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1. Johdanto 
Vieraslajityötä on tehty Kyrönjoen alueella jo usean vuoden ajan. Vieraslajityö aloitettiin vuonna 

2017 kartoittamalla vieraskasvilajeja Kyrönjoen pääuomanvarrelta ja kartoituksia jatkettiin 2018. 

Vuosina 2019 ja 2020 harjoittelijoita oli kaksi ja työ painottui vieraslajitiedottamiseen ja -torjuntaan. 

Vuonna 2020 aloitettiin myös yhteistyö kansainvälisen INSPECT- hankkeen kanssa. (Ensiö 2018; 

Laine & Kivimäki 2019; Parisot & Kangasniemi 2020) 

Vuonna 2021 vieraslajitiedotus- ja torjuntatyötä jatkettiin kahden harjoittelijan voimin INSPECT-

hankkeen ja Kyrönjokirahaston rahoituksella. Harjoittelijoina toimivat Jyväskylän yliopiston 

ekologia- ja evoluutiobiologian neljännen vuoden opiskelija Anna Lähde sekä Oulun yliopiston 

neljännen vuoden ekologian opiskelija Marianne Uusi-Illikainen. 

INSPECT-hankkeen (Invasive Species Eradication and Control on Interreg Botnia-Atlantica –hanke) 

tavoitteena on vähentää vieraskasvilajeista etenkin kurtturuusun ja jättipalsamin esiintymistä 

Suomessa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä Ruotsissa Västerbottenin alueella. 

Hankkeella pyritään vähentämään vieraskasvilajien luonnon monimuotoisuudelle aiheuttamaa 

uhkaa. Hankkeen kolme tarkempaa osatavoitetta ovat yksinkertaisten ja kustannustehokkaiden 

torjuntamenetelmien kehittäminen, lajikohtaisten toimintasuunnitelmien koostaminen sekä 

kehittää niin alueellista että rajat ylittävää yhteistyötä vieraskasvien torjumiseksi. Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskuksen lisäksi INSPECT-hankkeessa ovat mukana Metsähallitus, Vaasan kaupunki ja Pro Agria 

Etelä-Pohjanmaa Suomen puolelta sekä Västerbottenin läänin hallitus ja Uumajan kunta Ruotsista. 

Päärahoittajana on Interreg Botnia-Atlantica -ohjelma. Hanke jatkuu vielä vuoden 2022 loppuun. 

(INSPECT 2020) 

Kyrönjoen valuma-alue on 4923 𝑘𝑚2. Pääuoma alkaa nykykäsityksen mukaan Kurikasta Kauhajoen 

ja Jalasjoen yhtymäkohdasta ja virtaa Ilmajoen, Seinäjoen, Isonkyrön, Vaasan ja Mustasaaren kautta 

Vassorinlahteen Perämereen (Lensu ym. 2016). Kyrönjoen pääuomaan laskevat Kauhajoki, Jalasjoki 

ja Seinäjoki (Kuva 1). Pääuoman pituus on noin 131,7 km. (Lukkarinen & Takala, 2018) 

Vieraslajientorjuntatyötä tehtiin kesällä 2021 Kyrönjoen pääuoman varren kunnissa Kurikasta 

Mustasaareen asti. Kaikissa kunnissa järjestettiin talkoita sekä kirjastonäyttelyitä. Torjunta- ja 

tiedotustyö keskittyi erityisesti jättipalsamiin ja komealupiiniin. Kesällä 2021 tehtiin erittäin tiivistä 

yhteistyötä Lapuanjoen vieraslajiharjoittelijoiden Salla Pitkäsen ja Lari Haapaniemen kanssa.  
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Kuva 1: Kyrönjoen pääuoma ja siihen laskevat Seinäjoki, Jalasjoki ja Kauhajoki. 

 

2. Haitalliset vieraskasvilajit 
Vieraslajit ovat luontaisen levinneisyysalueensa ulkopuolelle kulkeutuneita lajeja ja ylittävät 

leviämisesteet kuten mantereet, meret ja vuoret ihmisten avulla. Uusille alueille itse saapuvat lajit 

luetaan puolestaan tulokaslajeiksi. Haitallisiksi vieraslajit määritellään Euroopan Unionin (EU) 

vieraslajiasetuksen 1143/2014 mukaan silloin, kun vieraslajien tuonti tai leviäminen uhkaa luonnon 

monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita tai vaikuttaa näihin haitallisesti. EU:n alueella 

haitalliseksi vieraslajeiksi määritetyt kasvit on koottu EU:n vieraslajiluetteloon, jota on täydennetty 

EU:n komission täytäntöönpanoasetuksilla vuosina 2016, 2017 ja 2019. Vuonna 2019 EU:n 

haitallisten vieraslajien luettelon rinnalle voimaan tuli myös kansallinen vieraslajiluettelo, johon on 

listattu ne Suomen oloissa haitallisina pidetyt vieraslajit, jotka eivät kuulu EU:n vieraslajiluetteloon. 

Esimerkiksi haitallisista vieraskasvilajeista komealupiini ja kurtturuusu ovat määritetty haitallisiksi 

ainoastaan kansallisessa vieraslajiluettelossa, kun taas jättiputki ja jättipalsami ovat sekä EU:n että 

kansallisen vieraslajiluettelon listalla.  Maailmanlaajuisesti vieraslajit ovat jo toiseksi suurin syy 

monimuotoisuuden hupenemiseen ja lajien uhanalaistumiseen. 
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Vuonna 2016 voimaan astuneessa vieraslajeja koskevassa lain 3 § kielletään haitallisiksi luokiteltujen 

vieraslajien hallussa pitäminen, kasvattaminen, istuttamisen ja kylväminen, jos on riskinä niiden 

pääsy ympäristöön (Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1709/2015).   Maanomistajat 

ovat velvoitettuja huolehtimaan kiinteistönsä alueella sijaitsevan vieraslajin hävittämisestä ja 

leviämisen rajoittamisesta (1709/2015 § 4). ELY-keskuksen tehtävänä on valvoa lain noudattamista 

ja tarvittaessa kieltää vieraslajien levittäminen ja määrätä vieraslajin ympäristöön päästänyt 

poistamaan esiintymä (1709/2015 § 7 ja 17). Lisäksi ELY-keskus voi määrätä hallussa pidetyn 

vieraslajiesiintymän takavarikoitavaksi tai hävitettäväksi (1709/2015 § 18). Lain valvojana ELY-

keskus voi ilmoittaa vieraslajien luvattomasta hallussa pidosta, levittämisestä tai markkinoinnista 

poliisille tai Tullille esitutkintaa ja sakon laadintaa varten (1709/2015 § 20 ja 21). Vieraskasvilajeista 

hukkakauran ja jättiputken torjunta on edellytys myös useiden EU:n kokonaan tai osittain 

rahoittamien maataloustuelle sekä muutamille kansallisten viljelystukien saamiselle (Ruokavirasto 

2021). 

  

Kuva 2: Haitalliset vieraskasvilajit leviävät tehokkaasti ja valtaavat alaa luonnonvaraisilta 

kasveilta. Kuvan etelänruttojuuri (Petasites hybridus) on kansallisessa vieraslajistrategiassa 

haitalliseksi määritetty vieraskasvilaji. 

 

Vaikka ELY-keskus lainvalvojana voi ilmoittaa vieraslajien luvattomasta hallussa pidosta, 

levittämisestä tai markkinoinnista poliisille tai Tullille esitutkintaa ja sakon laadintaa varten 

(1709/2015 § 20 ja 21), korostetaan ELY:n vieraslajitiedotus- ja torjuntatoimissa yhteistyötä ja 

ratkaisukeskeisyyttä. Sen sijaan, että kierrettäisiin tekemässä tutkintapyyntöjä maanomistajien 

vieraslajiesiintymistä, pyritään viestimään vieraslajien aiheuttamista haitoista, neuvoa niiden 

hävittämisessä ja monien muiden keinojen avulla helpottaa vieraskasvilajien poistamista. 
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2.1. Komealupiini (Lupinus polyphyllus) 
Komealupiini on Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva hernekasvi. Aikanaan komealupiini on tuotu 

Eurooppaan rehu- ja koristekasviksi. Luontoon karattuaan se on alkanut luontaisten vihollisten 

puuttuessa levitä lähes hallitsemattomasti (Kuva 3). Nykyisin komealupiini on määritelty 

kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi.  

 Komealupiini on yksi haitallisimmista vieraslajeista Suomessa. Se leviää tehokkaasti ja varjostaa 

muuta kasvillisuutta tukahduttaen sen lopulta kokonaan. Muiden hernekasvien tapaan 

komealupiini kykenee tuottamaan juurinystyröissään olevien typensitojabakteerien avulla itselleen 

ravinteita. Näin ollen se voi elää hyvinkin karuilla paikoilla ja samalla rehevöittää maaperää ja 

muuttaa sen alkuperäisille keto- ja niittykasveille sopimattomaksi kasvupaikaksi. Lupiini ei myöskään 

kelpaa ravinnoksi perhosille tai perhosen toukille. Lisäksi sen siitepöly sisältää lupaniini nimistä 

alkaloidia, jonka on tutkimuksissa havaittu haittaavan kimalaisten lisääntymistä (Toivonen, 2020.). 

Kaikki nämä vaikutukset vähentävät luonnon monimuotoisuutta. 

Lupiinin tunnistaa helposti sen näyttävästä kukinnosta. Lupiinin kukinto on yleensä väriltään violetti, 

mutta voi vaihdella valkoisen, vaaleanpunaisen ja eriväristen violettien välillä. Komealupiini kukkii 

kesä-heinäkuussa, mutta saattaa jatkaa kukintaa jopa syyskuuhun saakka. Lupiini kasvaa 1-1,5 

metriä korkeaksi. 

Komealupiinin torjunnassa ensisijaisen tärkeää on estää kasvien leviäminen uusille alueille. Paras 

tapa estää leviäminen on estää lupiinin kukinta ja kerätä kukkimaan päässeiden kasvien 

siemenkodat pois ennen niiden kypsymistä. Suurien kasvustojen kohdalla tehokkain tapa on niitto. 

Komealupiinit tulee niittää useamman kerran kesässä, mielellään 2-4 kertaa, jotta estetään niitä 

kukkimasta. Ahkera niittäminen voi myös heikentää kasvien elinvoimaisuutta.  Lupiinin voi myös 

kaivaa ylös maasta. Juurakko on pitkä ja vaatii jonkin verran voimaa kaivaa se ylös. Komealupiinin 

siemenet säilyvät maaperässä vuosikausia, jopa vuosikymmeniä, joten torjuntatyön tulee olla 

pitkäjänteistä.  

 

Kuva 3: Komealupiini on päässyt leviämään hallitsemattomasti etenkin teiden varsilla, jossa se 

estää paahteisten alueiden ketokasvien esiintymisen. 
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2.2. Jättipalsami (Impatiens glandulifera) 
Jättipalsami on EU:ssa haitalliseksi säädetty vieraslaji, joka on kotoisin Aasiasta. Jättipalsami on 

suurikokoinen mehevävartinen ruohokasvi (Kuva 4). Se voi kasvaa jopa kolmen metrin korkuiseksi, 

mutta jää Suomessa yleensä alle 1,5 metriseksi. Muiden haitallisten vieraslajien tapaan jättipalsamia 

on ensin tuotu koristekasviksi puutarhoihin, joista se on sittemmin levinnyt luontoon. Jättipalsami 

viihtyy kosteilla, runsasravinteisilla paikoilla esimerkiksi jokien varsilla, joita pitkin se myös 

levittäytyy tehokkaasti uusille alueille. 

Jättipalsami on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi, koska se on tehokas leviämään ja valtaa alaa 

alkuperäiseltä lajistolta. Jättipalsamia esiintyy monilla luonnonsuojelun kannalta arvokkailla alueilla 

ja nopeakasvuisena ja korkeana kasvina se pystyy syrjäyttämään useimmat alkupäiset lajit. 

Jättipalsamin mehevät kukat myös houkuttelevat pölyttäjiä pois alkuperäislajien 

vaatimattomammilta kukinnoilta, joiden elintilaa jättipalsami kaventaa. Lisäksi jättipalsami 

vähentää hyönteisten lajirunsautta maaperässä. Tästä kaikesta seuraa luonnon monimuotoisuuden 

väheneminen. Jättipalsamin juuristo on hento ja sitoo huonosti maa-ainesta, mistä johtuen se 

aiheuttaa myös eroosio-ongelmia erityisesti jokien penkereillä. 

