kompostointi tulisi mieluusti tehdä suljetussa kompostissa,
jotta voidaan varmistaa, ettei kasvijäte lähde uudelleen kasvuun. Mikäli kasvijätteessä on siemeniä, kypsiä tai
kypsymättömiä, se on varminta polttaa. Siementen kypsymisen aikoihin kannatta myös tarkkaan harkita, onko
hyöty torjunnasta suurempi kuin mahdollinen haitta, että siemeniä levitetään alueelta muualle muun muassa
kengänpohjissa. Pieniä määriä kasvijätettä voi laittaa sekajätteen joukkoon ja suuremmat määrät voi viedä usein
lähimmälle jätteenkierrätyspisteelle poltettavaan jätteeseen. Paikkakuntakohtaisesti tämä voi olla ilmaista tai
maksaa muutamia kymppejä peräkärryllistä jätettä kohti.

Kaikkien kohteiden seuraaminen kitkemisen ja/tai niittämisen jälkeen on tärkeää, koska torjunta avartaa tilaa ja
näin mahdollistaa uusien taimien kasvun alueella maaperän siemenpankista. Koska jättipalsami voi kukkia hyvin
matalana, tulee alueet käydä tarkasti läpi myös loppukesästä, jotta siementen tuottoa ei olisi lainkaan.
Jättipalsamin siemenet kestävät itämiskykyisinä vain noin pari vuotta, joten mikäli siemeniä ei alueelle tule
mistään lisää, voi lajin torjunta onnistua jo 2-3 vuodessa kokonaan.

Jättipalsami on ollut Suomen kansallisessa vieraslajistrategiassa vuodesta 2012. EU:n torjuttavien haitallisten
vieraslajien listalle (EU 2016/1141) se lisättiin vuonna 2017. Näin ollen sen maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu
hallussapito on kielletty. Maanomistajalla on lain nojalla velvollisuus poistaa laji omistamaltaan alueelta.

JÄTTIPUTKET 	

Jättiputket ovat ukonputkien (Heracleum) sukuun kuuluvia sarjakukkaiskasveja (Apiaceae), joita tavataan monilta
erilaisilta kasvupaikoilta. Jättiputket muodostavat parhailla kasvupaikoilla laajoja kasvustoja, jotka tukahduttavat
kaiken muun lajiston alleen. Suomessa jättiputkista on havaittu kolmea lajia Heracleum persicum –ryhmästä:
persianjättiputki (Heracleum persicum), kaukasianjättiputki (H. mantegazzanum) ja armenianjättiputki (H.
sosnowskyi). Kaukasianjättiputki on lajeista Suomessa yleisin (Vieraslajiportaali 2019). Lajeja on vaikeaa tunnistaa
toisistaan, joten usein puhutaan vain ”jättiputkista”. Näistä lajeista kaukasianjättiputki ja armenianjättiputki
kukkivat vain kerran (monokarppinen kasvi), persianjättiputki voi kukkia useasti (Pergl ym. 2006). Jos olosuhteet
ovat huonot, kasvi voi siirtää kukintaa jopa 12 vuoden ajan (CABI 2018). Siemeniä jättiputki tuottaa kerralla noin
20 000, jopa 100 000 kappaletta. Siemenet säilyvät maaperässä itämiskykyisinä ainakin 5 vuotta ja leviävät
erityisesti tuulen mukana hangen pinnalla tai virtaavan veden avulla. Myös eläimet ja kulkuvälineiden renkaat
voivat levittää siemeniä (Klingenstein 2007). Ensimmäisenä vuotena taimen lehdet muistuttavat vaahteranlehtiä,
seuraavina vuosina lehdet ovat enemmän hammaslaitaisia. Lehdykät ovat persianjättiputkella tylppähampaiset ja
kaukasianjättiputkella terävähampaiset. Täysikokoisena jättiputket ovat helppoja tunnistaa, sillä yksittäinen lehti
voi olla jopa puolentoista metrin mittainen. Kasvi itse voi olla jopa 4,5 m ja varren läpimitta yltää jopa 10 cm:iin,
kun muilla suureksikin kasvavilla putkikasveilla Suomessa se on vain muutamia senttejä. Kesäkuussa yksilöt voivat
olla jo metrin korkuisia, joten tunnistaminen idänukonputkista ja karhunputkista, joihin lajit lähinnä voi sekoittaa,
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pitäisi onnistua. Idänukonputki, jonka lehti on enemmän jättiputkien kaltainen, kukkii jättiputkia aikaisemmin
kesä-heinäkuussa (Mossberg & Stenberg 2012). Jättiputkien kukinta sijoittuu Suomessa tavallisimmin elokuulle ja
kukinto on halkaisijaltaan suurempi ja laakeampi kuin ukonputkilla. Lisäksi jättiputkien varressa on usein selkeitä
tummanpunaisia pisteitä tai läikkiä. Kukintovarren alaosa voi olla jopa kokonaan sinipunertava.
Persianjättiputkella väri on punaruskea, kaukasianjättiputkella taas punaruskean täpläinen.

Jättiputkia on tuotu Eurooppaan koristekasveiksi Aasiasta niiden valtavan kasvupotentiaalin vuoksi. Puutarhoista
ne ovat karanneet sittemmin luontoon. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa jättiputket ovat levinneet jokivarsia
pitkin (esim. Thiele & Otte 2006), joten Kyrönjoen varrella niiden leviämistä on syytä tarkkailla. Jättiputket
syrjäyttävät alkuperäistä kasvillisuutta ja niiden kasvineste aiheuttaa kemiallisen palovamman ihokosketuksessa
auringonvalon kanssa reagoidessaan. Joillakin ihmisillä voi ilmetä hengenahdistustakin jo kasvuston lähellä
oleillessa. Jättiputkikasvustoa on vaikea torjua, joten se laskee myös kiinteistön arvoa (Selänpää 2017) ja aiheuttaa
maisemallista haittaa. Rannoilla laji on haitta virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Kyrönjoen pääuoman varrelta ei vuonna 2017 tehdyissä kartoituksissa löydetty jättiputkia Seinäjoelta yläjuoksun
suuntaan (Mattila & Sihto 2017). Aiemmissa kartoituksissa näiden kuntien alueelta on löytynyt
jättiputkikasvustoja, mutta rantapenkalta kasveja ei tällöinkään löytynyt. Vuoden 2018 kartoituksessa
jättiputkihavaintoja tuli 8 kappaletta (Lukkarinen & Takala 2018). Puolet näistä oli yli 10 yksilön kasvustoja ja 5
kasvustoa sijaitsi suoraan joen penkereellä.

Jättiputkien torjunta vaatii kärsivällisyyttä. Koska kasvi on monivuotinen, tulee sen juurakko kaivaa ylös. Mikäli
juurakkoa ei voida kaivaa ylös, tulee kasvusto ja sen ympäristö niittää ja peittää mustalla muovilla (esimerkiksi
katemuovi) 3 - 4 vuoden ajaksi. Koko tämän ajan kasvustoa on tarkkailtava, jotta muovin ympäriltä tai alta esiin
pyrkivät pienet taimet saadaan kitkettyä pois. Mikäli juurakko kaivetaan pois, tulee myös silloin kasvin ympäristöä
tarkkailla usean vuoden ajan ja uusien taimien noustessa ne tulee kitkeä pois. Juurakkoa voi pyrkiä hävittämään
myös toistuvasti niittämällä eli näivettämällä. Jättiputkien siemenet voivat säilyttää itämiskykynsä usean vuoden
ajan, joten tarkkailua on syytä jatkaa pitkään. Paikallisesti juurakoita voi myös alas niittämisen jälkeen myrkyttää,
mutta tätä ei voi käyttää keinona vesistöjen lähistöllä. Mikäli mitään muuta torjuntaa ei tehdä, tulisi ainakin
kukinnot kerätä ennen siementen kypsymistä ja hävittää polttamalla. Kaikkea torjuntatyötä tehdessä tulee
muistaa hyvät suojavälineet, jotta kasvinestettä ei päädy iholle. Myös silmät tulee suojata. Palovammariskin
pienentämiseksi torjuntatyö on syytä tehdä pilvisellä säällä. Helpointa torjunnan tekeminen on toukokuussa, kun
kasvit ovat vielä pieniä.

Jättiputkista persianjättiputki ja armenianjättiputki ovat olleet mukana jo ensimmäisessä EU:n haitallisten
vieraslajien luettelossa vuonna 2016. Kaukasianjättiputki lisättiin kyseiselle listalle vuonna 2017. Suomen
kansallisen strategian toimenpidesuunnitelmassa (Niemivuo-Lahti 2012) on tavoitteena hävittää jättiputket
kokonaan Suomesta vuoteen 2020 mennessä. EU-HAVI hankkeessa tehdyssä toimenpidesuunnitelmassa
(Huusela-Veistola ym. 2017) tavoite on siirretty vuodelle 2038.

