


Mitä vieraslajeja tiedät 
Suomesta tai maailmalta?

Puhu parin kanssa 
pari minuuttia.



Vieras vai tulokas?
VIERASLAJI

●Ei kuulu alkuperäiseen lajistoon

●Ylittänyt ihmisen avustuksella meren, 
vuoriston tai jonkun muun leviämisesteen

TULOKASLAJI

●Ei kuulu alkuperäiseen lajistoon, 
mutta levinnyt alueelle itsenäisesti

●Vaikutuksia vaikea ennustaa: 
jotkut haitallisia, jotkut eivät





Vieraslaji jättipalsamin levinneisyys

Kuva: Terhi Ryttäri



Minkälaisia haittoja 
vieraslajit voivat aiheuttaa?

Pohdi parin kanssa.



Kilpailu alkuperäislajiston
kanssa
• Esim. komealupiini, jättipalsami
• Valtaavat laajoja aloja ja 
vievät tilaa alkuperäislajistolta
• Lajiston yksipuolistuminen
→ luonnon monimuotoisuus
vähenee
• Myös eläimet voivat kilpailla
elintilasta, esim. kanadanmajava
ja euroopanmajava

Kuva: Kati Tuomaala



Kuva: Susanna Soisalo

LUONNONTILAINEN
MONIPUOLINEN
KASVILLISUUS

YKSIPUOLISTUNUT
KASVILLISUUS

VS.



Haitta ihmisen terveydelle
• Esim. jättiputket
• Jättiputken kasvineste aiheuttaa 

auringonvalon kanssa 
palovammamaisia ihomuutoksia

Kuva: Dragan Marjanovizch



Taudit
• vieraslaji voi tuoda mukanaan tartuntatauteja, jotka tarttuvat 

alkuperäislajeihin ja joille alkuperäislajit ovat 
vastustuskyvyttömiä.

• Esim. rapurutto, jolle täplärapu on osin vastustuskykyinen, 
mutta jokirapu ei

Kuva: Dragon187 Kuva: Noora Hellén



Uudenlaiset
saalistajat

• Peto, johon paikallinen
lajisto ei ole tottunut

• esim. saaristossa
minkki

• monilla alueilla kissa ja 
rotta

Kuva: Anna Wójtowicz



Haitat taloudelle
• esim. merirokko
• Merirokko tarttuu veneiden ja laivojen 

pohjiin ja lisää polttoaineenkulutusta. 
Poistamisesta ja kiinnittymisen 
estämisestä syntyy paljon kuluja.

• Myös maataloudessa aiheutuu 
kustannuksia vieraslajien torjunnasta.

Kuva: Maiju LehtiniemiKuva: Timo Puohiniemi



Tehtävä: Bongaa vieraslaji!
Pelatkaa pareittain tai pienissä ryhmissä.

Kortit levitetään pöydälle kuvapuolet ylöspäin.

Jokainen ottaa vuorollaan pöydältä kortin. Jos se on vieraslaji, 
voit pitää kortin. Jos kortti ei ole vieraslaji, laita se takaisin 
pöydälle.

Se, jolla on lopussa eniten vieraslajeja pinossa, voittaa.



Tehtävä: Yhdistä parit
Nyt kun olette löytäneet pakasta vieraslajit, on aika etsiä niille 
parit alkuperäislajien joukosta.

Pohtikaa yhdessä, mitkä vieras- ja alkuperäislajeista voisivat 
kuulua yhteen ja millä perusteilla.



Kurtturuusu



Kurtturuusu Merenrantakasvillisuus



Jättipalsami



Jättipalsami Lehtopalsami



Täplärapu



Täplärapu Jokirapu



Komealupiini



Komealupiini Hirvenkello



Amerikanmajava



Amerikanmajava Euroopanmajava



Jättiputki



Jättiputki Niittykasvillisuus



Minkki



Minkki Riskilä



Keltamajavankaali



Keltamajavankaali Vehka



Mustatäplätokko



Mustatäplätokko Mustatokko



Amerikankampamaneetti



Amerikankampamaneetti Korvameduusa



Tiikerikatka



Tiikerikatka Leväkatka







Kuinka vieraslajit leviävät?

• Ihminen levittää vieraslajeja
sekä vahingossa...
• puutarhakarkulaiset
• turkistarhakarkulaiset
• painolastivedet

• ...että tarkoituksella
• biologinen torjunta, esim. 

agakonna Australiassa
• riistaeläimet, esim. 

amerikanmajava ja 
valkohäntäkauris



• Suunnitelkaa ryhmissä matkailumainos, jossa täsmämarkkinoitte Suomea 
saamallenne vieraslajille.

• Mikä voisi houkutella lajia Suomeen? Millaisissa paikoissa se viihtyisi? 
Mitä tekemistä sillä olisi täällä?

• Käyttäkää hyödyksi taustatietoa, jota saitte lajista, sekä luovuuttanne!
• Mainoksestanne tulisi ilmetä ainakin:

• mistä laji on kotoisin
• millä tavoin laji on Suomeen päätynyt
• millaisissa elinympäristöissä laji viihtyy ja miten niitä on täällä sille tarjolla

Tehtävä: 
Matkailumainos vieraslajille



Vieraslajien leviämisen estäminen

Miten sinä estäisit haitallisten vieraslajien 
leviämistä? Pohdi parin kanssa!



Omalla toiminnalla voi vaikuttaa!

● älä levitä vieraslajeja ● raportoi 
vieraslajihavaintosi

● osallistu talkoisiin



Älä levitä
vieraslajeja

• vastuullinen puutarhanhoito:
• Älä kasvata voimakkaasti

leviäviä vieraslajeja. Ota 
selvää ja suosi turvallisiksi
tiedettyjä ja 
alkuperäislajistoomme
kuuluvia koristekasveja.

• Hävitä puutarhajätteet
oikein

• älä laske akvaariokaloja, -
kasveja tai -vettä vesistöihin



Raportoi havaintosi 
vieraslajiportaaliin

• Osoitteessa vieraslajit.fi 
voit raportoida 
löytämäsi 
vieraskasvilajit kätevästi 
puhelimellasi

• Sivuilta löydät myös 
apua lajitunnistukseen

• Lähtekää vaikka yhdessä 
vieraslajiretkelle!



Osallistu talkoisiin
• Kesäisin eri tahot kuten 

Suomen luonnonsuojeluliitto 
järjestävät 
vieraslajientorjuntatalkoita. 
Tule mukaan!

• Voitte myös järjestää vaikka 
luokan kanssa omat talkoot.

Huom! Jättiputkea ei saa koskaan mennä hävittämään omin päin. Sen 
hävittämiseen vaaditaan asianmukainen suojavarustus.

Kuva: Sofia Kaipainen



Kiitos!

PALAUTE

https://urly.fi/2J6c