Jättipalsami on kohtalaisen helposti tunnistettavissa. Sen lehdet ovat suikeita ja voimakkaan 

sahalaitaiset. Varsi on ontto ja mehevä. Kukkien väri vaihtelee, hennon vaalean punaisesta tumman 

pinkkiin. Suomalaisista lajeista jättipalsami on sekoitettavissa ainoastaan alkuperäiseen lajiin, 

lehtopalsamiin. Lehtopalsamin lehdet ovat kuitenkin loivempi reunaiset enemmän aaltoilevat kuin 

sahalaitaiset ja lehtopalsamin kukinto on keltainen. Jättipalsami leviää ainoastaan siemenistä, jotka 

voivat lentää kukinnon poksahtaessa jopa 5-6 metrin päähän. Jättipalsamin siemenpankki on 

kuitenkin lyhytikäinen ja siemenet säilyvät maassa yleensä vain pari kolme vuotta. 

Jättipalsamin torjunta on parasta aloittaa ennen kuin kasvi alkaa kukkia. Tällöin ei ole vaaraa, että 

tulee levittäneeksi siemeniä. Tehokkainta on kitkeä koko kasvi juurineen maasta. Suurien 

kasvustojen kohdalla kitkeminen on hyvin aikaa vievää ja toimivampi tapa on niitto. Niittämisessä 

on tosin riskinä, että katkaistut varret alkavat tehdä uusia lehtiä ja kukkia. Kitkentä tai niitto olisi 

parasta toteuttaa 2-3 kertaa kasvukauden aikana. Näin saadaan varmistettua, etteivät kasvit pääse 

ollenkaan kukkimaan ja tuottamaan siemeniä. Siemenpankissa säilyneiden siementen vuoksi 

kitkemistä tai niittoa on jatkettava useamman vuoden ajan. Jättipalsamia on mahdollista torjua 

myös laidunuksella. Heinäkuun alussa uutisoitiin Jyväskylän Vehkalammella lampaiden 

laiduntamisesta ja jättipalsamin torjunnassa saaduista myönteisistä tuloksista (Pennanen 2021). 

Lisäksi jättipalsamin torjuntaan on INSPECT-hankkeessa kokeiltu kuumahöyrykäsittelyä. Millä 

tahansa keinolla jättipalsamia torjutaankaan, jokien varsilla torjunta on tärkeää aloittaa yläjuoksulta 

alajuoksulle. Näin vältetään kasvin leviäminen jo kerran torjutuille alueille uudestaan yläjuoksun 

esiintymistä. 
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Kuva 4: Jättipalsamin kukkien väri vaihtelee vaalean punaisesta kirkkaan pinkkiin. 

2.3. Kurtturuusu (Rosa rugosa) 
Kurtturuusu on kansallisesti haitalliseksi määritelty vieraslaji (Kansallinen vieraslajiluettelo).  Alun 

perin kurtturuusu on kotoisin Itä-Aasiasta, josta se on tuotu koristekasviksi. Kurtturuusun leviämistä 

ovat edesauttaneet erityisesti laajat istutukset teiden varsilla. Muiden vieraslajien tavoin 

kurtturuusu on tehokas leviämään. Se voi levitä siemenistä sekä maavarsistonsa avulla kasvullisesti 

juurakonpalasista. Uusille alueille kurtturuusu leviää pääasiassa lintujen mukana siemenistä. 

Kurtturuusun kiulukat ja siemenet myös kelluvat vedessä ja leviävät tehokkaasti muun muassa 

jokien mukana.  

Kurtturuusu selviää monenlaisissa ympäristöissä, kuten rannoilla ja teiden varsilla. Eniten ongelmia 

kurtturuusu aiheuttaa hiekkarannoilla sekä saariston somerikoissa, joissa se voi levitä jopa 

hehtaarien kokoisiksi kasvustoiksi. Kurtturuusun läpitunkematon kasvusto estää rantojen 

virkistyskäytön ja peittää alleen kaiken muun kasvuston. Kasvien lisäksi kurtturuusu uhkaa 

hietikkorantojen uhanalaisia hyönteislajeja suoraan tai välillisesti viemällä elintilaa ja 

tukahduttamalla hyönteisten ravintokasvit. Kurtturuusu voi myös vaikuttaa maaperän 

ravinnetasapainoon ja mikrobiyhteisöjen rakenteeseen ja siten sen vaikutukset ympäristöön voivat 

olla hyvinkin laajat.  

Kurtturuusu on 0,5-1,5 metriä korkeaksi kasvava pensas. Kurtturuusun hyviä tuntomerkkejä ovat 

tiheäpiikkiset oksat, joissa piikit ovat suoria, erikokoisia ja karvaisia. Sen lehdet ovat alta 

tiheäkarvaiset ja päältä uurteisen ryppyiset. Kukat ovat yleensä aniliininpunaiset, mutta väri voi 

vaihdella aina vaaleapunaiseen ja valkoiseen asti. Kurtturuusun kukassa on viisi terälehteä (Kuva 5). 

Kurtturuusu on työläs torjuttava. Helpointa torjunta on aloitta kasvien ollessa pieniä, silloin ne 

voidaan kiskoa käsin irti maasta. Isompien kasvustojen ylös kaivamiseen tarvitaan vähintään lapio, 

joskus jopa kaivinkone. Kaivamista helpompi tapa on torjua kurtturuusua näännyttämällä. 

Näännytysmenetelmässä kaikki uudet vihreät versot tulee repiä tai leikata irti ensimmäisenä kesänä 



7 
 

3-4 kertaa ja sen jälkeen 2-3 kertaa kesässä, kunnes kasvit ovat kuolleet kokonaan. Myös juurakot 

kuolevat, joten näännyttämisen jälkeen tarvitsee poistaa vain rangat. Näännyttämisen 

helpottamiseksi kasvusto voidaan ensin leikata matalammaksi. Kurtturuusukasvuston voi 

näännyttää myös peittämällä. Tässä menetelmässä kasvusto leikataan alas ja peitetään se tukevalla 

pressulla. Pressun annetaan olla paikallaan 2-3 vuoden ajan. Näännytettävää kasvustoa tulee 

seurata ja kiskoa reunan alta esiin nousevat versot pois. Kurtturuusun hävittäminen onnistuu 

harvoin kerralla. Pienetkin maahan jäävät juuren palat voivat alkaa muodostaa uuden kasvuston. 

Tästä syystä aluetta tulee seurata vielä tulevinakin vuosina ja tarvittaessa jatkaa torjuntatyötä.  

Myös kurtturuusun kasvijätteen hävityksessä tulee olla tarkka. Kurtturuusun siemeniä tai 

juurenpaloja sisältävää jätettä ei tule laittaa kompostiin, vaan hävittää polttamalla. Pieniä määriä 

kasvijätettä voi laittaa poltettavaan sekajätteeseen. 

 

Kuva 5: Kurtturuusun kukassa on viisi terälehteä eivätkä sen kukat ole kerrottuja kuten 

tarhakurtturuusuilla. 

2.4. Jättiputket (Heracleum persicum-ryhmä) 
Jättiputket ovat nimensä veroisesti hyvin kookkaita sarjakukkaiskasveja. Jättiputket ovat EU:ssa 

haitallisiksi säädettyjä vieraslajeja (EU:n vieraslajiluettelo).  Suomessa tavataan kolmea 

jättiputkilajia, persianjättiputki (Heracleum persicum), kaukasianjättiputki (Heracleum 

mantegazzianum) ja armenianjättiputki (Heracleum sosnowskyi). Yleisin näistä on 

kaukasianjättiputki. Muiden haitallisten vieraskasvilajien tapaan myös jättiputki on tuotu alun perin 

koristekasviksi. Puutarhoista se on levinnyt joutomaille, teiden varsille sekä luontoon esimerkiksi 

rantalehtoihin.  

Jättiputkilajien tunnistaminen toisistaan voi olla haastavaa. Jättiputken varsi on paksu, jopa 10 cm 

paksuinen, karvainen ja usein punaisten pilkkujen peitossa. Sen lehdet ovat suuret ja voimakkaan 

sahalaitaiset ja voivat kasvaa lehtiruodin kanssa yhdessä mitattuina jopa 3 metriä pitkiksi. Kukinto 

on väriltään valkoinen tai vaaleanpunertava kukinto on monihaarainen kerrannaissarja ja voi kasvaa 

jopa puolen metrin levyiseksi. 

Jättiputken torjuminen on kohtalaisen työlästä, mutta siihen löytyy useita keinoja. Torjuntatyöhön 

ryhdyttäessä on ensiarvoisen tärkeää suojautua kunnolla. Jättiputkien kasvineste aiheuttaa yhdessä 

auringonvalon kanssa palovammaa muistuttavia ihovaurioita. Keväällä kasvien ollessa pieniä ne on 

helppo kaivaa ylös juurineen. Ensimmäisen vuoden taimet ovat hentoja ja ne voidaan poistaa käsin 
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kitkemällä. Toinen tapa torjua jättiputkia on katkaista kasvin pääjuuri 10-20 cm syvyydestä tai kaivaa 

juuri kokonaan ylös maasta. Jättiputket lisääntyvät vain siemenistä, joten pelkkä kukintojen 

poistaminen estää kasveja leviämästä eteenpäin. Niittämällä voidaan myös estää kukintaa ja 

heikentää kasvien elinvoimaisuutta. Niitettäessä tulee kuitenkin erityisesti varoa roiskuvaa 

kasvinestettä. Jättiputkia voidaan torjua myös peittämällä koko kasvusto paksulla mustalla muovilla. 

Muovia on pidettävä paikalla 2-3 vuotta, jotta kaikki kasvin osat ovat varmasti kuolleet. Kasvin 

lisääntymiskyvyttömät osat kuten lehdet voidaan kompostoida, mutta kukinnot ja siemenet tulee 

hävittää polttamalla. 

  

Kuva 7: Jättiputkikasvustoa Kauhajoella heinäkuussa 2021. 

3. Tiedotus 
Kesällä 2021 vieraslajitiedotusta tehtiin aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan kirjastoissa, markkinoilla, 

lehdistön avulla sekä sosiaalisessa mediassa. Tiedottaminen aloitettiin ilmestyneellä 8.6.2021 

tiedotteella (Liite 8), jossa kerrottiin kesän aikana tehtävistä tiedotus- ja torjuntatöistä Kyrönjoen ja 

Lapuanjoen alueella. Tämän lisäksi valmistettiin vieraslajeista kertovia informatiivisia kylttejä (Liite 

11) Törnävän kartanonpuistoon, Myllysaareen ja Kampusrannan puistoon. Kylttejä laitettiin 

puistoihin yhteensä 9 kappaletta.  

3.1. Kirjastot 
Kesän aikana Kyrönjoen varren kuntien kirjastoissa kiersi vieraslajiaiheinen, komealupiinista, 

jättipalsamista, kurtturuususta sekä jättiputkesta kertova näyttely (Taulukko 1). Näyttely kiersi 

yhteensä 8 kirjastossa ja se koostui lajien tunnistamis- ja torjuntaohjeista. Vieraslajijulisteiden lisäksi 

näyttelyssä oli esillä muun muassa jättiputken varsi sekä kurtturuusun juurakko ja lapsille 
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piirustustehtävä. Lisäksi vieraslajiaiheisia julisteita oli esillä sekä Seinäjoen kirjastoautoissa Ilonassa 

ja Ykässä että Kurikan kirjastoautossa.  

Kirjastot olivat varsin innokkaita ottamaan näyttelyn esille. Monet kirjastot myös laittoivat 

aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta esille. Mustasaaren kirjastossa vieraslajinäyttely (Kuva 8) oli 

ensimmäistä kertaa ja aihe sai hyvän vastaanoton.   

 

Kuva 8: Vieraskasvilajinäyttely Mustasaaren pääkirjastossa 

 

Taulukko 1: Vieraskasvilajinäyttelyn aikataulu 

Kirjasto Näyttelyn ajankohta 

Ylistaron monipalvelukirjasto 7.6.-18.6. 

Isonkyrön kunnankirjasto 7.6.-18.6. 

Nurmon kirjasto 21.6.-2.7. 

Peräseinäjoen monipalvelukirjasto 28.6.-9.7. 

Ilmajoen kunnankirjasto 2.7.-15.7. 

Kurikan pääkirjasto 2.7.-30.7. 

Mustasaaren pääkirjasto 12.7.-28.7. 