KURTTURUUS U 	
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Kurtturuusu (Rosa rugosa) on suurehko piikikäs Koillis-Aasiasta peräisin oleva pensas, joka kukkii valkoisin tai
punaisin kukin kesä-syyskuussa (Mossberg ja Stenberg 2012). Korkeudeltaan pensas voi olla 2,5 metriä. Kukinto
on 6-10 cm leveä ja yksinkertainen. Varret ovat tiheästi erimittaisten ja suorien piikkien peittämät. Lehdet ovat
kierteiset ja ruodilliset. Lehdykät ovat sahalaitaisia 2-5 cm pitkiä. Kiulukat ovat nauriinmuotoiset eli päältä
litistyneet. Kurtturuusua voi olla vaikeaa erottaa tarhakurtturuususta, mutta tuntomerkkejä yhdistelemällä saa
lajit tunnistettua yleensä erilleen (Kuva 8). Tarhakurtturuusu ei ole kansallisella haitallisten vieraslajien listalla,
mutta myös sen yksilöiden on todettu leviävän joillakin paikoilla hallitsemattomasti. Lajin leviämisen estämiseksi
olisi syytä poistaa kaikki siemeniä tuottavat kurtturuusut. Siementen syntymisen voi tarkistaa kokeilemalla ruusun
kiulukoita syksyllä. Mikäli kiulukka tai siemenet vaikuttavat tyhjiltä, ei leviämisen vaaraa siementen kautta pitäisi
olla.

Kuva 8. Ohje kurtturuusun tunnistamiseen tarhakurtturuususta. Mikäli kaikki tuntomerkit täsmäävät, on kyseessä
nimenomaan kurtturuusu, ei sen jalostettu versio. Kesän 2019 aikana tunnistamiseen liittyen on ilmestynyt monia
lehtijuttuja ja lisäohjeistusta myös www.vieraslajit.fi –sivustolle, joten lisätietoa on tarjolla tunnistamisen avuksi.

Kurtturuusu on erittäin kestävä ja siksi suosittu muun muassa tienvarsien istutuksissa, joissa erityisesti sen suolan
kestävyys on suosion syynä (Selänpää 2017). Kasvin on kuitenkin todettu leviävän tehokkaasti ja se aiheuttaa
ongelmia erityisesti rannikoilla hiekkapohjaisilla mailla. Siellä se syrjäyttää hiekkarantojen alkuperäistä lajistoa ja
voi levitä jopa hehtaarien kokoisille alueille muodostaen läpipääsemättömiä tiheikköjä ja aiheuttaa näin haittaa
myös rantojen virkistyskäytölle. Kurtturuusun kiulukat voivat kellua vedessä jopa 40 viikkoa (Nuorten
vieraslajitalkoo-opas 2018), ja siemeniä leviää myös lintujen mukana kaukaisillekin saarille (Niemivuo-Lahti 2012).
Kasvi tekee myös paljon juurivesoja, joiden kautta se levittäytyy kasvullisesti.

Kyrönjoen pääuoman varrella kurtturuusun esiintymistä on kartoitettu vuonna 2018 (Lukkarinen & Takala 2018).
Havaintoja tuli tällöin 17 kappaletta ja suurin osa havainnoista oli piha-alueilta.

Kurtturuusun torjunta vaatii kärsivällisyyttä. Juurakko tulee kaivaa maasta ylös tai kasvuston voi vaihtoehtoisesti
näännyttää. Näännytettäessä pensas voidaan leikata ensin matalammaksi (noin 30 cm), jotta työ helpottuu, ja
tämän jälkeen kaikki vihreät versot kasvista nypitään pois. Nypintä tehdään ensimmäisenä kesänä 3-4 kertaa ja
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seuraavina vuosina 2-3 kertaa (Selänpää 2017). Nypintää tulee jatkaa 3-4 vuoden ajan. Kun kasvi ei saa lehtivihreää
kasvatettua, se ei saa energiaa ja nääntyy. Tällöin myös juurakko kuolee eikä sitä tarvitse kaivaa maasta ylös.
Juurakkoa kaivettaessa tulee olla tarkkana, jotta kaikki juurakon palat saadaan pois eikä kasvi lähde uuteen
kasvuun juurenpaloista.

Kurtturuusu on lisätty Suomen kansalliseen haitallisten vieraslajien luetteloon kesäkuussa 2019. Sen
maahantuonti ja myynti on kielletty 1.6.2019 jälkeen ja kasvatus siirtymäajan jälkeen 1.6.2022 alkaen. Lajin
torjuntakeinoja pohditaan Väyläviraston kanssa FIN-HAVI hallintasuunnitelmassa, joka valmistuu keväällä 2020
(Valtioneuvosto 2019).

KOMEALUPIINI 	

Komealupiini (Lupinus polyphyllus), eli tutummin lupiini, on tuttu tienvarsien kasvi lähes jokaiselle suomalaiselle.
Se on noin 50 - 120 cm korkeaksi kasvava monivuotinen, alun perin Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva laji. Lupiini
rehevöittää hernekasvien tavoin kasvualustaansa ilmasta keräämällään typellä. Lupiini on tehokas kilpailija ja
syrjäyttää alkuperäistä niitty- ja ketolajistoa muun muassa tienpientareilla ja levittäytyy sieltä myös pelloille ja
metsiin. Laji kukkii kesä-elokuussa ja siemenet kehittyvät palkoihin kukinnan jälkeen. Kukat voivat olla väriltään
valkoisia, vaaleanpunaisia, sinipunaisia tai sinisiä. Lehdet ovat 10 - 16 sormiset ja niiden lehdykät ovat 5 - 15 cm
pitkiä ja muodoltaan suippoja (Mossberg ja Stenberg 2012). Komealupiini sisältää alkaloideja ja on siksi
myrkyllinen, eikä kelpaa päiväperhosten toukille eikä aikuisille ravinnoksi.

Kyrönjoen pääuoman varrella komealupiinin esiintymistä on kartoitettu vuonna 2018 (Lukkarinen & Takala 2018).
Havaintoja tuli tällöin 24 kappaletta piha-alueilta ja niiden ulkopuolelta. Havainnoista 79 % oli Seinäjoen kaupungin
alueella.

Komealupiinin torjunta vaatii kärsivällisyyttä. Juurakko on kaivettava ylös maasta tai kasvit on näännytettävä
niittämällä tarpeeksi usein. Mikäli kasvuston niittää 2 kertaa kesässä, kasvit eivät yleensä ehdi tekemään siementä.
Siemenet säilyvät itämiskykyisinä kuitenkin jopa 50-80 vuotta, joten siementen syntymisen ehkäiseminen on
erittäin tärkeää, jotta ainakin lajin leviäminen saataisiin pysäytettyä (Selänpää 2017). Lajin pitkäikäiset siemenet
ovat mahdollistaneet sen leviämisen uusille elinalueille monenlaisen ihmistoiminnan seurauksena esimerkiksi
maansiirtojen ja puutarhajätteiden mukana.

Komealupiini on lisätty kansalliseen luetteloon kesäkuussa 2019.  Listalla on myös alaskanlupiini, jota vielä tällä
hetkellä löytyy vain muutamilta paikoilta Suomessa, mutta jolla on potentiaalia levitä pohjoiseen Lappiin asti,
minne komealupiini ei ole vielä levinnyt.

3. TIEDOTUS 	

Kesän 2019 vieraslajitiedotus pyrittiin toteuttamaan monipuolisesti erilaisia kanavia apuna käyttäen. Pääpaino
tiedottamisessa oli sosiaalisessa mediassa. Erityisesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Facebook-, Instagram- ja
Twitter -tilit toimivat tiedotuksen kanavina. Kesän toiminnasta kertova tiedote julkaistiin Etelä-Pohjanmaan ELY-
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keskuksen nettisivuilla (Liite 1) yhdessä vieraslaji- ja eroosiokartoittajien kanssa. Tiedotteen ja some-päivitysten
lisäksi julkaistiin vieraslajiaiheinen blogikirjoitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen blogissa (Liite 2). Kirjoituksessa
tuotiin esille kesän aikana nousseita kysymyksiä ja aiheita kurtturuusun ja komealupiinin osalta. Lisäksi paikalliseen
lehdistöön oltiin aktiivisesti yhteydessä erityisesti vieraslajien torjunnasta ja asianmukaisesta hävittämisestä.
Kesän aikana lehtijuttuja ilmestyi yhteensä 12. Alueen kuntiin ja lukuisiin alueen yhdistyksiin sekä toimijoihin oltiin
yhteydessä sähköpostitse. Tarkoituksena oli luoda vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
vieraslajitiedotuksen ja torjunnan saralla. Lisäksi tiedotustyötä tehtiin ruohonjuuritasolla aktiivisesti osallistumalla
alueen kesätapahtumiin. Vieraslajitiedotuksesta tehtiin esittelyvideo ELY-keskuksen YouTube -kanavalle.

KUNNAT 	

Alkukesästä Kyrönjoen alueen kunnilta tiedusteltiin sähköpostilla mahdollisia talkookohteita, talkoolupia sekä
kasvijätteen poiskuljetukseen liittyviä seikkoja. Yhteistyö kuntien kanssa sujui hyvin ja kaikki kunnat, lähtivät
toteuttamaan talkoita jollain tapaa. Yleensä kunta hoiti talkoissa syntyneen kasvijätteen kuljetuksen sovitusta
paikasta lähimmälle jätteenkäsittelyasemalle asianmukaisesti hävitettäväksi. Lisäksi muutamat kunnat tarjosivat
jätesäkkejä tai peräkärryn talkoiden kasvijätettä varten. Osa kunnista osallistui myös talkootapahtumien
mainostamiseen. Erityisesti Kurikassa ”kesäsomettajat” osallistuivat aktiivisesti talkootapahtumien
mainostamiseen ja myös Kurikka-lehti julkaisi useita artikkeleita vieraslajeihin. Kurikassa järjestettyjen talkoiden
osallistujamäärät olivat myös suurimmat kesän aikana.

