


Vierailun kulku

• Lyhyt esitys sisällä: 
Vieraslajit, niiden haitat ja 
leviäminen (n. 20 min)

• Lähdetään ulos!

• Ryhmätehtävä (n. 20 min)

• Tehtävärastit, puhelimet
mukaan! (n. 30 min)

• Lopetus ja paluu koululle

Kuva: Aino Huotari



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





Kuinka vieraslajit leviävät?

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

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

agakonna Australiassa
• riistaeläimet, esim. 

amerikanmajava ja 
valkohäntäkauris



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



Miten vieraslajien leviämistä voisi 
ehkäistä? Mitä sinä voit tehdä?

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.



Kiitos!