Seinäjoen kaupunginkirjasto 26.7.-9.8. 

3.2. Apila-lastenleiri 
Vieraslajeista käytiin kertomassa myös alku kesästä 11.6. Ylistaron monipalvelukirjastolla 

järjestetyllä Apila-lastenleirillä. Leiri oli suunnattu kolmasluokkalaisille ja sen tavoitteena oli tukea 

erityisesti niitä lapsia, joilla on haasteita lukemisessa. Kaksi tuntia kestäneen vierailun aikana 

leikittiin Kuka pelkää jättiputkea -juoksuleikkiä sekä opeteltiin tuntemaan vieraskasvilajeja 

muistipelin ja rastiradan avulla.  
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Rastiradalla lapset saivat tehtäväkseen auttaa Ripa-rusakon vieraslajiviidakosta takaisin 

kukkakedolle. Erilaisten tunnistuskuvien ja kysymysten avulla haastettiin lapsia pohtimaan 

vieraskasvilajien ja luonnonvaraisten kasvien eroja. Ripa-rusakon tarina helpotti lapsia 

ymmärtämään vieraslajien muodostamia haittoja: rusakko ei pysty loikkimaan 

kurtturuusukasvuston läpi ja sen on haastavaa erottaa jättiputki vuohenputkesta. Muistipelissä 

lapset yhdistivät kasveja niiden nimiin. Osa kasveista oli vieraslajikasveja ja osa luontaisia kasvilajeja. 

Pelin alussa kasvit käytiin yhdessä läpi ja puhuttiin yleisesti vieraslajeista. Muistipelinä toimi Luonto-

Liiton kouluvierailumateriaalien Viekaskortit. Lopuksi lapset saivat värittää halutessaan 

lupiinivärityskuvia. 

Tehtävistä etenkin muistipeli toimi hyvin. Lapset oppivat nopeasti yhdistämään uudet kasvit niiden 

nimiin. Rastirata oli paikoin sen sijaan hieman liian haastava, eikä lasten keskittyminen meinannut 

riittää loppuun saakka. Vaikka vieraslajit olivat käsitteenä lapsille outo, kaikki tunsivat ainakin 

muutaman kasveista jo ennestään. Jotkut lapsista tiesivät myös vanhempiensa hävittäneen 

vieraslajeja omilta pihoiltaan. Kokonaisuutena parin tunnin vierailu onnistui hyvin. Vierailun jälkeen 

lapset tiesivät, mitä vieraslajilla tarkoitetaan sekä osasivat nimetä sekä tunnistaa kuvista lupiinin ja 

jättipalsamin.  

3.3. Lehtiartikkelit 

Kesän aikana vieraslajiaiheesta julkaistiin 8 lehtiartikkelia (Taulukko 2), joissa oli esillä erityisesti 

jättipalsami ja lupiini sekä niiden torjunta. Myös vieraslajitalkoot sekä vieraskasvijätteen 

keräyspiteet saivat näkyvyyttä. Haastatteluja annettiin yhdessä Lapuanjoen harjoittelijoiden kanssa. 

Taulukko 2: Kesän 2021 aikana lehdissä julkaistut vieraskasvilajeista ja talkoista kertovat 

lehtiartikkelit 

7.6. Kurikka-lehti 

24.6. Kurikka-lehti 

30.6. Ilkka-Pohjalainen 

30.6. Ilmajoki-lehti 

1.7. Pohjankyrö-lehti 

9.7. Vasabladet 

16.7. Vasabladet 

26.7. Pohjankyrö-lehti 

3.4. Sosiaalinen media 

Vieraslajiaihe oli esillä myös sosiaalisessa mediassa. ELY-keskuksen ja INSPECT-hankkeen Instagram 

-tileille tehtiin postauksia aiheesta. Postauksia tehtiin enimmäkseen lupiinista ja jättipalsamista sekä 

niiden torjumisesta, mutta myös jättiputkesta sekä yleisesti siitä, miksi vieraslajientorjunta on 

tärkeää ja miten ne ovat levinneet luontoon (Kuva 9). Paikallisissa Facebook-ryhmissä; Puskaradio 

Seinäjoki, Puskaradio Kurikka ja Puskaradio Alavus sekä Avoin kuvapäiväkirja maaseuduntuottajille- 

Facebook ryhmässä tehtiin postaus aiheesta, mikä kannustaisi ihmisiä vieraslajien torjuntaan. 

Aiheesta syntyi runsaasti keskustelua. Eniten kommentteja tuli Avoin kuvapäiväkirja 

maaseuduntuottajille- ryhmässä, jossa niitä kertyi 124 kappaletta. Keskusteluja hyödynnettiin osana 
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vieraslajien torjunnan haasteista ja mahdollisuuksista kirjoitettua blogitekstiä (Liite 9). 

Talkootapahtumien mainostaminen tapahtui suurelta osin sosiaalisen median kautta. 

 

Kuva 9: Kesän aikana Etelä-Pohjanmaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sivuilla julkaistiin 
postaukset, jossa esiteltiin jättiputket ja ukonputki sekä lehtopalsami ja jättipalsami lajipareina. 
Sekä annettiin vihjeitä näiden erottamiseen toisistaan. 

3.5. Mainonta 
Talkoita pyrittiin mainostamaan kaikissa aiheeseen sopivissa Facebook -ryhmissä, kuntien ja 

kaupunkien Facebook -sivuilla sekä INSPECT-hankkeen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

Instagram -tileillä (Taulukko 3). Lisäksi joitakin talkootapahtumia mainostettiin lehdissä, 

postilaatikkoihin jaetuilla mainoksilla (Liite 12) sekä paikallisille ilmoitustauluille jaetuilla 

mainoksilla. Postilaatikkoihin jaetuissa mainoksissa oli myös tiivis tietopaketti vieraslajeista ja niiden 

torjumisesta. 

Talkoolaisilta saatujen tietojen mukaan parhaiten olivat tavoittaneet lehdissä olleet ilmoitukset. 

Talkoomainokset herättivät paikallisten huomion myös kunnan Facebook-sivuilla sekä 

kyläyhdistysten sivuilla ja aktiivien WhatsApp-ryhmässä. Instagramin tai Facebookin 

kuntalaisryhmien tai vieraslajien torjuntajoukot Facebook-ryhmän kautta emme saaneet 

talkoolaisia paikan päälle. 

Taulukko 3: Vieraslajitalkoiden mainoksien julkaisupaikat 

Talkoopaikat Facebook (ryhmät/sivut) Muu mainonta 

Seinäjoki, Pajuluoma 16.6. - Etelä-Pohjanmaan ELY Seinäjoen 

osaston sähköpostilista 

Ilmajoki, Urheilukenttä 23.6. Vieraslajien torjuntajoukot, 

Ilmajoen puskaradio, Ilmajoen 

tapahtumat 

ELY:n ja INSPECT:n Instagram 

Kurikka 29.6. Vieraslajien torjuntajoukot, 

Puskaradio Kurikka, Kurikan 

kaupunki 

Kurikka-lehti, ELY:n ja INSPECT:N 

Instagram 



12 
 

Seinäjoki, Malkakoski 6.7. Vieraslajien torjuntajoukot, 

Hanhikosken kyläyhdistys, 

Puskaradio Seinäjoki 

ELY:n Instagram, Etelä-

Pohjanmaan ELY Seinäjoen 

osaston sähköpostilista, 

Pohjankyrö-lehti, Hanhikosken 

kyläyhdistyksen WhatsApp 

Ilmajoki, Kaisanpuisto 13.7. Vieraslajien torjuntajoukot, 

Ilmajoen puskaradio, Ilmajoen 

tapahtumat, Ilmajokiset 

Ilmajoki-lehti, Ilmajoen kirjasto, 

Etelä-Pohjanmaan 

luonnonsuojeluyhdistyksen sivut 

ja somekanavat, ELY:n Instagram, 

paikalliset ilmoitustaulut 

Mustasaari, Voitila 14.7. Vieraslajien torjuntajoukot, 

Jokikylissä tapahtuu, 

Mustasaarenkylät, Tapahtuu 

Vaasassa ja Mustasaaressa 

Vasabladet, talkoomainokset 

paikallisilla ilmoitustauluilla, 

ELY:n Instagram, Mustasaaren 

kunnan Instagram 

Isokyrö, Maijalan hautausmaa 

15./27.7. 

Isonkyrön kunta, Isonkyrön 

seurakunta, Vainion vesat- partio 

lippukunta, Vieraslajien 

torjuntajoukot 

Etelä-Pohjanmaan 

luonnonsuojeluyhdistyksen sivut 

ja somekanavat, Paikalliset 

ilmoitustaulut, ELY:n ja 

INSPECT:n Instagram, 

Pohjankyrö-lehti 

Vähäkyrö, Kirkkosaari 26.7. Vieraslajien torjuntajoukot, 

Vähäkyrö-Tervajoki puskaradio, 

Vähässäkyrössä tapahtuu, 

Vähäkyrö seura 

Vaasan 4H-yhdistyksen 

somekanavat, Pohjankyrö- lehti, 

Paikalliset ilmoitustaulut, ELY ja 

INSPECT:n Instagram, 

mainoslehtiset 

Mustasaari, Skatila 5.8. Wasa UF Skatila, Jokikylissä 

tapahtuu, Tapahtuu Vaasassa ja 

Mustasaaressa, Vieraslajien 

torjuntajoukot, Soolotalkoot 

Etelä-Pohjanmaan ELY Vaasan 

osaston sähköpostilista 

 

3.6. Markkinat 

Vieraslajitiedotusta tehtiin kesän aikana myös Etelä-Pohjanmaan alueella järjestetyillä markkinoilla 

yhdessä Lapuanjoen vieraslajiharjoittelijoiden kanssa (Taulukko 4). Markkinoita oli tänä kesänä 

vähän koronatilanteesta johtuen. Markkinat sijaitsivat pääasiassa toiminta-alueemme ulkopuolella, 

mutta päätimme silti osallistua niihin, sillä vieraslajitietous on tärkeää kaikkialla.  

Taulukko 4: Markkinat kesällä 2021 

 

 

 

 

 

Markkinat Ajankohta 

Kansainväliset & suomalaiset 

Suurmarkkinat (Seinäjoki) 

10.6.-13.6. 

Rokulipäivät (Alajärvi) 2.-3.7. 

Lappajärven markkinat 16.7. 

Kuortaneen markkinat 23.7. 
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Seinäjoen kansainvälisten suurmarkkinoiden ajaksi ripustettiin ELY-keskuksen ikkunoihin 

vieraslajeista kertovia julisteita. Ensimmäisillä varsinaisilla markkinoilla oltiin Alajärven 

Rokulipäivillä, jossa kiinnostus vieraslajeja kohtaan oli melko vähäistä. Markkinajärjestäjien mukaan 

helteestä johtuen markkinoilla oli myös tavanomaista vähemmän ihmisiä. Lappajärven markkinoilla 

sen sijaan oli huomattavasti enemmän aiheesta kiinnostuneita. Markkinakävijöiden kanssa syntyi 

hyvää keskustelua ja tietoutta päästiin jakamaan erityisesti kurtturuusun tunnistamisesta ja 

torjunnasta. Hyvänä vetonaulana toimi myös Hernehepun heittokisa, jossa kuivatuilla herneillä 

täytettyjä puutarhahanskoja heitettiin vieraskasvilajien kuvilla koristettuihin sankoihin ja yritettiin 

torjua näin vieraskasvilajeja (Kuva 10). Kuortaneen kuhinoilla kiinnostus oli kohtalaista. 

  

 

 

4. Torjuntatyö 

Konkreettinen jättipalsamin torjuntatyö koostui pääasiassa kahdesta osiosta: talkoista sekä 

pelargonihapporuiskutuksista. Yhdessä Seinäjoen ja Kurikan kaupunkien kanssa järjestettiin myös 

soolotalkoita. Lisäksi Mustasaaressa sekä Vähässäkyrössä kokeiltiin vieraskasvijätteen 

keräyspisteitä, joihin ihmiset saivat tuoda ilmaiseksi omilla pihoilla vieraskasvien torjunnassa 

syntyneen kasvijätteen.   