Kuntien ja kaupunkien aktiivisuudessa haitallisten vieraslajien torjunnassa on huomattavia eroja. Joidenkin
kuntien alueella ongelmasta ei juurikaan tiedetä, toisien alueella torjuntaan ja leviämisen ehkäisemiseen on
panostettu. Esimerkiksi Vaasan kaupunki tarjoaa talkoita järjestäville yhdistyksille ja seuroille 100 - 500 € suuruisia
talkoopalkkioita haitallisista vieraslajeista kitketyn alueen koon mukaan. Kauhavalla kaikki ilmoitetut
jättiputkiesiintymät käydään torjumassa ammattimaisen torjujan toimesta, oli esiintymä sitten kaupungin tai
yksityisen mailla.

Vähässäkyrössä kokeiltiin Kitke minut- kylttiä (Liite 3). Tarkoituksena oli kokeilla, innostaako paikalla oleva kyltti
ihmisiä kitkemään jättipalsamia omalla ajallaan järjestettyjen talkoiden ulkopuolella. Lopputulos oli positiivinen
yllätys. Asukkaat aktivoituivat kitkemään jättipalsamia reilut 6 m3 muutamassa päivässä. Kyltti poistettiin alueelta,
koska ongelmaksi koitui se, ettei kitketty jättipalsami ollut kyseiseltä paikalta, vaan yksityisistä pihoista peräisin.
Mikäli kasvijätteen hävittäminen on vaikein osuus haitallisten vieraslajien torjunnassa, kannattaisi alueellisesti
harkita keräyspaikkaa, jonne kuntalaiset voisivat tuoda ko. jätettä. Erityisesti vesistöjen äärellä on tärkeää, että
torjuntaa tehdään koko jokivarrella, jotta siemenet eivät leviä ylävirrasta uudestaan torjutuille alueille.

Kyrönjoen kuntien lisäksi haitallisista vieraslajeista viestittiin myös Lapuanjoen kunnille kesäkuussa lähetetyssä
tiedotteessa (Liite 4).

ESITTEET 	

Kesän aikana vieraslajiesitteitä jaettiin niin markkinavierailuilla, kirjastonäyttelyissä kuin talkoissa (Kuva 9).
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Kuva 9. Kesällä 2019 käytetyt esitteet. Terve askel luontoon –hankkeen Vieraslajiopasta ei ollut kuin yksi versio
painettuna, jota käytettiin aiheeseen perehtymisessä. Muita esitteitä oli jaettavaksi.

Linkkejä:

- A4 kokoiset pienet ELY-keskuksen esitteet jättipalsami, jättiputket, kurtturuusu ja lupiinit
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/VIKURIhanke (päivitetymmät versiot tämän vuoden materiaaleista)

- Jättiputki – erittäin haitallinen vieraslaji http://vieraslajit.fi/sites/default/files/Jattiputki-erittain-
haitallinen-vieraslaji-esite-mmm-2011.pdf

- Terve askel luontoon –hankkeen vieraslajiopas
https://www.allergia.fi/site/assets/files/19623/esite_28_sivua_2018_low.pdf

- Viekkaat Vieraat - opas haitallisiin vieraskasveihin https://issuu.com/martat-lehti/docs/viekasmartta
- Luonnonvarakeskus, opas vieraslajien tunnistukseen http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015120422223

- Puutarhan vieraslajit –esite http://vieraslajit.fi/sites/default/files/puutarhan-vieraslajit-haitalliset-esite-
mmm-2011.pdf

KIRJASTOT 	

Kesän aikana jatkettiin vieraslajeista kertovien informatiivisten näyttelyiden (Kuva 10) järjestämistä yhteensä
viidessä kirjastossa (Taulukko 1).  Näyttelyissä oli esillä mm. neljästä (jättipalsami, komealupiini, kurtturuusu ja
jättiputki) haitallisesta vieraslajista omat julisteet (Liite 5) sekä ohje kurtturuusun tunnistamiseen. Jätti- ja
lehtopalsamin sekä jätti- ja ukonputken erottaminen toisistaan voi joskus olla haastavaa, siksi näyttelyssä oli myös
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esillä havainnollistavat kuvat näiden lajien eroavaisuuksista. Näyttelyssä kerrottiin lisäksi tulokaslajin, vieraslajin
ja haitallisen vieraslajin eroavaisuuksista esimerkein. Näyttelyssä oli esillä kuvien lisäksi myös kasvinäytteitä
vieraslajeista (jättiputken kuivunut varsi, kurtturuusun pääjuuri sekä lupiinin siemenkota) ja lapsille suunnattu
väritystehtävä lupiinin kukasta (kuva 11).

Taulukko 1. Kesän 2019 kirjastonäyttelyt.

Kirjasto Näyttelyn ajankohta
Kurikan pääkirjasto 1.7.-15.7.
Jurvan kirjasto 1.7.-15.7.
Seinäjoen kaupunginkirjasto 15.7.-29.7.
Lapuan kaupunginkirjasto 29.7.-12.8.
Nurmon kirjasto 29.7.-12.8.

Näyttelyt saivat hyvin näkyvyyttä sosiaalisen median puolella. Kirjastot saivat valmiit mainosmateriaalit
julkaistaviksi omilla nettisivuillaan. Sen lisäksi muutamat kirjastot tekivät omat ilmoituksensa näyttelystä ja
järjestivät näyttelyn yhteyteen teemaan sopivaa kirjallisuutta ja jopa videomateriaalia. Vieraslajinäyttelyn
mainosten lisäksi kirjastot julkaisivat näyttelystä kuvia ja kannustivat ihmisiä tulemaan tutustumaan paikanpäälle.
Vierailijat myös jakoivat kirjastojen tekemiä vieraslajinäyttelypäivityksiä. Esimerkiksi Seinäjoen kirjastonäyttelystä
tehty päivitys oli jaettu Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen sivuille.  Näiden lisäksi muutamat
yhdistykset julkaisivat kuvia näyttelystä omilla Facebook -sivuillaan. Kurikan kesäsomettaja vieraili Kurikan
kirjastossa järjestetyssä näyttelyssä ja teki postauksen Kurikan kaupungin sivuille näyttelystä. Vieraslajinäyttelyt
olivat kiitettävästi esille sosiaalisen median puolella ja saivat kaivattua näkyvyyttä.

Kuva 10. Kirjastonäyttely Lapuan kirjastossa. Jokainen kirjastonäyttely oli hiukan erilainen, koska kirjastojen tilat
olivat vaihtelevia. Kaikki materiaali saatiin kuitenkin jokaisessa kirjastossa esille.
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Kuva 11. Näyttely Seinäjoen pääkirjastossa. Näyttelyn aikana lupiinien värityskuvia sai kiinnittää osaksi näyttelyä.

Seinäjoen kaupunginkirjaston näyttelyn aikaan kirjastossa järjestettiin myös haitallisista vieraslajeista kertova
luento.

Kesälle 2020 on jo sovittuna kirjastonjohtajan kanssa vieraslajinäyttelystä Ylistaron monipalvelukirjastoon
aikavälille 1.6.2020-15.6.2020.

MARKKINAT 	

Tiedon levittäminen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa on helppo tapa levittää tietoa laajalle. Informaatiotulvan
takia viestin sisältö ei aina saavuta kohdeyleisöään tai asiaa tarkastellaan usein vain pintapuolisesti, mistä syystä
on tärkeää tehdä myös ruohojuuritason tiedotustyötä ja jalkautua kansalaisten pariin. Vieraslajitiedottajat
osallistuivat mm. markkinoille yhteensä seitsemällä paikkakunnalla (Taulukko 2). Markkinoilla puhuttivat etenkin
kurtturuusu ja komealupiini. Kurtturuusun kohdalla kysymyksiä herätti erityisesti sen tunnistaminen
tarhaversioista. Lupiinin kohdalla sen haitallisuus ja torjuminen herättivät puolestaan kiinnostusta. Markkinoilla
oli mahdollisuus vertailla kurtturuusun ja tarhaversion oksia keskenään tunnistamisen helpottamiseksi.

Taulukko 2. Kesän 2019 kesämarkkinat.

Tapahtuma Ajankohta Kiinnostus aiheeseemme
Jurvan markkinat 29.6. Aktiivista
Ähtärin Riikunmarkkinat 6.7. Erittäin aktiivista
Ylistaron joutopäivämarkkinat 7.7. Melko rauhallista
Töysä LUOMUSA 13.7. Melko rauhallista
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Kuortane Kuhinat 19.7. Aktiivista
Köpingin markkinat 26-27.7. Melko rauhallista
Kurikan markkinat 16.8. Aktiivista

Kuva 12. Ylistaron markkinoilla.