Kuva 10: Lappajärven markkinoilla ja Kuortaneen kuhinoilla järjestettiin hernehepun 

heittokisa. Kiinnostus vieraskasvilajeja kohtaan oli näillä markkinoilla myös suurempi 

kuin Alajärven Rokulipäivillä. 
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4.1. Talkoopaikkojen etsiminen 

Talkoopaikkojen etsiminen aloitettiin kartoittamalla aiempien vuosien talkookohteet. Kaikista 

paikoista löytyi edelleen sen verran runsaasti jättipalsamia, että talkoot päätettiin järjestää samoilla 

kohteilla. Jättipalsamin torjuttiin myös uusilla kohteilla Seinäjoen Malkakoskella, Mustasaaren 

Voitilassa ja Isonkyrön Maijalan hautausmaalla. Talkoita järjestettiin kesäkuun lopusta elokuun 

alkuun (16.6.-5.8.) usein iltapäivästä klo: 17-19, jolloin paikalliset olivat päässeet töistä eikä 

keskipäivän helle enää ollut pahimmillaan. Kaiken kaikkiaan Kyrönjoen alueella oli kesän 2021 

aikana kymmenet jättipalsamin torjuntatalkoot. 

4.2. Talkoot 

4.2.1. Pajuluoma 16.6. 

Ensimmäiset talkoot järjestettiin Seinäjoen Pajuluomalla 16.6 klo: 13.30-16.00 ELY-keskuksen 

henkilöstölle osana ELY:n kehittämispäivää. Talkooalue oli tenniskentän vieressä sijaitseva vanha 

pihapiiri (Kuva 11). Alueella on kitketty jättipalsamia aiempinakin vuosina ja kitkentä on tehonnut. 

Jättipalsamia kasvoi alueella enää kohtalaisen vähän. Toisin kuin edellisinä vuosina jättipalsamia, 

joutui etsimään muun kasvillisuuden joukosta. Seinäjoen kaupunki haki kertyneet neljä jätesäkkiä 

talkoopaikalta seuraavana aamuna.  

Talkooalue saatiin puhdistettua jättipalsamista varsin tehokkaasti kahden tunnin aikana kuuden 

talkoolaisen ja kolmen harjoittelijan voimin. Alueelta kitkettiin vielä loppukesästä 3.8 kolme 

jätesäkillistä jättipalsamia.  
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Kuva 11: Jättipalsamin torjuntatalkoiden alue Pajuluomalla Seinäjoella. Alemmalla punaisella 

rajatulla alueella järjestettiin ELY-keskuksen talkoot 16.6. Ylempi punaisella merkitty alue oli 

soolotalkoopaikkana kesäkuun lopusta elokuun alkuun. 

4.2.2. Ilmajoki Pappilantien jalkapallokenttä 23.6. 

Ilmajoen Pappilantien jalkapallokentän laidalla olevasta ojasta (Kuva 12) jättipalsamia kitkettiin 

talkoissa 23.6. Jättipalsamia on kitketty alueelta aiemmin kesällä 2018 ja 2019. Tuolloin jättipalsamia 

kitkettiin Pappilantien toiselta puolelta, josta se on saatu hävitettyä. Jalkapallokentän puoleisessa 

ojassa jättipalsamia on kuitenkin vielä runsaasti. Talkoopaikkana Pappilantien jalkapallokenttä on 

helposti saavutettavissa ja alueella on kesäisin aktiivisesti toimintaa. Ojan pientareiden jyrkkyys ja 

pohjan mutaisuus vaatii kuitenkin kitkijöiltä hyvää tasapainoa.  

Osallistujia talkoisiin ei tullut siitä huolimatta, että talkoot olivat saaneet näkyvyyttä sekä Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskuksen että Ilmajoen kunnan Facebook-sivuilla (Taulukko 3). Jättipalsamin 

haitoista keskusteltiin kuitenkin paikalla lasten jalkapallopeliä seuranneiden vanhempien kanssa. 
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Jättipalsamia saatiin talkoissa kitkettyä kolmen jätesäkillisen verran. Osallistujien vähäisyyden 

vuoksi osa kohteesta jäi kuitenkin kitkemättä. 

 

Kuva 12: Ilmajoen Pappilantien jalkapallokentän laidan jättipalsamiesiintymä. 

 

4.2.3. Kurikan urheilukenttä 29.6. 

Kurikan urheilukentällä jatkettiin vuonna 2019 alkanutta jättipalsamin torjuntatyötä. Talkoissa 

kitkettiin jättipalsamia samoilta alueilta kuin edeltävänä vuonna: joen rannasta sekä urheilukentän 

laidoilta (Kuva 13). Lupa talkoisiin saatiin urheilukentän alueen omistavalta Kurikan kaupungilta, 

joka myös hoiti talkoissa syntyneen kasvijätteen talkoita seuraavana aamuna 

jätteenkäsittelylaitokselle. 

Iltapäivän talkoissa saatiin käytyä koko alue läpi ja kitkettyä 10 jätesäkillistä jättipalsamia. Helteestä 

huolimatta paikalle saapui neljä innokasta talkoilijaa. Talkoita mainostettiin sekä ELY:n että Kurikan-

kaupungin Facebook-sivuilla ja vieraslajien torjuntajoukoissa (Taulukko 3). Lisäksi tapahtuma sai 

näkyvyyttä 24.6. ilmestyneessä Kurikka-lehden jutussa (Liite 2). 

Kurikan urheilukentällä kitkennän onnistuminen näkyy jo ja jättipalsamin määrä edellisistä vuosista 

on vähentynyt. Vaikka kitkennässä oltiin huolellisia, niin myöhemmin kesällä havaittiin paikalla 
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nousseen joitakin jättipalsameja. Lisäksi kevättulvat saattavat kuljettaa jättipalsamin siemeniä 

Kyrönjoen yläjuoksulta alueelle. Aluetta onkin tarkkailtava tulevina vuosina ja talkoita järjestettävä 

tarvittaessa.   

 

Kuva 13: Kurikan urheilukentän jättipalsamiesiintymät. 

4.2.4. Seinäjoki, Sahalampi 5.7; 19.7 ja 2.8 

Jättipalsamia esiintyy runsaana Koskenalantien sillan alla Sahalammen saarissa, jossa se valtaa alaa 

muulta joenvarsikasvillisuudelta: punakoisolta (Solanum dulcamara), rantakukalta (Lythrum 

salicaria), myrkkykeisolta (Cicuta virosa), ranta-alpilta (Lysimachia vulgaris) ja luhtavuohennokalta 

(Scutellaria galericulata) (Kuva 14). Esiintymän sijaitseminen Kyrönjoen yläjuoksulla koskialueella 

edesauttaa jättipalsamin tehokasta leviämistä alueelta alajuoksun suuntaan. Alueen kivikkoisuus, 

paikoitellen kova virtaus sekä veden syvyys tekevät alueesta vaikeakulkuisen ja yleisten talkoiden 

järjestämiseen soveltumattoman. Aiemmin jättipalsamia oli torjuttu kesällä 2018 Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskuksen vieraslajiharjoittelijan ja Seinäjoen kaupungin yhteistalkoissa (Ensiö 2018). Tänä 

kesänä jättipalsamia kitkettiin vieraslajiharjoittelijoiden voimin 5.7, 19.7. ja 2.8. Kitkennästä ja 

kasvijätteiden pois kuljetuksesta sovittiin alueen omistavan Seinäjoen kaupungin kanssa. Lisäksi 

Seinäjoen kaupungin viherpalvelut kävivät niittämässä osan saarista 5.7.  

Yhteensä kaikissa talkoissa saatiin kitkettyä 82 jätesäkillistä jättipalsamia (32+35+15). Viimeisellä 

kerralla jättipalsamin siemenkodat olivat jo paikoin kypsyneet, minkä vuoksi kitkemisessä jouduttiin 

olemaan aiempaa varovaisempia. Kaikkea jättipalsamia ei alueelta saatu kitkettyä ja ensi kevään 
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tulvien myötä alueelle tulee luultavasti uusia siemeniä joen yläjuoksulta. Alueen esiintymää on laaja 

ja koskelta jättipalsamilla on vapaa leviämisväylä muun muassa Mallaskoskelle. Jättipalsamien 

torjunnan jatkotoimista keskusteltiin Seinäjoen kaupungin kanssa. Vaikka tulevista 

torjuntakeinoista ei vielä sovittu, Seinäjoen kaupunki aikoo jatkossa torjua jättipalsamia alueella 

aktiivisemmin. 

 

Kuva 14: Seinäjoen Sahalammen jättipalsamiesiintymät. 

4.2.5. Seinäjoen Malkakoski 6.7. 

Uutena talkookohteena tänä vuonna oli Seinäjoen Malkakoski, jossa jättipalsamia esiintyy kosken 

länsipuolella lintutornin takana pellon piennarojassa sekä rantametsässä (Kuva 15). Lupa talkoisiin 

saatiin alueen omistavalta yksityiseltä maanomistajalta. Talkoista tiedotettiin laajasti sosiaalisessa 

mediassa mm. paikallisten kyläyhdistyksen Facebook-sivuilla ja Hanhikosken kylän WhatsApp-

ryhmässä (Taulukko 3). Lisäksi talkoista tehtiin mainos 1.7. ilmestyneeseen Pohjankyrö-lehteen 

(Liite 5). 

 Talkoiden aikana satoi kaatamalla vettä, mistä johtuen talkoolaisia ei saapunut paikalle. Yhdessä 

Lapuanjoen vieraslajiharjoittelijoiden kanssa saatiin kuitenkin kitkettyä noin kymmenen metrin 

matkalta jättipalsamia pellonpielen ojasta 17 jätesäkillistä. 

Talkookohteena Malkakoski on kuitenkin hyvä ja talkoot kannattaa järjestää alueella tulevinakin 

vuosina. Sen lisäksi, että paikalla on runsaasti kitkettävää, se on paikkakuntalaisille tuttu 

uintipaikkana. Kyläyhdistyksen kautta tapahtuva mainostaminen tuntui tavoittavan ihmisiä hyvin. 
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Kuva 15: Ylistaron Malkakoskella kitkettiin jättipalsamia rannan tuntumasta sekä pellonpielen 

ojasta. 

4.2.6. Ilmajoki Kaisanpuisto 13.7. 

Ilmajoen toiset talkoot järjestettiin Kaisanpuistossa 13.7. (Kuva 16). Talkoissa jatkettiin edellisenä 

vuonna 2020 alkanutta jättipalsamin torjuntaa alueella. Suurin osa alueesta oli kunnan omistamaa, 

mutta jättipalsamia esiintyi joen ympärillä myös yksityisillä mailla. Tapahtumaa mainostettiin laajalti 

sekä sosiaalisessa mediassa että paikkakunnan ilmoitustauluilla (Taulukko 3). Lisäksi tapahtumasta 

mainittiin 30.6 ilmestyneessä Ilmajoki-lehden jättipalsamia käsitelleessä artikkelissa (Liite 4). 

Helteinen sää sekä Ilmajoella heinäkuun alussa huonontunut koronatilanne saattoivat vaikuttaa 

siihen, ettei talkoisiin tullut laajasta mainostuksesta huolimatta yhtään osallistujaa.  
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Harjoittelijoiden voimin alueelta kitkettiin 10 jätesäkillistä jättipalsamia. Torjunta ulottui puiston 

läpi mutkittelevan joen molemmille puolille. Koska alueella oli jättipalsamia hyvin paljon, kaikkia 

kasviyksilöitä ei saatu poistettua. Tulevina kesinä kitkennän jatkaminen alueella on tarpeen. Alueella 

havaittiin myös yksittäinen jättiputki, josta tehtiin ilmoitus Ilmajoen kunnalle. 

4.2.7. Mustasaari Voitila 14.7. 

Mustasaaren Voitilassa (Voitbyntie 98) järjestettiin jättipalsamin kitkentätalkoot 14.7. Talkoot 

järjestettiin yksityisen maanomistajan tontille, jossa jättipalsamia kitkettiin ojan reunamilta ja pellon 

ympäristöstä (Kuva 17). Mustasaaren kunta järjesti paikalle lavan, jonne jätesäkkeihin kerätyt 

jättipalsamit kerättiin. Lava jätettiin talkoiden jälkeen paikalle heinäkuun loppuun asti, jotta 

paikalliset saattoivat jatkaa jättipalsamin sekä muiden vieraskasvilajien torjuntaa omilla pihoillaan 

ja tuoda kasvijätteen lavalle. Jo talkoiden aikana useimmat paikalliset talkoilijat kitkivät jättipalsamia 

omilla pihoillaan ja olivat ilahtuneita lavan tarjoamasta helposta kasvijätteen 

hävittämismahdollisuudesta.  