LEHTIJUTUT 	

 Kesän aikana haitalliset vieraslajit olivat useaan otteeseen esillä Etelä-Pohjanmaan paikallislehdissä (Liite 6).
Erityisesti jättipalsami sai paljon näkyvyyttä. Alkukesästä lehtikirjoitukset painottuivat jättipalsamin
tunnistamiseen ja sen aiheuttamiin haittoihin. Myöhemmin käsiteltiin järjestettyjä talkoita Etelä-Pohjanmaan
alueella ja jättipalsamin torjuntajätteen oikeaoppista hävittämistä. Lehtikirjoituksissa esillä olivat myös Isonkyrön
alueella järjestetyt lupiinin torjuntatalkoot. Lisäksi Kurikka-lehti julkaisi kurtturuusun tunnistamisesta kertovan
kirjoituksen vastauksena paikallisen asukkaan kysymykseen: “Kuinka kurtturuusun erottaa muista ruusuista?”.
Viiskunta-lehdessä kerrottiin vieraslajitiedotuksen ja torjunnan lisäksi myös Lapuanjoella tehdystä vieraslaji- ja
eroosiokartoituksesta. Koko kesän aikana julkaistiin 12 artikkelia, joissa vieraslajitiedottajat olivat mukana
(Taulukko 3).

Taulukko 3. Kesän 2019 lehtikirjoitukset.

Lehti Julkaistu
Ilkka 26.6.2019
Seinäjoen Sanomat 3.7.2019
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Kurikka-lehti 11.7.2019
Ilmajoki-lehti 17.7.2019
EPARI 17.7.2019
Pohjankyrö 18.7.2019
Viiskunta 18.7.2019
Ilkka 22.7.2019
Lakeuden Aviisi 25.7.2019
Komiat-lehti 25.7.2019
Kurikka-lehti 29.7.2019
Kurikka-lehti 5.8.2019

SOSIAALINEN 	MEDIA 	

Kesän tiedottamistyö sosiaalisessa mediassa keskittyi Instagramiin, Facebookiin ja Twitteriin.  Instagramin
(@epelykeskus) puolelle vieraslajitiedottajat tekivät yhteensä 10 julkaisua. Tämän lisäksi tehtiin stooriin
vieraslajitiedottamisesta ja torjunnasta kertova päivitys. Julkaisuissa oli useimmiten käytössä määreenä
#eteläpohjanmaa, #ELYkeskus, #kyrönjoki ja #vieraslajit, joskus myös viestintäharjoittelijoiden käyttämä #ELYkesä.
Facebook-julkaisuja (Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) kertyi yhteensä 16. Näiden lisäksi
kaikille avoimista jättipalsamin torjuntatalkoista tehtiin jokaisesta oma Facebook –tapahtuma (mm.
https://www.facebook.com/events/1283309885179349/?active_tab=discussion). Twitteriin (EPELYkeskus)
julkaisuja kertyi yhteensä 19 kpl. Päivitykset saivat hyvin näkyvyyttä ja palautetta sekä uudelleen jakoja.
Instagramin kesän kaksi tykätyintä julkaisua olivat vieraslajiaiheisia ja keskimäärin tykkäyksiä vieraslajeihin
liittyville julkaisuille kertyi 28 (vaihteluväli 18 - 41). Facebookissa vieraslajitiedottajien päivitykset keräsivät
keskimäärin tykkäyksiä 6,6 (vaihteluväli 0-24). Kesän aikana ELY-keskuksen neljän tykätyimmän päivityksen
joukossa oli kolme vieraslajitiedottajien julkaisua. Twitter-päivityksille tykkäyksiä saatiin keskimäärin 5,4
(vaihteluväli 0-13). Twitterissä kahdeksan tykätyimmän ELY-keskuksen julkaisun joukossa oli kolme
vieraslajijulkaisua (Tykkäyksien määriä on tarkasteltu 15.8.2019.)

Facebookissa ja Twitterissä toteutettiin vieraslajeista kuusiosainen somesarja, joka oli lähes samanlaisena julkaistu
jo vuonna 2018. Somesarjan osina olivat: 1. Johdanto, 2. Jättipalsami, 3. Lupiini, 4. Kurtturuusu, 5. Jättiputki ja 6.
Mitä minä voin tehdä? (Kuva 13). Sarjan tarkoituksena oli esitellä vieraslajeja tiivistetysti. Se oli esillä Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksen facebook-sivuilla heinäkuussa, jolloin se tavoitti kaikkiaan 1145 henkilöä. Näiden
lisäksi sarja julkaistiin mm. Kurikan ja Lapuan kirjastojen sivuilla ja sitä on jaettu useaan kertaan eteenpäin.  Myös
twitterissä sarjan eri osia oli twiitattu uudelleen useita kertoja. Palaute sarjasta oli positiivista. Kesän kokemusten
perusteella sosiaalisen median eri muodot soveltuvat tiedotuskanaviksi vieraslajiasiassa hyvin.
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Kuva 13. Kesän 2019 haitallisia vieraslajikasveja esittelevä somesarja.

Vieraslajitalkoisiin osallistuneille tehtiin Webropolin kautta palautekysely, johon saatiin 8 vastausta. Näiden
vastausten perusteella kaikista mainostamisen kanavista ELY-keskuksen sosiaalisen median tilit olivat
tehokkaimpia. 63% vastaajista oli nähnyt talkoot jonkin ELY-keskuksen some-kanavan kautta. Myös paikallisten
Facebook-ryhmien sivuilta tieto levisi tehokkaasti.

TIETOJEN 	TALLENTAMINEN 	LAJITIETO-PORTAALEIHIN 	

Kaikki vieraslajihavainnot on tarpeen kirjata www.laji.fi –tietokantaan. Havaintoja pääsee lisäämään sekä
sivustolta suoraan että www.vieraslajit.fi ja viekas.laji.fi –sivustojen kautta. Kesän aikana tietokantaan kirjattiin
muutamia talkookohteitakin. Portaaleja mainostettiin markkinoilla kävijöille ja talkoisiin osallistuneille
havaintojen kirjaamiseksi. Tätä kautta esimerkiksi kunnat voivat saada vinkkejä oman alueensa
vieraslajitilanteesta.

4. TORJUNTATYÖ 	

Vieraslajien torjuntatalkoita järjestettiin kesällä 2019 yhteensä 11 kertaa. Talkoiden yhteydessä jaettiin
informaatiota vieraslajien tunnistamisesta ja torjunnasta sekä merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle.
Talkoissa keskityttiin poistamaan pääsääntöisesti jättipalsamia. Jättipalsami on helppo laji torjuttavaksi, sillä
työssä ei tarvita suojavarustusta ja sen kitkeminen on helppoa. Nokkosten varalta riittävät talkoolaisille hanskat.
Talkoista kahdeksat olivat kaikille avoimia ja kahdet järjestettiin ELY-keskuksen henkilöstön kesken Seinäjoella.
Yhdet talkoot olivat Isossakyrössä Vainion Vesat -partioleirillä, jossa leiriläisten kanssa kitkettiin komealupiinia tien
varrelta.

Talkookohteet pyrittiin valitsemaan siten, että ne olisivat keskeisillä paikoilla ja helposti saavutettavissa. Lisäksi
pyrittiin huomioimaan luontoarvot. Tämän vuoden talkookohteista osassa talkoot oli järjestetty myös
edellisvuonna.  Pääsääntöisesti talkookohteet olivat kaupunkien omistamilla alueilla lähellä keskusta-aluetta.
Tästä syystä talkoita ei nyt päästy järjestämään kaikille luonnonsuojelullisesti arvokkaimmille alueille, joissa
vieraslajien torjunta olisi erityisen tärkeää. Järjestelyiden yhteydessä talkoojätteen noudosta sovittiin
kaupunkien/kuntien kanssa siten, että kaupungin/kunnan työntekijät käyvät hakemassa talkoojätteet talkoiden
jälkeen.
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Talkoissa osallistujia oli vaihtelevasti. Talkoolaisten määrä oli selkeästi riippuvainen paikasta, ajasta ja siitä kuinka
talkoomainokset olivat saavuttaneet kuntalaiset. Talkoista tehtiin tapahtuma Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
Facebookiin. Sieltä se jaettiin mm. Vieraslajien torjuntajoukot-ryhmään, Etelä-Pohjanmaan Maa- ja
kotitalousnaisille ja paikallisiin “puskaradio” -ryhmiin. Jokaiseen Facebook –tapahtumaan lisättiin
rinnakkaisjärjestäjiksi VieKas LIFE-hanke, alueen kunta, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. sekä mahdollinen
yhteistyökumppanina ollut yhdistys. Tapahtumat tavoittivat Facebookissa 1 200 - 6 500 ihmistä. Talkoisiin
osallistui vapaaehtoisia keskimäärin 9,9 (vaihteluväli 0 - 30). Webropol-kyselyn perusteella (8 vastausta)
talkoolaisista vajaa puolet (43%) oli jo aikaisemmin kitkenyt jättipalsamia omilta mailtaan. Lähes kolmasosa (29%)
oli jättipalsamitalkoissa ensimmäistä kertaa. Talkoista ilmoiteltiin myös julistein lähellä olevien kauppojen
ilmoitustauluilla, paikallisissa lehdissä ja markkinoilla. Muutamiin kohteisiin vietiin talkoista ilmoittava kyltti
suoraan talkoopaikalle (Kuva 14).

Kuva 14. Osalle talkoopaikoista vietiin kyltti, jossa ilmoitettiin paikalla olevan vieraslajitalkoot lähiaikoina. Pohjana
kyltille toimi talkooilmoitus, jota jaettiin sosiaalisessa mediassa ja paikallisille ilmoitustauluille (oikeanpuoleinen kuva)

Pääsääntöisesti talkoojärjestelyt sujuivat jouhevasti ja yhteistyö kaupunkien ja yhdistysten kanssa oli
onnistunutta. Talkoolaisilta saadun palautteen perusteella talkoot olivat järjestetty hyvin ja he voisivat tulla
mukaan uudestaan vastaaviin tapahtumiin.  Talkoiden mainostamisesta tuli palautetta, että siihen voisi panostaa
hieman enemmän mm. kokeilemalla maksullista mainontaa näkyvyyden lisäämiseksi. Talkooajankohtaa toivottiin
myös myöhemmäksi illalla (klo 17.00 jälkeen) ja viikonloppuihin.
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TALKOOPAIKKOJEN 	ETSIMINEN 	

Potentiaalisia paikkoja kartoitettiin karttojen ja paikkatietoaineistojen perusteella ottaen huomioon tärkeiden
luontokohteiden sijainnit ja kohteen saavutettavuus. Myös aiempien vuosina aloitettua kitkentätyötä pyrittiin
jatkamaan mahdollisuuksien mukaan. Potentiaalisia talkoopaikkaehdotuksia tuli myös suoraa mm. paikallisilta
asukkailta, markkinavierailta ja yhdistyksiltä. Kaikki kohteet tarkastettiin aina ennen talkoita. Vieraslajientorjunta
vaatii aina maanomistajan luvan. Mikäli talkookohde sijaitsee tiealueella, tulee lupaa kysyä Liikenteen
asiakaspalvelusta (ELY-keskus).

Vieraslajien poistaminen tulisi jokivarsilla aloittaa yläjuoksulta. Kaikilla talkookohteilla kuitenkin saadaan
leviämistä aina ehkäistyä. sillä monilla alueilla kasvit ovat levittäytymässä myös vesistön varrelta tulva-alueen
ulkopuolelle.

Jättiputkikasvustoja Kyrönjoen varrelta on löydetty vain muutamia, joten niiden torjuminen tai torjuntatoimien
varmistaminen maanomistajilta olisi tulevina vuosina tärkeää.

TALKOOT 	

Alajoen	perinnealue	13.6.	
Kesän ensimmäiset talkoot pidettiin Ilmajoen kunnan ja Seinäjoen kaupungin yhteisesti omistamalla n. 5 ha:n
Alajoen perinnealueella (Kuva 15). Paikalla oli saman aikaisesti paikallisen Leader-ryhmän Mullistaja-hankkeen
järjestämä Green Gym & Art -tapahtuma, missä ideana oli siistiä perinnealuetta vierailukuntoon. Tapahtumassa
tehtiin myös ympäristötaidetta luonnonmateriaaleista, joten vieraslajien tunnistaminen ja torjunta soveltuivat
hyvin tapahtuman teemaan. Kitkentätyöhön osallistui 7 henkilöä. Jättipalsami oli talkooajankohtana vielä varsin
pienikokoista. Sitä saatiin kitkettyä jokivarresta n. 5 m leveydeltä kahden metrin etäisyydeltä rannasta ja lisäksi
rantaan johtavan polun varrelta. Talkoojätettä kertyi yksi täysi jätesäkillinen. Talkoot saivat näkyvyyttä
Instagramin puolella Mullistaja-hankkeen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sivuilla.
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Kuva 15. Alajoen perinnealueen talkookohde punaisella ympyröitynä.

Seinäjoki,	Pajuluoma	4.7.	
Kesän toiset talkoot toteutettiin ELY-keskuksen oman henkilöstön kesken. Talkoisiin osallistui 15 henkilöä.
Talkooalue sijaitsi Seinäjoen keskustan tuntumassa Pajuluoman varrella lähellä Seinäjoen keskuskenttää (Kuva 16).
Alueella on kitketty jättipalsamia myös vuonna 2018.  Tämän kesän talkoissa saatiin kitkettyä jättipalsamia
yhteensä 26 jätesäkillistä. Jättipalsamit kitkettiin n. 0,3 ha alueelta.

Alue käytiin tarkastamassa kahden viikon jälkeen talkoista. Tällöin ei kuivan ja lämpimän kauden jälkeen uusia
jättipalsameita löytynyt. Kuukausi talkoista alue tarkastettiin jälleen ja tällöin löytyi siementaimia ja isompia
yksilöitä. Toiset talkoot paikalla järjestettiin 9.8.

Kuva 16. Seinäjoen talkookohde punaisella ympyröitynä.
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Ilmajoki	9.7.	
Ilmajoen talkoopaikka laskuojan varresta läheltä Ilmajoen keskustan jalkapallokenttää valikoitui talkookohteeksi
vuoden 2018 kokemusten perusteella (Kuva 17). Alue on kunnan omistama ja esiintymä on selvärajainen.  Lisäksi
lähellä asuvat asukkaat olivat kitkeneet jättipalsamia myös itsenäisesti sekä vuonna 2018 että 2019. Tavoitteena
on, että laji saataisiin lähivuosina hävitettyä alueelta.

Vuoden 2018 talkoisiin osallistui 4 henkilöä ja jättipalsamia torjuttiin tällöin 30 metrin matkalta yhteensä 10
jätesäkillistä. 2019 kesän talkoisiin vieraslajitiedottajien lisäksi osallistui kuusi talkoolaista. Kahden tunnin aikana
jättipalsamia kitkettiin 11 täyttä jätesäkillistä laskuojan varresta n. 120 metrin matkalta Pappilantieltä kohti
Kyrönjokea. Asukkaat olivat kitkeneet puolet alueesta ensimmäisen kerran jo kesäkuussa.   Nämä talkoot saivat
paljon näkyvyyttä 17.7. julkaistussa paikallislehdessä. Talkoista ilmoitettiin talkooalueen läheisyyteen pystytetyssä
kyltissä sekä paikallisten kauppojen ilmoitustauluilla.

Kuva 17. Ilmajoen talkookohde punaisella ympyröitynä.

Isokyrö,	Orisberg	12.7.	
Orisbergissä talkoot järjestettiin yhdessä partiolaisten kanssa Vainion Vesat -lippukuntaleirin yhteydessä. Talkoot
aloitettiin tietoiskulla vieraslajien tunnistamisesta ja torjunnasta. Kitkettävänä lajina oli tällä kertaa komealupiini,
jota löytyi runsaasti leiripaikan lähettyviltä Åbergintien varrelta (Kuva 18). Poistimme leirintäalueen ja
Tammenpääntien väliltä kaikki havaitut lupiinit, jotka olivat jääneet niittoalueen ja siten tiealueen ulkopuolelle
joko kaivamalla tai katkomalla ainakin pois kukinnot ja siemenkodat, ettei laji leviäisi tien varrelta enempää
peltojen ja metsän puolelle. Kuivalla ilmalla lupiinien kaivaminen maasta juurineen oli nuoremmille mukana olleille
melko haasteellinen tehtävä.  Kukkien ja siemenkotien kerääminen oli helpompaa.



25

Kuva 18. Orisbergin talkooalue punaisella merkittynä.

Kurikka	17.7.	
Kurikassa talkoot järjestettiin lähellä urheilukenttää Kyrönjoen varressa (Kuva 19). Talkoopaikalle oli helppo
saapua ja se sijaitsi lähellä keskustaa näkyvällä paikalla. Talkoita mainostettiin paikalle viedyllä kyltillä ja kauppojen
ilmoitustauluilla. Ennen talkoita paikallislehdessä kirjoitettiin jättipalsamista ja sen torjunnasta sekä tulevista
talkoista. Talkoissa saatiin kerättyä 9 talkoolaisen voimin kaikkiaan 34 jätesäkillistä jättipalsamia. Nämä talkoot
saivat julkisuutta sosiaalisen median puolella mm. Kurikan Marttojen Facebook -sivuilla ja Kurikan kaupungin
Instagram -tilillä (julkaisu keräsi tykkäyksiä yhteensä 67 kpl). Twitterin puolella talkoista käytiin keskustelua
Seinäjoen kaupungin viestintäpäällikön toimesta. Kokonaisuudessaan talkoot olivat onnistuneet, vaikkakaan
kesälomien vuoksi kaupungilla oli ongelmia talkoojätteen kuljetuksessa. Talkoolaisten toiveesta alueella
järjestettiin toiset talkoot 1.8.

Kuva 19. Kurikan talkookohde punaisella ympyröitynä.
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Kauhava	18.7.	
Talkoot järjestettiin yhteistyössä Alakylän kyläyhdistyksen kanssa Kauhavanjoen varrella lähellä Pernaan koulua
(Kuva 20). Talkoopaikkaehdotus tuli kyläyhdistykseltä. Jättipalsamia esiintyy täällä laajalla alueella. Vaikka
talkoiden osanottajamäärä jäi aika pieneksi, täyttyi täysiä jätesäkkejä 22 kpl.  Talkoista ilmestyi kirjoitukset Ilkassa,
Lakeuden Aviisissa ja Komiat-lehdessä.