Talkoissa oli seitsemän osallistujaa ja yhteensä kahden tunnin aikana saatiin kitkettyä 25 jätesäkin 

edestä jättipalsamia. Talkoot saivat näkyvyyttä Mustasaaren kunnan sosiaalisen median kanavissa, 

Vasabladetissa, ELY:n Facebook-sivuilla sekä paikallisten kylien Facebook-sivuilla (Taulukko 3). 

Ennen talkoita mainoksia laitettiin esille myös Mustasaaren kirjastoon, K-supermarkettiin sekä 

talkoopaikan vieressä olevalle ilmoitustaululle  

 

Kuva 17: Mustasaaren Voitilassa jättipalsamia torjuttiin talkoilla ensimmäistä kertaa. Punaisella 

merkittynä alueet, joista jättipalsamia kitkettiin. 

Kuva 16: Ilmajoen Kaisanpuistossa jättipalsamin kitkentää jatkettiin samoilla alueilla kuin 2020. 
Punaisella merkittynä alueet, joista jättipalsamia kitkettiin. 



21 
 

4.2.8. Isokyrö Maijalan hautausmaa sekä vanhan kirkon ranta 15.7. Ja 27.7 

Isonkyrön Maijalan hautausmaalla (Ulrikantie 1 A) järjestettiin kesän aikana kahdet jättipalsamin 

kitkentätalkoot. Talkookohteena hautausmaa oli uusi ja lähes koko hautausmaata kehystävien 

jättipalsamikasvustojen vuoksi aikaa vievä (Kuva 18 B). Tiistaina 15.7 klo: 10-13 järjestettyjen 

talkoiden jälkeen päädyttiinkin pitämään alueella toiset talkoot seuraavan viikon tiistai-iltapäivänä 

27.7 klo:17-19, jolloin kitkettiin jättipalsamia myös Isonkyrön Vanhan Kirkon rannassa (Museotie 3) 

(Kuva 18 A). Isonkyrön seurakunta osallistui aktiivisesti torjuntatalkoiden järjestämiseen ja kunta 

kuljetti jätesäkitetyn kasvijätteen pois kitkentäpaikalta talkoita seuraavana aamuna. 

Ensimmäiset Maijalan hautausmaan talkoot järjestettiin yhteistyössä hautausmaan työntekijöiden 

kanssa. Osallistujien määrä jäi kuitenkin vähäiseksi (kaksi työntekijää ja neljä harjoittelijaa). Tiistain 

27.7 talkoita mainostettiinkin laajemmalti sosiaalisessa mediassa Isonkyrön kunnan, Isonkyrön 

seurakunnan ja paikallisten partiolaisten Vainion Vesojen Facebook-sivuilla. Lisäksi tapahtumasta 

levitettiin julisteita paikalliseen kirjastoon sekä Vanhan kirkon vieressä olevan Kotiseutumuseon 

alueelle (Taulukko 3). 

Tiistain 27.7 talkoissa jättipalsamin kitkentään osallistui huomattavasti enemmän väkeä. Maijalan 

hautausmaalla jättipalsamia kitkettiin kahden harjoittelijan ja kolmen talkoolaisen voimin 21 

jätesäkillistä. Vanhalla kirkolla harjoittelijat ja kuusi talkoolaista keräsivät jättipalsamia 15 

jätesäkillistä. Innokkaimmat kitkivät Vanhalla kirkolla vielä talkooajan jälkeen 10 jätesäkillistä. 

Tarve talkoille ja jättipalsamin torjuntatoimille tulevina kesinä tiedostettiin seurakunnan aktiivien 

keskuudessa. Talkoissa suunniteltiinkin jo seuraavan kesän talkoiden laajentamista Vanhan kirkon 

edustalta Kontsaansaaren jättipalsamikasvustoon.   

Kuva 18: Jättipalsamia esiintyy Isonkyrön 

seurakunnan mailla runsaasti. Vasemmalla kuvassa (a) Vanhan Kirkon rannan talkooalue ja 

oikealla (b) Maijalan hautausmaan talkooalue. Jättipalsamia esiintyy kitkettyjen alueiden 

ulkopuolellakin. 

A B 
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4.2.9. Vähänkyrön Kirkkosaari 26.7. 

Vähänkyrön Kirkkosaaressa järjestettiin maanantaina 26.7. jättipalsamin kitkentätalkoot kolmatta 

vuotta peräkkäin (Kuva 19). Samaan aikaan viereiselle Rinki-ekopisteelle (Kaavontönkkä 7) 

pystytettiin vieraskasvijätteen keräyspiste. Vaasan kaupunki haki kerralla sekä talkoiden aikana että 

paikallisten vieraslajikeräykseen tuomat jätesäkit jäteasemalle poltettavaksi maanantaina 2.8.  

Sekä talkoita että vieraskasvijätteen keräyspistettä mainostettiin paikallislehden ja Facebookin 

välityksellä. Lisäksi mainoksia oli esillä kirjastossa, K-supermarketissa ja niitä jaettiin lähialueen 

asukkaiden postilaatikoihin (Taulukko 3). Jättipalsamia saatiin vähäisestä osallistujamäärästä 

huolimatta kitkettyä 31 jätesäkillistä. 

Alueen jättipalsamikasvusto on laaja ja sen hävittäminen vaatisi pitkäjänteistä niittoa ja kitkentää 

useamman kerran kesässä muutamien vuosien ajan. Kerran kesässä järjestettävillä talkoilla ei saada 

alueen jättipalsamikasvustoa hävitettyä. Edellisen kesän harjoittelijoiden ja tämän kesän 

havaintojen perusteella ehdotettiin kiinteistön omistavalle Vaasan seurakunnalle lammaslaitumen 

perustamista alueelle.  

 

Kuva 19: Jättipalsamia esiintyy Vähänkyrön Kirkkosaaressa runsaasti. Punaisella kuvassa alueet, 

joilta jättipalsamia kitkettiin. 

4.2.10. Mustasaari Skatila 10.8. 

Kesän viimeiset talkoot järjestettiin Mustasaaren Skatilassa 10.8 klo: 13 eteenpäin. Kuten 

edellisenäkin vuotena jättipalsamia oli kitkemässä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Vaasan 

toimipisteen työntekijöitä. Talkoita sekä talkooviikolla Wasa UF Skatilan pihassa ollutta 

vieraslajikeräyspistettä mainostettiin paikallisille asukkaille sosiaalisen median kautta (Taulukko 3). 
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Talkoisiin osallistui lopulta kuusi ELY-keskuksen työntekijää sekä pari paikallista, jotka torjuivat 

jättipalsamia omilla pihamaillansa talkoiden aikana. Yhteensä talkoissa saatiin kitkettyä noin 30 

jätesäkillistä jättipalsamia ja ulotettua torjunta edellistä vuotta laajemmalle alueelle. Toista vuotta 

mukana olleiden talkoolaisten mukaan jättipalsami oli vähentynyt huomattavasti edellisestä 

vuodesta. Jättipalsamikasvustot ovat alueella huomattavat/laajat eikä koko esiintymää saatu 

kitkettyä (Kuva 20). Torjuntatoimien jatkaminen alueella on välttämätöntä.  

 

Kuva 20: Jättipalsamin torjuntaa jatkettiin kitkentätalkoilla Mustasaaren Skatilassa. Punaisella 

kuvassa alueet, joilta jättipalsamia kitkettiin. Kuvan oikeassa alalaidassa jättipalsamikasvusto 

jatkuu vielä kitkettyä alueen ulkopuolella joen varressa. 

4.2.11 Soolotalkoot Seinäjoella ja Kurikassa 

 Kyrönjoen varren kuntia kannustettiin osallistumaan kuluneena kesänä ensimmäistä kertaa 

järjestettyyn valtakunnalliseen soolotalkookampanjaan. Suomen ympäristökeskuksen, 

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton kampanjassa kunnat voivat perustaa 

talkookohteita lupiinin ja jättipalsamin torjumiseksi ja kannustaa näin paikallisia vieraslajien 

torjuntatöihin myös oman kotipihan ulkopuolella (Velmala ym 2021). Soolotalkoopaikkoja 

mainostettiin sosiaalisessa mediassa ELY-keskuksen Facebookissa ja Instagramissa, INSPECT-

hankkeen Instagramissa, vieraslajientorjuntajoukot ja soolotalkoot -Facebook-ryhmissä sekä 

kaupunkien Facebook-sivuilla. Kurikan soolotalkoopaikkaa sekä Seinäjoen Lakeudentien 

soolotalkoopaikkaa mainostettiin lisäksi postilaatikkoihin jaetuilla mainoslehtisillä. 

Seinäjoella jättipalsamin soolotalkoopaikkoja oli kolme: Pajuluomalla, Lakeudentien varressa sekä 

Mikonraitilla. Pajuluoman ja Lakeudentien varren soolotalkoopaikoille laitettiin kylttien lisäksi pieni 

laatikko, johon jätettiin jätesäkkejä ja puutarhahanskoja talkoilukynnyksen madaltamiseksi (Kuva 

21). Lisäksi jätesäkkejä talkoita varten sai hakea Seinäjoen pääkirjastolta, Kaupunkiympäristön 
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asiakaspalvelupisteestä ja Seinäjoki Infosta kaupungintalolta. Seinäjoella oli myös kolme lupiinin 

soolotalkoo paikkaa: Joupiskan laskettelurinne, Tanelinrannan kuntoradan varsi ja Vuoritie. Näissä 

paikoissa oli ainoastaan soolotalkookyltit. Iloksemme erityisesti Pajuluomalla oli käynyt ihmisiä 

kitkemässä jättipalsamia. Säkkejä haettiin pois useasti, enimmillään 8 säkkiä kerralla. 

Soolotalkooalue oli kitketty ilahduttavan huolella ja kylttiä pois haettaessa löytyi enää yksittäisiä 

jättipalsameja. Lakeudentiellä ja Mikonraitilla soolotalkoopaikoilla ei ollut käynyt kitkijöitä, joten 

kohde kitkettiin talkookylttejä poistettaessa. Lupiinipaikoissa ohjeena oli joko poimia kukkia 

maljakkoon tai säkkeihin jättipalsamin tavoin. Vuoritien soolotalkoopaikalla oli kitketty lupiinia parin 

säkin verran. 

Kurikassa soolotalkoopaikka oli Keisitien ja Ratastien risteyksessä 2.7.-16.7. Talkookyltin oheen 

laitetussa laatikossa oli jätesäkkejä, hanskoja sekä jättipalsamin torjunnasta kertovia esitteitä. 

Jätesäkkejä soolotalkoita varten oli myös Kurikan kirjastolla. Alueella ei ollut käynyt talkoilijoita, 

joten soolotalkoopaikkaa purettaessa alueen jättipalsamit kitkettiin pois. 

 

Kuva 21: Soolotalkoopaikolle pystytettiin kyltit, joissa kerrottiin jättipalsamista ja lisäksi tarjottiin 

kitkijöille hanskat sekä jätesäkkejä kitkentää varten. 
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4.2.12. Vieraslajikeräyspisteet 

Vieraskasvijätteen keräyspisteitä kokeiltiin tänä kesänä ensimmäistä kertaa Pohjanmaan ja Etelä-

Pohjanmaan alueen kunnissa. Keräyspisteitä sijoitettiin Vähäänkyröön 26.-30.7. ja Voitilaan 14.7.-

31.7. sekä Mustasaaren Skatilaan 2.-6.8. Vähässäkyrössä keräyspiste toimi Kaavontönkän Rinki-

ekopisteen yhteydessä ja säkitetyn vieraskasvijätteen sai jättää erikseen merkitylle paikalle. 

Voitilassa keräyspiste oli niin ikään Rinki-ekopisteellä ja paikalla oli lava, johon säkitettyä jätettä sai 

jättää. Skatilassa jätteenkeräyslava sijaitsi Skatilan nuorisotalon pihalla (Skatilantie 41) (Kuva 22).  

Vieraskasvikeräyspisteiden kylkeen laitettiin jättipalsamin, jättiputken, komealupiinin ja 

kurtturuusun torjuntaohjeet. Vähänkyrön keräyspisteellä tarjottiin myös jätesäkkejä 

vieraskasvilajien torjujille. Vieraslajienkeräyspisteet sijaitsivat lähellä Vähänkyrön Kirkkosaaren, 

Mustasaaren Voitilan ja Skatilan talkookohteita. Talkoot kohteilla järjestettiin samaan aikaan 

vieraskasvilajikeräyspisteen kanssa, jolloin voitiin tarjota paikallisille apua vieraskasvilajien 

torjunnassa sekä mainostaa talkoilijoille vieraskasvijätteen keräyspistettä. Vieraslajien 

keräyspisteitä mainostettiin myös kuntien ja paikallisten kylien Facebook-sivuilla, minkä lisäksi 

paikallisten asukkaiden postilaatikoihin jaettiin vieraslajijätteen keräyspaikasta kertovaa tiedote. 