Kuva 20. Kauhavan talkookohde punaisella merkittynä.

Seinäjoki,	Sahalampi	18.7.	
Talkooalue sijoittui Sahalammen alapuoliselle koskiosuudelle Koskenalantien sillan kohdalle (Kuva 21). Vuonna
2018 Seinäjoen kaupungin työntekijät kitkivät täällä jättiputkea, vuoden 2019 talkoot olivat kaikille avoimet.
Edellisvuoden onnistunut kitkeminen näkyi nyt jättipalsamin niukkuutena. Lisäksi Koskenalantien sillan ympärys
oli niitetty aikaisemmin kesällä, joten talkooalue oli odotettua pienempi. Talkoopäivä sattui olemaan kesän
kuumimpaan aikaan ja talkoolaisten määrä jäi kolmeen. Tästä huolimatta jättipalsamia saatiin kitkettyä yhteensä
22 jätesäkillistä. Alue saatiin käytyä läpi kokonaisuudessaan. Ensi vuosi näyttää kuinka hyvin kahden peräkkäisen
vuoden kitkeminen on vaikuttanut lajin esiintymiseen.
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Kuva 21. Sahalammen talkookohde punaisella ympyröitynä.

Vähäkyrö,	Merikaarto	30.7.	
Talkoot pidettiin Merikaarrossa Läntisellä uimarannalla alueen puistovastaavan ehdotuksesta (Kuva 22). Alueena
talkoopaikka on hyvin näkyvillä ja jättipalsamia on alueella paljon. Talkoolaisia ei paikalle kuitenkaan saatu. Niinpä
alueelle pystytettiin “kitke minut”- kyltti, jonka toivottiin kannustavan ihmisiä kitkemään jättipalsamia alueelta.
Kitketyt kasvit sai jättää kyltin viereen, josta ne kunnan toimesta haetaan myöhemmin pois. Kyltti kiinnitti
asukkaiden huomion ja sai heidät aktivoitumaan ja jättipalsamin torjuntaan. Kyltin tarkoituksena oli, että
jättipalsamia kitkettäisiin uimarannan ympäristöstä, mutta asukkaat olivatkin tuoneet omilla tonteillaan kitketyt
jättipalsamit jätesäkeissä kyltin luokse.

Kuva 22. Merikaarron talkookohde punaisella ympyröitynä.
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Kurikka	1.8.	
Kurikassa järjestettiin toiset talkoot asukkaiden pyynnöstä. Tälläkin kertaa talkoopaikkana oli urheilukentän
viereinen Kyrönjoen varsi. Paikalle saavuttaessa joen penkka oli yllätykseksi niitetty.  Tämä ei kuitenkaan estänyt
talkoiden järjestämistä, sillä jättipalsamia oli jäänyt kohtiin, mihin niittokoneella ei päässyt. Jättipalsamia löytyi
erityisesti puiden ja pensaiden ympäriltä. Lisäksi niitettäessä alueelle oli jäänyt jättipalsamin varsia, mitkä olivat
lähteneet uudelleen juurtumaan. Niiton avustamana joen vartta saatiin puhdistettua lähes 500 metrien matkalta.
Paikalle saapui ennätykselliset 16 talkoolaista, osa jo ensimmäisissä Kurikan talkoissa mukana olleita.  Täysiä
jätesäkkejä kertyi reilut 40 kpl. Talkooporukka toivoi järjestettävän jatkoa torjuntatoimille ensi vuonna. Lisäksi he
aikoivat käydä alueella vielä tarkkailemassa tilannetta ja poistamassa mahdolliset jättipalsamin alut myöhemmin
kesällä. Talkoiden yhteydessä käytyjen keskustelujen perusteella jättipalsamia on torjuttu omatoimisesti myös
muualla, lähinnä omilla pihamailla.

Vähäkyrö,	Kirkkosaari	6.8.	
Talkoot järjestettiin Vähänkyrön Kirkkosaaressa yhdessä Vaasan kaupungin kanssa (Kuva 23). Vaasan kaupunki
hoiti mainostamista Vähänkyrön yhteispalvelupisteellä sekä sosiaalisessa mediassa. Osallistujia oli 13 ja
jättipalsamia saatiin kitkettyä yhteensä huikeat 86 jätesäkillistä (Kuva 24). Talkooalue oli melko kaukana
parkkipaikasta ja tiestä, joten jätesäkit kuljetettiin talkooalueelta parkkipaikan laidalle kottikärryillä. Jättipalsamin
valtaama alue oli todella laaja ja pohjaltaan tasainen, joten torjunta olisi voitu tehdä myös niittämällä.  Alueelta
saatiin tällä kertaa poistettua noin puolet siellä kasvaneesta jättipalsamista. Lisäksi kitketyn alueen reunalta
tallattiin alas vielä noin parin metrin verran palsamia, jotta niissä olevat siemenet eivät pääsisi leviämään kitketylle
alueelle.  Vaasan kaupungin puutarhapuolen työntekijä kävi paikalla noin viikko talkoiden jälkeen ja kertoi kasvien,
pysyneet melko hyvin lakoutuneena tallatulla alueella.

Kirkkosaaren alueella tehdään ja toteutetaan paraikaa alueen parannustoimia, ja osana niitä oli suunnitelmissa
tehdä myös torjuntasuunnitelma vieraslajeille. Kesäksi 2020 alueelle on suunnitelmissa hankkia lampaita
laiduntamaan.

Kuva 23. Kirkkosaaren talkookohde punaisella ympyröitynä.
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Kuva 24. Talkooväki ja kitketty jättipalsamijäte.

Seinäjoki,	Pajuluoma	9.8.	
Kesän viimeiset vieraslajitalkoot järjestettiin Seinäjoella ELY-keskuksen ympäristövastuualueen työntekijöiden
kanssa. Talkoopaikkana toimi sama alue kuin heinäkuun alussa. Kitketyllä alueella kasvoi nyt jättipalsamia
harvakseltaan.  Kahdeksan hengen voimin alue saatiin käytyä läpi kauttaaltaan. Oletettavasti jättipalsamia ei saatu
vieläkään poistettua alueelta kokonaisuudessaan, ja torjuntaa on tarpeen jatkaa kesällä 2020.  Samalla kerralla
kitkettiin vielä puronvartta yläjuoksun suuntaa, missä kasvoi muutamassa kohdin jättipalsamia niittämisen jäljiltä.
Näissä yksilöissä siemenet olivat aivan irtoamisvaiheessa.

5. YHTEENVETO 	

Vieraslajitiedottamista tehtiin kesällä 2019 toista kertaa. Kesä oli edelleen asioiden kokeilemista ja ideoiden
eteenpäin vientiä. Tiedottamisen kehittelyssä päästiin jo kuitenkin edellisvuotta pidemmälle ja tiedotusalue
laajeni. Tavoitteena oli tietoisuuden lisääminen ja kansalaisten aktivointi. Nämä työlle asetetut tavoitteet
toteutuivat. Haitallisista vieraslajeista ja niiden torjunnasta jaettiin tietoa useissa eri tiedotuskanavissa Kyrönjoen
varren kunnissa ja Etelä-Pohjanmaalla laajemminkin. Asiasta kerrottiin sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter,
Instagram), lehdissä, kirjastonäyttelyissä, talkoissa ja kesämarkkinoilla. Tapahtumissa ja talkoissa keskustelua
käytiin mm. lajien haitallisuudesta, torjunnasta sekä tunnistamisesta. Tietoisuus vieraslajien haitallisuudesta on
viime aikoina lisääntynyt ja asukkaat ovat aktivoituneet omatoimisiin torjuntatoimiinkin omilla tonteillaan. Tämä
näkyi edellisvuotista runsaampana osallistumisaktiivisuutena kesän talkoisiin. Myös torjunnan aloittamiseen ja
kasvijätteen oikeaan hävittämiseen kysyttiin useasti neuvoa. Lisäksi jättiputkista saatiin muutamia uusia
havaintoja.

Kesän kokemusten perusteella vieraslajit kiinnostavan alueen asukkaita. Tiedotustyö kesämarkkinoilla,
kirjastonäyttelyt ja somepäivitykset saivat hyvää palautetta ja tiedotusta on tarpeen jatkaa.  Vieraslajitilatilanteen
vakavuutta ei vielä tiedosteta riittävästi. Lisäksi vieraslajit ovat haastava ja laajalle levinnyt ongelma ja niiden
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hävittäminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. Asian tiimoilta onkin pyritty kartoittamaan ja luomaan
yhteistyöverkostoja alueen kuntien ja yhdistysten kanssa. Alkanut yhteistyö vaatii vielä kehittämistä sekä ennen
kaikkea pitkäjänteisyyttä, jotta toiminta saadaan mahdollisimman kattavaksi ja toimivaksi.

Kesän aikana kokeilimme asukkaiden aktivoimiseen kitke minut- kylttiä. Kyltti osoitti toimivuutensa ja aktivoi
asukkaita omatoimiseen torjuntatyöhön, kun jätteelle on osoitettu asianmukainen sijoituspaikka. Idean
jatkokokeiluun ja -kehittelyyn kannattaa panostaa tulevina vuosina.