Vähänkyrön keräyspisteestä uutisoitiin myös Pohjankyrö-lehdessä (Liite 10). 

Kaikille keräyspisteille oli kertynyt runsaasti vieraskasvijätettä. Etenkin Skatilassa ja Vähässäkyrössä, 

jossa keräyspisteet olivat vain viikon, vieraskasvijätettä ehti kertyä huomattavan paljon. 

Vähässäkyrössä jo parin ensimmäisen päivän aikana paikalle oli tuotu noin 20 jätesäkillistä 

vieraskasvijätettä. Keräyspistettä purettaessa vieraskasvijätettä oli jo 3 𝑚3. Vaikka kyseinen määrä 

piti sisällään myös aiemmin viikolla Kirkkosaaren talkoissa kerätyn jättipalsamijätteen, osoittaa 

jätteen lopullinen määrä paikallisten aktiivisuuden torjua vieraskasvilajeja omilla kotipihoillaan.  

Vieraskasvijätteen keräyspiste oli onnistunut kokeilu. Tulevina kesinä keräysaikaa voisi pidentää ja 

järjestää keräyspisteitä useampia. 



26 
 

 

5.Pelargonihapporuiskutukset 

5.1. Tavoitteet 
Kesällä 2021 jatkettiin INSPECT-hankkeessa edellisvuonna aloitettuja kokeita pelargonihapon 

soveltumisesta jättipalsamin torjuntaan laajoilla kasvustoilla. Pelargonihappo (nonaanihappo) on 

rasvahappo, jota esiintyy luontaisesti esterinä pelargonien (Pelargonium) siementen öljyssä (TMCI 

2020).  Pelargonihappoa tehoaineena sisältävien rikkakasvintorjunta-aineiden ympäristöriskit ovat 

pienemmät kuin glyfosaattia sisältävien (Evergreen Garden Care 2020a ja b vrt. MONSANTO 2016). 

Toisin kuin glyfosaatti pelargonihappo ei kerry maaperään eikä sille ole luokiteltu syöpää aiheuttavia 

vaikutuksia (Nurri 2015). Pelargonihappoa tehoaineena käyttävä rikkavalmiste ei aiheuta myöskään 

vesieliöille yhtä suurta haittaa kuin glyfosaattipohjainen. 

5.2. Menetelmät 

Pelargonihappokokeet pyrittiin tekemään mahdollisimman samalla tavalla ja samoilla kohteilla kuin 

kesän 2020 kokeet. Ruiskutuskohteita oli kahdeksan (Taulukko 5). Jokaiselle ruiskutuskohteelle 

sijoitettiin yksi puurimoilla merkitty 3m x 3 m kokoinen koeruutu. Koeruutuja ei valitettavasti 

pystytty kohdentamaan vastaamaan kesän 2020 koeruutuja, sillä edellisen vuoden koeruutuja ei 

oltu merkitty ja koeruutujen koordinaateissa oli huomattavaa heittoa. Lopulta päädyttiin tekemään 

kaikille viime vuonna ruiskutetuille alueille kullekin yksi koeruutu siten, että jättipalsamin peittävyys 

Kuva 22: Vieraskasvijätettä Skatilan lavalla 5.8.2021. 
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ruudulla oli mahdollisimman suuri ja rannan ja koeruudun välille jäi vähintään kahden metrin 

suojavyöhyke. Ylistaron kirkonrannan kohteen koeruutu korvattiin toisella Vähänkyrön 

kirkkosaareen sijoitetulla koeruudulla, sillä Ylistaron kirkonrannasta oli hankala löytää koeruudun 

kokoista jättipalsamikasvustoa yli kahden metrin etäisyydeltä rannasta. Edelliskesästä poiketen 

koeruuduille ei myöskään tehty verrokkiruutuja, joissa olisi ainoastaan niitetty 

jättipalsamikasvustoa tai sekä niitetty että hapotettu jättipalsamit. Sen sijaan jokaisella koeruudulla 

jättipalsamit ruiskutettiin pelargonihapolla ja tuloksia arvioitiin sen mukaan, miten tehokkaiksi 

keinoiksi kitkentä ja niitto on jättipalsamin torjunnassa todettu. Lisäksi vertailtiin torjunnan 

tehokkuutta pelargonihapolla ruiskukutetun koeruudun sisällä ja sitä ympäröivällä niitetyllä 5 

metrin vyöhykkeellä. 

Taulukko 5: Pelargonihappokokeen koeruutujen sijainti ja ruiskutusajankohdat 
 

 

 

 

 

 

 

Jokaiselle koeruudulle ruiskutettiin pelargonihappoa reppuruiskulla ja koeruudun ympäriltä 

kasvillisuus niitettiin ja/tai kitkettiin viiden metrin säteeltä, jotteivat ympärillä olevat jättipalsamit 

päässeet levittämään koeruudulle siemeniä. Ennen ruiskutusta koeruutujen kasvillisuus 

määritettiin. Kasvillisuuden kokonaisuuspeittävyys arvioitiin prosentteina (0-100 %) ja jättipalsamin 

sekä muun kasvillisuuden osuus koko koeruudun kasvillisuudesta merkittiin siten, että nämä 

muodostivat yhteensä 100 %. Arviointi toistettiin myös ensimmäisen ruiskutuksen jälkeen. Toisen 

ruiskutuksen jälkeen jättipalsamien määrä arvioitiin asteikolla ei yhtään - yksittäisiä – lukuisia – 

runsaasti (Taulukko 6).  

Ruiskutuksissa käytettiin sekä Roundup Speed X tiivistettä, jota laimennettiin 25 ml 300 ml vettä, 

että valmiiksi laimennettua Roundup Speed - rikkakasvintorjunta-ainetta (Kuva 23). Torjunta-ainetta 

pyrittiin ruiskuttamaan siten, että jättipalsamin lehdet kastuivat kauttaaltaan. Ensimmäisellä 

ruiskutus kerralla koeruutua kohden kului noin 1,2 litraa torjunta-ainetta (Round Speed -

laimennosta tai Roundup Speed X -tiivistettä laimennettuna). Toisella ruiskutus kerralla torjunta-

aine kohdennettiin vain ruudulla olleille jättipalsameille. Tällöin torjunta-ainetta kului noin 0,2 litraa 

koeruutua kohden.  

Ensimmäiset pelargonihapporuiskutukset tehtiin kesäkuussa viikkojen 24-26 aikana (Taulukko 5). 

Puolelle kohteista, Vähänkyrön Kolkissa, Vähänkyrön Merikaarrossa, Alajoen perinnealueella ja Yli-

Kuparissa, ruiskutus toistettiin kuukauden jälkeen ensimmäisestä ruiskutuksesta eli viikoilla 28-30. 

Koeruutujen ympäriltä jättipalsamikasvusto käytiin niittämässä/kitkemässä kaikilta alueilta 

Paikat Ruiskutus 1 Ruiskutus 2 

Hanhikoski 18.6. 13.7. 

Kolkki 22.6. 21.7. 

Merikaarto 22.6. 21.7. 

Greggilä 30.6. - 

Kirkkosaari x 2 30.6. - 

Alajoki 1.7. 30.7. 

Hannuksela 1.7. - 
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toisenkin kerran, jotta ensimmäisen niiton jälleen pitkäksi kasvanut jättipalsami ei kukkisi ja tuottaisi 

siemeniä koeruuduille syksyllä.  

 

Kuva 23: Pelargonihapporuiskutukset tehtiin reppuruiskun avulla. 

Taulukko 6: Kasvillisuus koeruuduilla ennen ruiskutusta, ensimmäisen ja toisen ruiskutuksen 
jälkeen. Kasvillisuuden kokonaispeittävyys arvioitu prosentteina 0-100% ja jättipalsamin ja muun 
kasvillisuuden osuudet ruutujen kasvillisuudesta prosentteina (0-100). 

Ruiskutusruutu Kasvillisuus ennen 1. 

ruiskutusta 

Kasvillisuus 

1. ruiskutuksen jälkeen 

Kasvillisuus 2. 

ruiskutuksen jälkeen 

Hanhikoski Kokonaispeittävyys 75 

%, jättipalsami 70 %; 

muut kasvit 30 %: 

(nokkonen, 

mesiangervo, 

maitohorsma, paju, 

juolavehnä) 

Kokonaispeittävyys 40 

%; jättipalsami < 5 %; 

muut kasvit: nokkonen, 

maitohorsma, 

mesiangervo, heinät 

Yksittäisiä jättipalsameja 

jäljellä 

Kolkki Kokonaispeittävyys 100 

%; jättipalsami 95 %; 

muut kasvit 5 % 

(maitohorsma,vadelma 

ja nokkonen) 

Kokonaispeittävyys: 45 

%; jättipalsamia < 5 %, 

muut kasvit: vadelma, 

maitohorsma, 

koiranputki, ukonputki 

yksittäisiä jättipalsameja 

jäljellä 

Merikaarto Kokonaispeittävyys 90 

%; jättipalsami 70 %; 

muut kasvit 30 % 

(lehtovirmajuuri, 

mesiangervo, 

maitohorsma, 

Kokonaispeittävyys 70 

%; jättipalsami < 5 %; 

muut kasvit: pujo, 

heinät, puna-ailakki, 

lehtovirmajuuri, 

harmaaleppä, 

yksittäisiä jättipalsameja 

jäljellä 
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nokkonen, 

harmaaleppä) 

sudenmarja, nokkonen, 

lehtotähtimö 

Greggilä Kokonaispeittävyys 80; 

jättipalsami 85 %; muut 

kasvit 15 % (nokkonen, 

lehtovirmajuuri, 

lehtopalsami, 

hiirenvirna, 

mesiangervo, ohdake) 

- - 

Kirkkosaari 1 

(lähempänä tietä) 

Kokonaispeittävyys 100 

%; Jättipalsami 95 %; 

muut kasvit 5 % 

(nokkonen, 

niittysuolaheinä, 

huopaohdake, 

koiranputki, pietaryrtti, 

heinät) 

Kokonaispeittävyys: 95 

%; jättipalsami 80 %; 

muut kasvit (nokkonen, 

pietaryrtti, 

huopaohdake, 

niittysuolaheinä, 

rönsyleinikki, 

maitohorsma, 

koiranputki, heiniä) 

- 

Kirkkosaari2 (ranta) Kokonaispeittävyys 100 

%; Jättipalsami 95 %; 

muut kasvit 5 % 

(karhunköynnös, 

mesiangervo, 

maitohorsma, 

nokkonen, vadelma, 

heinät) 

Kokonaispeittävyys: 95 

%; jättipalsami 60 %; 

muut kasvit 

(mesiangervo, vadelma, 

maitohorsma, 

karhunköynnös 80%) 

- 

Alajoki Kokonaispeittävyys 80 

%; jättipalsami 60 %; 

muut kasvit 40 % 

(maitohorsma, pujo, 

haapa, vadelma, 

lehtopalsami, 

punakoiso, koiranheinä, 

terttuselja) 

Kokonaispeittävyys 50 

%; jättipalsami <5 %, 

muut kasvit: nokkonen, 

pujo, harmaaleppä, 

maitohorsma, haapa, 

vadelma, pelto-ohdake, 

voikukka, lehtopalsami, 

heiniä, terttuselja 

Yksittäisiä jättipalsameja 

jäljellä 

 

Hannuksela Kokonaispeittävyys 100 

%; jättipalsami 95 %; 

muut kasvit 5 % 

(nokkonen, 

mesiangervo) 

Kokonaispeittävyys 70 

%; jättipalsami < 5%, 

muut kasvit: nokkonen, 

mesiangervo 

- 
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5.3. Tulokset ja johtopäätökset 

Viime vuoden torjuntakokeilun tuloksena harjoittelijat Kangasniemi ja Parisot havaitsivat 

jättipalsamin vähenevän koeruuduilla saman kasvukauden aikana. Tuolloin ensimmäisen 

ruiskutuksen jäljiltä jättipalsameja oli itänyt joitakin uusia ja Kangasniemi ja Parisot arvioivat 

raportissaan uusinta ruiskutuksen olevan tämän vuoksi tarpeellinen. He havaitsivat myös heinäkuun 

liian myöhäiseksi ajankohdaksi ruiskutuksen suhteen, sillä tällöin pelargonihappoa jouduttiin 

ruiskuttamaan neliömetrille enemmän kuin mitä käyttöohjeissa ohjeistetaan, jotta kasvit kuolisivat. 

Näiden havaintojen pohjalta kesän 2021 kokeita aikaistettiin ja ensimmäiset 

pelargonihapporuiskutukset toteutettiin jo kesäkuun lopussa. Vaikka ruiskutuksen aikaistaminen 

vähensi neliömetriä kohden kulunutta torjunta-aineen määrää, sitä kului edelleen enemmän kuin 

mitä käyttöohjeissa suositeltiin. Vuonna 2020 neliömetriä kohden kului 1,7 dl ensimmäisellä 

ruiskutuksella, vuonna 2021 1,3 dl. Ohjeen mukaan torjunta-ainetta tulisi käyttää vain 1,0 dl 

neliömetrille. (Kangasniemi & Parisot 2020; Evergreen Garden Care 2020c) 

Kuten vuonna 2020 myös nyt ensimmäisen ruiskutuksen jälkeen ruuduilla oli jättipalsameja. Vaikka 

jättipalsamien määrä oli vähentynyt huomattavasti ensimmäisen ruiskutuksen seurauksena lähes 

kaikilla koeruuduilla, pidempikasvuisten jättipalsamien kuoltua niiden alta paljastui muutamia 

yksittäisiä jättipalsameja, joihin pelargonihappo ei ollut ensimmäisessä ruiskutuksessa yltänyt. 

Kaikki jättipalsamit eivät olleet myöskään kuolleet ensimmäisen ruiskutuksen seurauksena, vaan 

etenkin kookkaat yksilöt olivat kuolleet ainoastaan latvastaan ja versoivat uudet kukkavarret 

eloonjääneestä varresta. Joissain tapauksissa jättipalsami juurtuu myös varren solmukohdasta 

uudelleen maahan ja jatkaa kasvuaan, vaikka pelargonihappo olisi tuhonnut sen vartta (Kuva 24). 

Pelargonihapon ongelma on, että se tappaa jättipalsamit vain, jos kasvit tulevat kauttaaltaan 

käsitellyksi pelargonihapolla. Laajoilla kasvustoilla kuluu tämän vuoksi huomattavasti enemmän 

torjunta-ainetta, kuin mitä ohjeissa suositellaan.  
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Toisen ruiskutuskerran hyödyt eivät olleet yhtä selkeät kuin vuonna 2020. Koska jättipalsameja oli 

ensimmäisen ruiskutuksen jäljiltä enää harvassa, olisi jättipalsamit samalla vaivalla kitkenyt kuin 

ruiskuttanut kohdennetusti pelargonihapolla. Laajojen alueiden ruiskuttaminen pelargonihapolla 

vain harvakseltaan esiintyvien jättipalsamien takia on lisäksi kyseenalaista, sillä ruiskutus 

vahingoittaa myös alueen muuta kasvillisuutta. Pahimmillaan kasvillisuudesta vapaa alue on entistä 

alttiimpi jättipalsamin leviämiselle, mikäli torjutun alueen lähelle on jäänyt jättipalsamia, ja 

jättipalsamin leviämistä hillitsevä muu kasvillisuus on kuollut.  

Jättipalsamin torjumisesta pelargonihapolla ei ole vielä pidempiaikaista näyttöä. Koska vuoden 2020 

koeruudut eivät olleet tarkasti löydettävissä maastosta, oli näiden ruiskutusten vaikutuksia vaikea 

arvioida. Niissä vuoden 2020 koeruuduissa, jotka löydettiin, oli havaittavissa jättipalsamin sekä 

muun kasvillisuuden vähentyminen viereisiin alueisiin ja edellisen vuoden raportointiin verrattuna. 

Vähänkyrön Greggilässä koeruudulla kasvoi esimerkiksi vähemmän jättipalsami muuhun 

ympäristöön verrattuna.  

Toisaalta jättipalsamin lisäksi pelargonihappo tappaa myös muuta kasvillisuutta. Vähänkyrön 

Kirkkosaaressa, jossa koeruuduilla kasvoi jättipalsamin lisäksi lähinnä maitohorsmaa, ruiskutuksilla 

näyttäisi olevan vain jättipalsamia hyödyttävä vaikutus. Vuoden 2020 Kirkkosaaren koeruudun 

perusteella ruiskutus tappaa tehokkaasti maitohorsmat ja seuraavana kesänä jättipalsamilla on 

entistä enemmän tilaa kasvaa. Ruiskutus edesauttaa myös karhunköynnöksen levittäytymistä 

alueella. Esimerkiksi Kirkkosaaressa (koeruutu 2) ruiskutusta paremmin sietävä karhunköynnös on 

Kuva 24: Ruiskutuksesta selvinnyt vaurioituneen varren yläpuolen solmukohdasta uudelleen 
juurtunut jättipalsami.  



32 
 

vallannut niittämisen ja ruiskuttamisen seurauksena jättipalsamilta vapautuneen alan (Kuva 25B). 

Kirkkosaaren koeruuduilla 95 prosentista 80 ja 60 prosenttiin laskenut jättipalsamin osuus 

kasvilajistosta ei myöskään tue sitä, että pelargonihapotus toimisi laajoille jättipalsamikasvustoille 

(Taulukko 6; Kuva 25A). Tiheissä kasvustoissa on myös haastavaa saada kaikki kasvit altistettua 

myrkylle.  

5.4. Yhteenveto  

Suurimmalla osalla kasvustoista jättipalsamin määrä kuitenkin väheni huomattavasti heti 

ensimmäisen ruiskutuksen jälkeen ja jättipalsamin osuus koeruutujen kokonaiskasvillisuudesta laski 

alla viiden prosentin. Ensimmäisestä ruiskutuksesta säästyneet jättipalsamit on helpointa kitkeä 

käsin pois. Näin ruiskutus voikin siis olla kustannustehokkaampi tapa jättipalsamin torjunnassa kuin 

laajojen alueiden jatkuva kitkeminen, sillä sen avulla saadaan vähennettyä jättipalsamin määrää 

siten, että jättipalsamiesiintymän poistaminen kitkemällä tulee mahdolliseksi. Toisaalta monilla 

hankala kulkuisilla paikoilla kuten kivikkoisilla ja puustoisilla alueilla jättipalsamin torjuminen 

ruiskuttamalla on yhtä haastavaa kuin niitto ja kitkeminen. Lisäksi vesistöjen välittömässä 

läheisyydessä pelargonihappoa ei voida käyttää torjuntakeinona, sen vesieliöstölle aiheuttaman 

vaaran vuoksi. 

Sitä miten hyvin pelargonihappo toimii jättipalsamin torjunnassa pitkällä aika välillä verrattuna 

niittoon, on tämän kokeen perusteella vaikea arvioida. Kesän aikana kuitenkin huomattiin, että 

koeruutuja ympäröivällä niitetyllä 5 metrin vyöhykkeellä jättipalsamin määrä väheni suunnilleen 

yhtä paljon kuin ruiskutetulla koeruudulla. Kirkkosaaren tapaisilla alueilla, joissa kasvillisuus koostuu 

jo lähes yksinomaan jättipalsamista, pelargonihappo voi olla liian kallis menetelmä jättipalsamin 

torjumiseen. Oletettavasti myrkytyskertoja tarvittaisiin näillä alueilla useampia. Riittävän matalalta 

viimeisen solmukohdan alta toistettu niitto useamman kerran kasvukauden aikana tai 

jättipalsamiesiintymällä laiduntavat lampaat voivat monesti olla tällaisilla paikoilla kaikkein toimivin 

torjuntamuoto. 

Pelargonihapon testaamista jättipalsamin torjunnassa tulisi kuitenkin jatkaa. Koska kokeemme 

käsittivät vain pieniä koeruutuja, olisikin tarpeen kokeilla pelargonihappoa jättipalsamin torjuntaan 

käytännössä siten, että kokonainen esiintymä pyritään poistaa. Vasta tällöin nähtäisiin 

kokonaisuudessaan ruiskutuksen kustannukset ja toimivuus verrattuna muihin jo käytössä oleviin 

torjuntakeinoihin.  
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A 

B 

C 

D 

Kuva 25: Koeruudut ennen pelargonihapporuiskutusta (vasen) ja ensimmäisen ruiskutuksen jälkeen 
(oikea). A) Vähänkyrön Kirkkosaari koeruutu 1 B) Vähänkyrön Kirkkosaari koeruutu 2 C) Kolkki D) 
Alajoki. 
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6. Yhteenveto 
 

Tänäkin kesänä 2021 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kunnat lähtivät innolla mukaan vieraslajien 

torjuntatyöhön. Monissa kunnissa oli aktiivisia henkilöitä, jotka lähtivät mukaan järjestämään 

talkoita ja soolotalkoita, auttoivat jätteenkuljetuksessa sekä järjestivät lavat vieraskasvijätteen 

keräyspisteille. Myös kirjastot ottivat näyttelyn innolla vastaan. 

Kirjastonäyttelyt ovat hyvä tapa levittää tietoa vieraslajeista. Kirjastojen kävijäkunta pysyy kuitenkin 

vuodesta toiseen samana eikä tämän vuoksi tavoita enää uutta yleisöä. Tulevina vuosina 

kirjastonäyttelyt kannattaisi keskittää alueille, joissa näyttely ei vielä ole ollut, sekä kehittää 

tiedottamiseen uusia tapoja. Mustasaaren kirjastossa, jossa näyttely järjestettiin ensimmäistä 

kertaa, vieraslajiaihe herätti muita kirjastoja enemmän mielenkiintoa. Sekä ruotsinkielisiä että 

suomenkielisiä esitteitä kului runsaasti ja henkilökunnan mukaan näyttely kiinnosti kävijöitä. 

Talkoita, vieraslajijätteen keräyspisteitä, soolotalkoopaikkoja järjestettiin suunnitelman mukaisesti. 

Tältä vuodelta 2021 toivottiin lisää panostusta ruotsinkielisille alueille. Kirjastonäyttelyn lisäksi 

Mustasaaressa järjestettiin kahdet talkoot Voitilassa ja Skatilassa. Molemmissa oli myös 

vieraskasvijätteen keräyspisteet. Voitilassa jaettiin lisäksi postilaatikkoihin pieni ruotsinkielinen 

vieraslajeista kertovan esite, jossa mainostettiin samalla kasvijätteen keräyslavaa.  

Vieraskasvijätteen keräyslavat osoittautuivat hyväksi tavaksi saada ihmisiä mukaan vieraslajien 

kitkentätyöhön. Omista kotipihoista tai paikallisille asukkaille tärkeistä kohteista kuten Isonkyrön 

Vanha kirkko huolehtiminen tuntuu nostavan enemmän mielenkiintoa kuin yleisistä alueista 

huolehtiminen. Tämä näkyy hyvin niin talkoopaikkojen kuin soolotalkoopaikkojen saamassa 

vastaanotossa. Näkyvällä paikalla puiston, ulkoilureittien ja urheilukentän läheisyydessä sijaitseva 

Pajuluoman soolotalkoopaikalla kitkettiin jättipalsamia kesän mittaan paljon ahkerammin kuin 

syrjemmässä sijainneilla Mikonraitin ja Lakeudentienvarren soolotalkoopaikoilla. Samoin Isonkyrön 

keskellä sijaitsevan Vanhan kirkon rannassa jättipalsamitaloissa oli osallistujia enemmän kuin 

syrjäisemmällä Maijalan hautausmaalla. 

Kaiken kaikkiaan vieraskasvijätteen keräyspisteet herättivät kaikilla paikkakunnilla mielenkiintoa ja 

talkoointoa, ja niille kerääntyi runsaasti vieraskasvijätettä. Sen sijaan soolotalkoopaikat eivät 

herättäneet yhtä paljon kiinnostusta. Saadusta palautteen perusteella tieto soolotalkoopaikkojen 

olemassaolosta ei ollut tavoittanut kuntalaisia ja tiedotukseen olisi ollut tarpeen panostaa 

enemmän. Kynnystä jättipalsamien kitkentään voisi myös laskea tulevina kesinä ohjeistamalla 

ihmisiä kitkemään jättipalsamit jätesäkkien sijaan paikalla oleviin aumakomposteihin tai maahan, 

jolloin soolotalkoisiin voisi osallistua kitkemällä vain muutamiakin kasviyksilöitä kokonaisen 

jätesäkillisen sijaan. 