Vieraslajitiedottamisen jatkuessa yhteistyötä kannattaa jatkaa vuoteen 2023 jatkuvan VieKas LIFE -hankkeen
kanssa. Hankkeen kanssa on jaettu tietoa ja viestintämateriaaleja ja yhteistyö on ollut antoisaa. Yhteistyötä
kannattaa jatkaa tiiviisti jo mukana olleiden paikallisten yhdistysten ja organisaatioiden. Yhteistyökumppaneina
ovat olleet mm. alueen luonnonsuojeluyhdistykset, Etelä-Pohjanmaan puutarhaseura, Alakylän kyläyhdistys ja
Kurikan Martat. Yhteistyötä voisi myös pyrkiä kehittämään alueen 4H-yhdistyksen kanssa.

KESÄN 	BUDJETTI 	

Kulu Hinta (€)
Esitteet 514

VieKas LIFE esitteet 400kpl 500
Allergia, iho- & astmaliitto ja WWF esitteet
”Nuorten talkoo-opas” 100kpl 14

Markkinoiden paikkamaksut 435
Jurvan markkinat 55
Ylistaro markkinat 50
Ähtäri markkinat 60
Kurikan markkinat 55
Kuortane kuhinat 60
Köpingin markkinat 100
Kurikan markkinat 55

Eväät 15,41
Eväitä talkoisiin 15,41

Muut 67,39
Kurikan 1. talkoot jätekuljetus 60
Lasipurkit kukille (kirpputorilta) 2,4
Narua 4,99
Yht. 1031,8
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7. LIITTEET	

LIITE 	1. 	TIEDOTE 	ETELÄ-POHJANMAAN 	ELY-KESKUKSEN 	
NETTISIVUILLE 	 JA 	TIEDOTTEEN 	TILAAJILLE 	

Vieraslajien	ja	eroosion	kartoitus	alkaa	Lapuanjoella,	
tiedotus	ja	torjunta	Kyrönjoella	jatkuu	

Kesän 2019 aikana Lapuanjoen varrelta kartoitetaan eroosioriskejä ja haitallisten vieraslajien, erityisesti
jättipalsamin ja jättiputken, esiintymistä. Lajeja kartoitetaan jokivarrella meloen Lapuan kunnan molemmin
puolin: sekä Kuortaneenjärveltä Lapualle että myös jonkin verran Lapualta Kauhavalle päin. Kartoitus on jatkoa
viime kesinä Kyrönjoella tehdylle kartoitustyölle.

Kartoitustyön lisäksi vieraslajit ja niiden torjunta tulevat olemaan esillä mediassa ja paikallisissa
kesätapahtumissa Kyrönjoella, ja osittain myös Lapuanjoen alueilla. Tarkoitus on levittää tietoa haitallisista
vieraslajeista ja niiden torjunnasta, sekä ennaltaehkäistä lajien leviämistä uusille alueille. Kesän aikana jatketaan
viime vuonna vapaaehtoisvoimin aloitettua torjuntatyötä ja toteutetaan talkoita myös uusilla kohteilla.
Torjuntatyö tullaan keskittämään arvokohteisiin ja harvinaisten luontotyppien läheisyyteen.
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Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat siirtyneet uusille elinalueille ihmisen avustuksella. Osa vieraslajeista on
luokiteltu haitallisiksi, sillä ne leviävät nopeasti ja aiheuttavat haittoja alkuperäiselle lajistolle ja ihmisille.
Jättiputki ja jättipalsami ovat suurikokoisia, tehokkaasti leviäviä kasveja, jotka pahimmillaan muodostavat tiheitä
kasvustoja ja valtaavat kasvupaikkoja luontaiselta lajistolta. Molemmat lajit on alun perin tuotu Suomeen
koristekasveiksi.

Yksivuotisen jättipalsamin torjunnassa avainasemassa on estää uusien siementen kypsyminen. Jättipalsamin
hävittäminen on periaatteessa helppoa, sillä kasvin siemenet pysyvät itämiskykyisenä maaperässä enimmillään
parin vuoden ajan. Ongelmia saattaa kuitenkin aiheuttaa kasvustojen laajuus, sillä nopeasti leviävän
jättipalsamin hävittäminen laajoilta alueilta vaatii sitkeää ja monivuotista työtä. Jättiputken torjunta on
työläämpää ja sen siemenet pysyvät itämiskykyisinä useita vuosia. Jättiputki on myös vaarallinen ihmiselle. Jos
kasvin nestettä päätyy iholle ja iho altistuu auringolle, aiheutuu siitä kipeitä palovammoja. Jättiputken torjunta
on syytä hoitaa pilvisellä säällä suojavarusteita käyttäen.

Vieraslajihavainnot voi ilmoittaa osoitteessa www.vieraslajit.fi ja vieraslajien leviämistä voi ehkäistä
puutarhajätteen oikeaoppisella käsittelyllä. Puutarhajätettä ei kannata kuljettaa minne sattuu, vaan
kompostoida se puutarhan läheisyydessä. Kitketyt vieraslajikasvit voi kompostoida, mielellään suljetussa
kompostissa, jos niissä ei ole kypsiä siemeniä. Muuten hävitys tapahtuu parhaiten mädättämällä jätesäkissä ja
tämän jälkeen kompostoimalla, tai kuivattamalla ja sitten polttamalla. Kasvijätteet voi viedä myös
jätekeskukseen käsiteltäväksi, ja pienet määrät voi laittaa sekajätteen joukkoon. Varmista aina jätteen
oikeaoppinen käsittely paikkakuntakohtaisesti.

Lapuanjoen vieraslajien ja eroosion kartoittaminen on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Lapuanjokivarren
kuntien yhteistyöhanke, joka saa taloudellista tukea Lapuanjokirahastolta. Vieraslajitiedotus ja –torjunta
toteutetaan yhteistyössä Kyrönjokivarren kuntien kanssa, ja se saa taloudellista tukea Kyrönjokirahastolta.
Edellisvuosien raportit toteutetuista kartoituksista ja tiedotuksesta sekä torjunnasta Kyrönjoella löytää:
https://vesienhoitolansi.wordpress.com/jokineuvottelukunnat/kyronjoen-neuvottelukunta/raportit/

Lisätietoja:

Lapuanjoen vieraslajikartoitus: Marjut Mähönen (0295027699 / marjut.mahonen@ely-keskus.fi)
Lapuanjoen eroosiokartoitus: Panu Palonen (0295027611 / panu.palonen@ely-keskus.fi)
Kyrönjoen vieraslajitiedotus ja –torjunta: Ilona Laine (0295027651 / ilona.laine@ely-keskus.fi)
Kyrönjoen vieraslajitiedotus ja –torjunta: Joni Kivimäki (0295027662 / joni.kivimaki@ely-keskus.fi)

LIITE 	2. 	BLOGIJUTTU 	ETELÄ-POHJANMAAN 	ELY-
KESKUKSEN 	BLOGIIN 	

Haitalliset vieraslajit ovat tosiaan haitallisia - myös lupiini ja kurtturuusu

Viime vuonna Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella työskenteli yksi vieraslajitiedottaja. Tänä vuonna vieraslajitiedotus sai
jatkoa kahden harjoittelijan voimin. Tänä kesänä vieraslajit ovat olleet hyvin ajankohtainen aihe ja esillä useaan
otteeseen eri medioissa.
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Kesäkuussa tapahtuneet vieraslajiasetuksen muutokset ovat aiheuttaneet kansalaissa hämmennystä ja ihmetystä.
Vaikka vieraslajiasia on ollut ajankohtainen jo pitkään, nyt se on ollut mediassa esillä enemmän kuin ehkä koskaan
aikaisemmin uusien listalle lisättyjen lajien myötä. Asetus kieltää mm. kurtturuusun kasvattamisen kolmen vuoden
siirtymä ajalla (1.6.2022). Hätäisimmät ovat tämän myötä alkaneet hävittää kaikkia ruusuja pihoiltaan siinä
pelossa, että kyseinen laji on kurtturuusu. Toisaalta toiset eivät halua hävittää lajia laisinkaan omilta pihoiltaan.
Kurtturuusun aiheuttama ongelma on monin paikoin ehkä hankala ymmärtää – se kun aiheuttaa eniten ongelmia
rannikolla. Siellä ongelma on kuitenkin niin laaja, että hävittämisen vaatiminen myös sisämaassa on perusteltua.
Siinä missä me pidämme kurtturuusun kiulukoita ihanina niin pitävät myös linnut, ja niiden vatsassa siemenet
leviävät kauas siitä pihapiiristä, jossa pensas varsinaisesti on.

Kurtturuusun tunnistaa tarhakurtturuususta kun tuntomerkit ovat tiedossa.
Tarhakurtturuusu ei ole haitallisten vieraslajien listalla, koska usein siihen ei kehity siemeniä.