Toisin kuin vieraskasvijätteen keräyspisteet talkoot eivät houkutelleet paikallisia vieraslajien 

torjuntaan yhtä hyvin kuin aiempina vuosina. Sää heinäkuun aikana oli talkoille varsin haastava. 

Lämpötila hipoi iltapäivisin +30 astetta tai satoi ja ukkosti rankasti. Haasteita ilmeni myös Facebook-

tiedotteiden tavoittavuudessa. Talkooväkeä yritettiin saada myös useiden eri sidosryhmien kautta. 

Kuntien ja seurakuntien edustajiin, partiolaisiin, 4H-kerhoihin, Marttoihin sekä Maa- ja 
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kotitalousnaisiin, oltiin laajasti yhteydessä talkoita järjestettäessä. Ainoastaan Isonkyrön talkoisiin 

saatiin mukaan partiolaisia sekä seurakunnan aktiiveja. Muilta osin yhteydenottoihin ei vastattu tai 

ei löytynyt innokkuutta tai aikaa osallistua talkoisiin. Useat sidosryhmät osallistuivat kuitenkin 

talkootapahtumien mainostamiseen. Kesän harjoittelu tulisi päästä aloittamaan aiemmin 

toukokuussa, jotta esimerkiksi seuroja ja yhdistyksiä ehdittäisiin saamaan laajemmin 

talkootoimintaan mukaan.  

Vieraslajiaiheen oltua pinnalla jo useamman vuoden ajan on mahdollista, ettei ihmisten 

mielenkiinto ole enää niin suurta ja alun tarmokkuus on hiipunut. Vieraslajit ovat olleet paljon esillä 

erityisesti vuodesta 2019 lähtien, jolloin kurtturuusu ja komealupiini lisättiin kansallisesti haitallisten 

vieraslajien listalle. Facebook keskusteluiden perusteella on havaittavissa, että asenneilmapiiri on 

aika lannistunut. Monet kokivat vieraslajien torjumisen haastavaksi niiden nopean leviämisen 

vuoksi. Vaikka saisi kasvit torjuttua omalta pihalta ne leviävät pian takaisin naapurintontilta. Lupiinin 

kohdalla haasteeksi koettiin erityisesti tien pientareet, jotka usein niitetään vasta, kun lupiini on 

siementänyt ja siten lupiini jatkaa leviämistään. Vieraslajitorjunnan onnistumiseksi tarvitaan eri 

tahojen välistä yhteistyötä. Monissa keskusteluissa oli onneksi huomattavissa, että ihmisiin sai 

valettua uskoa torjunnan hyödyllisyydestä.  

Toisaalta talkoissa ja markkinoilla käytyjen keskustelujen perusteella ihmisten tietoisuus 

vieraslajeista ja niiden haitoista on huomattavasti lisääntynyt. Torjuntatyö alkaa olla useille tuttua 

eikä talkoissa tarvittu erillistä alkuinformaatiota lajeista ja kitkennästä. Pääasiassa tehtävänä oli 

enemmänkin oikaista joitakin väärin käsityksiä kuin neuvoa alusta asti vieraslajien tunnistamisessa 

ja torjunnassa. Tiedotustyö on siis tuottanut tulosta. 

Kyrönjoen varressa kannattaakin jatkaa vieraslajien torjuntaa tulevina vuosina. Etenkin 

jättipalsamia on alueelle edelleen runsaasti. Tämän kesän 2021 onnistunut vieraslajikeräyspisteen 

kokeilu osoittaa myös sen, että ihmiset ovat valmiita tarttumaan vieraslajien aiheuttamaan 

haasteeseen, kunhan torjuntatoimiin ryhtyminen on riittävän helppoa. Tulevina kesinä kannattaa 

panostaa myös uusien torjuntamenetelmien kehittämiseen sekä luoda vahvat kontaktit paikallisten 

aktiivien kanssa. Näin varmistetaan, että vieraslajien torjunta alueilla jatkuu lopulta ilman 

vieraslajiharjoittelijoitakin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 26: Lampaita Vähässäkyrössä 

 



36 
 

    Lähteet 
Ensiö M. 2018. Vieraslajitiedottaminen Kyrönjoella 2018. Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja 

Ympäristökeskus sekä Kyrönjokirahasto. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (Eu) N:o 1143/2014 haitallisten vieraslajien tuonnin ja 

leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta. 3. artikla. Viitattu: 9.8.2021. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1143&from=FI#d1e625-35-1  

Evergreen Garden Care. 2020a. Speed X Tiiviste. Käyttöturvallisuustiedote. Viitattu 9.8.2021. 

https://www.roundup.fi/wp-

content/uploads/2020/04/Roundup_Speed_X_Tiiviste_kayttoturvallisuustiedote.pdf  

Evergreen Garden Care. 2020b. Käyttöturvallisuustiedote. Viitattu 9.8.2021. 

https://www.roundup.fi/wp-

content/uploads/2020/04/Roundup_Speed_kayttoturvallisuustiedote.pdf 

Evergreen Garden Care. 2020c. Roudup Speed 3L Pakkausteksti. Viitattu: 7.8.2021. Saatavilla: 

https://www.roundup.fi/wp-content/uploads/2020/05/Roundup_Speed_3L_pakkausteksti.pdf  

INSPECT. 2020. Viestintäsuunnitelma INSPECT-hankkeelle. 

L 109/2015. Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Viitattu 9.8.2021.  

Laine I & Kivimäki J. 2019. Vieraslajitiedotusta ja torjuntaa Kyrönjoella 2019. Etelä-Pohjanmaan 

Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus sekä Kyrönjokirahasto. 

Lensu T., Hynynen J., Koivunen J. & Tolonen M. 2014. Kyrönjoen vesistötyöt Koskien 

pohjaeläimistön velvoitetarkkailu. Raportteja 16/2016. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus. Viitattu 9.8.2021 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/120313/Raportteja%2016%202016.pdf?sequence=

2&isAllowed=y 

Lukkarinen V. & Takala M. 2018. Vieraslaji- ja eroosiokartoitus Kyrönjoki 03.07.–23.08.2018. Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Kyrönjokirahasto. 

https://vesienhoitolansi.files.wordpress.com/2019/02/kyrc3b6njoki_eroosio-ja-

vieraslajikartoitus_0307-2208_2018.pdf 

MONSANTO Europe S.A./N.V. 2016. Roundup PowerMax. Käyttöturvallisuustiedote. Viitattu: 

9.8.2021 

Nurro M. 2015. Glyfosaatti hajoaa hitaasti. Viitattu: 7.8.2021. https://www.luke.fi/glyfosaatti-

hajoaa-hitaasti/ 

Parisot P ja Kangasniemi R. 2020. Vieraslajitiedotusta ja torjuntaa Kyrönjoella 2020. Etelä-

Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus, INSPECT sekä Kyrönjokirahasto. 

Pennanen R. 2021. Haitallinen jättipalsami tukahdutti koivikon muut kasvit, sitten tulivat lampaat 

– kuvapari näyttää laiduntamisesta syntyneen ison muutoksen. Yle. Viitattu: 9.8.2021. Saatavilla: 

https://yle.fi/uutiset/3-11984124  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1143&from=FI#d1e625-35-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1143&from=FI#d1e625-35-1
https://www.roundup.fi/wp-content/uploads/2020/04/Roundup_Speed_X_Tiiviste_kayttoturvallisuustiedote.pdf
https://www.roundup.fi/wp-content/uploads/2020/04/Roundup_Speed_X_Tiiviste_kayttoturvallisuustiedote.pdf
https://www.roundup.fi/wp-content/uploads/2020/04/Roundup_Speed_kayttoturvallisuustiedote.pdf
https://www.roundup.fi/wp-content/uploads/2020/04/Roundup_Speed_kayttoturvallisuustiedote.pdf
https://www.roundup.fi/wp-content/uploads/2020/05/Roundup_Speed_3L_pakkausteksti.pdf
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/120313/Raportteja%2016%202016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/120313/Raportteja%2016%202016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://vesienhoitolansi.files.wordpress.com/2019/02/kyrc3b6njoki_eroosio-ja-vieraslajikartoitus_0307-2208_2018.pdf
https://vesienhoitolansi.files.wordpress.com/2019/02/kyrc3b6njoki_eroosio-ja-vieraslajikartoitus_0307-2208_2018.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-11984124


37 
 

Ruokavirasto. 2021. Täydentävien ehtojen opas 2021. Viitattu: 9.8.2021. 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/taydentavien-ehtojen-

opas/taydentavien-ehtojen-opas-2021/  

Seppälä M. 2019. HAITALLISET VIERASLAJIT JA VIERASLAJILAKI – MITEN SUOMALAISTEN OLISI 

HYVÄ TOIMIA JA MIKSI?  https://www.sll.fi/2019/07/16/haitalliset-vieraslajit-ja-vieraslajilaki-

miten-suomalaisten-olisi-hyva-toimia-ja-miksi/ Viitattu 9.8.2021 

TMCI (The Metabolomics Innovation Centre). 2020. Showing metabocard for Pelargonic acid 

(HMDB0000847). Viitattu: 7.8.2021. Saatavilla: https://hmdb.ca/metabolites/HMDB0000847  

Toivonen M. 2020. Lupiinien siitepöly saattaa haitata kimalaisten lisääntymistä. Muutos-lehti.fi. 

Viitattu 9.8.2021. https://www.muutoslehti.fi/lupiinien-siitepoly-saattaa-haitata-kimalaisten-

lisaantymista/   

Velmala S., Seppälä M. ja Holma A. 2021. Soolotalkoot-kesäkampanja tuo kaikille suomalaisille 

helpon tavan osallistua haitallisten vieraslajien pysäyttämiseen. Suomen ympäristökeskus SYKE. 

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Soolotalkootkesakampanja_tuo_kaikille_su(60814)  

Vieraslajiportaali. Jättipalsami. Viitattu 2.8.2021. https://vieraslajit.fi/lajit/MX.39158 

Vieraslajiportaali. Jättiputkiryhmä. Viitattu 9.8.2021. https://vieraslajit.fi/lajit/MX.41695 

Vieraslajiportaali. Komealupiini. Viitattu 20.7.2021. https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38950 

Vieraslajiportaali. Kurtturuusu. Viitattu 2.8.2021. https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38815 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/taydentavien-ehtojen-opas/taydentavien-ehtojen-opas-2021/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/taydentavien-ehtojen-opas/taydentavien-ehtojen-opas-2021/
https://www.sll.fi/2019/07/16/haitalliset-vieraslajit-ja-vieraslajilaki-miten-suomalaisten-olisi-hyva-toimia-ja-miksi/
https://www.sll.fi/2019/07/16/haitalliset-vieraslajit-ja-vieraslajilaki-miten-suomalaisten-olisi-hyva-toimia-ja-miksi/
https://hmdb.ca/metabolites/HMDB0000847
https://www.muutoslehti.fi/lupiinien-siitepoly-saattaa-haitata-kimalaisten-lisaantymista/
https://www.muutoslehti.fi/lupiinien-siitepoly-saattaa-haitata-kimalaisten-lisaantymista/
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Soolotalkootkesakampanja_tuo_kaikille_su(60814)
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.39158
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.41695
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38950
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38815


38 
 

7. Liitteet 

8.1. Liite 1: Kurikka-lehti 7.6.2021        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

7.2. Liite 2: Kurikka-lehti 24.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



40 
 

8.3. Liite 3: Ilkka-Pohjalainen 30.6.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

8.4. Liite 4: Ilmajoki-lehti 30.6. 



42 
 

8.5. Liite 5: Pohjankyrö-lehti 1.7. 

 

 

 



43 
 

8.6. Liite 6: Vasabladet 9.7. 

 

 



44 
 

 

 



45 
 

8.7. Liite 7: Vasabladet 16.7. 

 

 



46 
 

8.8. Liite 8: Pohjankyrö-lehti 26.7. 

 

 



47 
 

8.9. Liite 9: Puistokyltti 

 



48 
 

8.10. Liite 10: Postilaatikkomainos Kurikka 

 



49 
 

8.11 Liite 11: Tiedote 

 

 



50 
 

8.12 Liite 12: Blogiteksti 
 



51 
 



52 
 



53 
 



54 
 

 