Toinen laji, joka nyt kesän aikana on puhututtanut niin mediassa kuin markkinoilla vieraillessammekin, on
komealupiini. Lupiini rehevöittää maaperää, jossa se kasvaa ja syrjäyttää alkuperäistä, jo valmiiksi usein
uhanalaista niitty- ja ketokasvillisuutta elinalueillaan. Lisäksi se myrkyllisenä kasvina vähentää päiväperhosten
määrää. Vaikka kasvi on kaunis (ainakin suurimman osan mielestä), sen haittavaikutukset ovat siis suuret – ja
kauneus hyvin lyhytaikaista ennen kuin siemenkodat kehittyvät törröttämään tien penkoille. Alueilla, joita lupiini
ei vielä ole vallannut, olisi erittäin tärkeää, että vähintään uusien siementen syntyminen estetään niittämällä
kasvustot. Lupiinin siemenet voivat säilyä maaperässä jopa vuosikymmenen, joten jokainen torjuttu siemenkota
on tärkeä! Joillain alueilla lupiinin on havaittu leviävän tienpenkoilta metsiin ja pelloille, joten torjuntatoimet ovat
tärkeitä, vaikka tehtävää tuntuu välillä olevan loputtomiin.

Lupiini syrjäyttää paljon alkuperäistä lajistoa. Kun alueella on kukkivia kasveja monipuolisesti,
ne kukkivat usein eri aikoihin ja ihailtavaa riittää koko kesälle.

Tunnettujen ja mediassa esillä olevien lajien lisäksi Suomesta löytyy paljon haitallisia vieraslajeja, joista monet
eivät varmasti vielä ole tietoisia. Näistä esimerkkinä keltamajavankaali, jonka haitallisen vieraslajin statuksesta
vieraslajien torjuntaan keskittyvä VieKas LIFe –hanke pyrkii aktiivisesti tiedottamaan. Lisäksi kasveista Suomessa
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haitallisiksi vieraslajeiksi on listalle lisätty kesäkuun alun uudistuksessa muun muassa japanintatar, sahalintatar,
tarhatatar, hamppuvillakko, kanadanvesirutto, lännenpalsami ja alaskanlupiini.

Vaikuttaako jokin lajeista tutulta? Lajien levinneisyydestä kerätään tietoja www.vieraslajit.fi –vieraslajiportaaliin, ja
VieKas LIFE –hankkeen sivujen kautta https://viekas.laji.fi/ havaintoja on helpompi ilmoittaa mobiilaitteella.

Vieraslajitiedotukselle on selkeästi ollut Etelä-Pohjanmaalla tarvetta ja kysyntää. Välillä markkinoilla on porukkaa
ollut jonoksi asti, ja kysymyksiin olemme pyrkineet vastaamaan parhaamme mukaan. Talkoissa osallistujien kanssa
on tullut keskusteltua aiheesta syvällisemminkin, kun aikaa on enemmän. Kokonaisuudessaan alkanut kesä on
ollut todella opettavainen, ja kohtaamiset näissä tapahtumissa ovat olleet iso työhön mielekkyyttä tuova osa! Jos
kysymyksiä aiheeseen liittyen on, vastaamme jatkossakin kaikkiin niihin kykymme mukaan.

Talkoissa tavataan!

Ilona Laine ja Joni Kivimäki
Kesäharjoittelijat
Kyrönjoen alueen vieraslajitiedotus ja –torjunta

Talkoopaikoilla vieraillaan aina etukäteen ja siellä tarkistetaan sekä vieraslajitilanne että se kuinka helppoa maastossa
on liikkua. Kaikilta vierailluilta kohteilta vieraslajeja ei (onneksi) ole paljoa löytynyt, ja keskitymmekin sellaisiin

kohteisiin, joissa kasvustoa on jo aikaisemmin torjuttutai paikka on muuten tärkeä tai näkyvällä paikalla.
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LIITE 	3. 	KITKE 	MINUT 	–KYLTTI 	
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LIITE 	4. 	TIEDOTE 	LAPUANJOEN 	ALUEEN 	KUNNILLE 	

Tiedote vieraslaji- ja eroosiokartoituksesta 26.6.2019
sekä vieraslajitiedotuksesta ja -torjunnasta Lapuanjoella

Hei!

Lähestymme teitä Etelä-Pohjamaan ELY-keskuksen ympäristövastuualueen vesistöyksikön harjoittelijoina.
Tarkoituksenamme on kesien 2019-2020 aikana tehdä vieraslaji- ja eroosiokartoitusta Lapuanjoen varrella
Lapuanjokirahaston palkkaamina. Tänä vuonna kartoitettava jokiosuus tulee sijaitsemaan Kuortaneen, Lapuan ja
Kauhavan kuntien alueella. Kartoitustyöt on tarkoitus aloittaa heinäkuun alussa ja ne kestävät elokuun
loppupuolelle. Liikumme alueella veneellä työparina ja pyrimme ottamaan yhteyttä maanomistajiin, mikäli
tarvitsemme rantautumispaikkoja ja veneelle säilytyspaikkaa yön yli. Kerromme työn tuloksista syksyn aikana
jokivarren asukkaille ja muille kuntalaisille. Kesän aikana meihin saa yhteyttä sähköpostitse ja puhelimella.

Kesän aikana vieraslajien torjunnan parissa Kyrönjoen alueella työskentelee kaksi harjoittelijaa Kyrönjokirahaston
palkkaamana. Tiedotus- ja torjuntatoimet painottuvat tälle alueelle, mutta joitain vieraslajitalkoita järjestetään
myös Lapuanjoen varrella kuntalaisten toiveesta. Tiedotusta vieraslajien torjunnasta tullaan tekemään alueen
tapahtumissa ja paikallislehdissä.

Vieraslajien leviäminen vesistöjä pitkin on helppoa, mikä näkyy Kyrönjoen ja Lapuanjoen varrella selkeästi.
Kannustamme kaikkia kuntia ja kuntalaisia osallistumaan aktiivisesti vieraslajien torjuntaan! Vieraslajit ovat
maailmanlaajuisesti toiseksi suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle, joten asia on erittäin tärkeä ja
ajankohtainen. Vieraslajit mm. rehevöittävät maaperää, kasvattavat eroosioriskiä ja syrjäyttävät uhanalaisia lajeja
elinalueiltaan, joten toimet ovat tärkeitä nyt, kun tilanne ei vielä ole toivoton.

Jo pienilläkin resursseilla päästään vauhtiin vieraslajien torjunnassa, kun huoli on yhteinen. Kunta voi edistää
vieraslajien torjuntaa alueellaan viestimällä vieraslajeista ja ohjeistamalla talkoiden järjestämisessä, esimerkiksi
osoittamalla sopivia talkoopaikkoja ja neuvomalla kasvijätteen käsittelyssä sekä hävittämisessä. Jos kunnalla on
siihen mahdollisuus, voisi se harkita huolehtivansa järjestettyjen talkoiden vieraskasvijätteen asianmukaisesta
hävittämisestä yksityisiä talkoolaisia kannustaakseen. Puutarhatoimen neuvonnalla ja kesän
harjoittelijaresurssien kohdentamisella vieraslajien torjuntaan voidaan saada tarvittavia lisäkäsiä käytännön
torjuntatyöhön innostaen myös kuntalaisia toimimaan. Myös esimerkiksi kunnan henkilökunnan tyky-päivillä voi
lähteä torjumaan vieraslajeja - muutaman tunnin ulkoilu vieraslajien torjunnan parissa on sekä mukavaa
ajanvietettä että tärkeää luonnonsuojelutyötä, jossa tehty työ näkyy heti konkreettisesti! Toimintatapoja on
monia, tässä vain muutamia esimerkkejä mitä jotkin kunnat ovat käytännössä toteuttaneet. Me mielellämme
neuvomme käytännön toimien suunnittelussa tarvittaessa, vaikka pääasiassa nyt Kyrönjoen alueella tänä kesänä
toimimmekin!

Viime vuosien Kyrönjoen harjoittelijoiden raportit:
https://vesienhoitolansi.wordpress.com/jokineuvottelukunnat/kyronjoen-neuvottelukunta/raportit/
Vieraslajit.fi-portaali (tietoa ja havaintojen ilmoittaminen): http://vieraslajit.fi/
Vieraslajihavaintojen ilmoittaminen yksinkertaisemmin mobiililaitteella: https://viekas.laji.fi
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Jos teillä ilmenee jotain kysyttävää, annamme lisätietoja mielellämme!

Ystävällisin terveisin,

Lapuanjoen vieraslajikartoitus: Marjut Mähönen (0295027699 / marjut.mahonen@ely-keskus.fi)
Lapuanjoen eroosiokartoitus: Panu Palonen (0295027611 / panu.palonen@ely-keskus.fi)
Kyrönjoen vieraslajitiedotus ja –torjunta: Ilona Laine (0295027651 / ilona.laine@ely-keskus.fi)
Kyrönjoen vieraslajitiedotus ja –torjunta: Joni Kivimäki (0295027662 / joni.kivimaki@ely-keskus.fi)

LIITE 	5. 	A3 	KOKOISET 	VIERASLAJIJULISTEET 	

Jättipalsami	
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Jättiputket	
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Komealupiini	
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Kurtturuusu	
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LIITE 	6. 	LEHTIJUTUT 	

Ilkka	26.6.2019	
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Seinäjoen	Sanomat	3.7.2019	
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Kurikka-lehti	11.7.2019	
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Ilmajoki-lehti	17.7.2019	
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Epari	17.7.2019	

Viiskunta	18.7.2019	
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Pohjankyrö	18.7.2019	
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Komiat-lehti	25.7.2019	

Lakeuden	aviisi	25.7.2019	



50

Ilkka	27.7.2019	
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Kurikka-lehti	29.7.2019	
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Kurikka-lehti	5.8.2019	


