


Aikataulu
• Tietoa vieraslajeista ja niiden 

haitoista (30 min)

• Tehtävä 1. (20 min)

• Oma toiminta ammattilaisena: 
vieraslajien torjunta ja leviämisen 
estäminen (20 min)

• Tehtävä 2. (10 min)

• Palaute ja lopetus (10 min)



Vieras vai tulokas?
VIERASLAJI

●Ei kuulu alkuperäiseen lajistoon

●Ylittänyt ihmisen avustuksella meren, vuoriston 
tai jonkun muun leviämisesteen

●Haitalliset vieraslajit uhkaavat luonnon 
monimuotoisuutta

TULOKASLAJI

●Ei kuulu alkuperäiseen lajistoon, mutta
levinnyt alueelle itsenäisesti

●Vaikutuksia vaikea ennustaa:
jotkut haitallisia, jotkut eivät



Haitalliset vieraslajit: 
lainsäädäntö

• Kansallisesti haitalliseksi säädetyt

• Koko EU:n alueella haitalliseksi 
säädetyt

Haitallisia vieraslajeja ei saa päästää 
ympäristöön eikä tuoda alueelle, 
pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, 
välittää eikä myydä.

Joskus kasvatukseen liittyy laissa 
määritelty siirtymäaika.



Mitä vieraslajeja tiedät 
Suomesta ta i ma a ilma lta ?

Puhu pa rin ka nssa  
pari minuuttia.



Kuvat: Ylärivi Sofia Kaipainen (Luonto-Liitto) Alarivi Jouko Rikkinen (vieraslajit.fi, CC BY-NC 4.0)



Jättipalsami

Kuva: Terhi Ryttäri



Kurtturuusu

Kuva: Jouko Rikkinen



Etelänruttojuuri

Kuvat: Jouko Rikkinen



Terttuselja

Kuva: Terhi Ryttäri
Kuva: Sofia Kaipainen



Keltamajavankaali

Kuva: Jouko Rikkinen Kuva: neobiota.lu/lysichiton-americanus/



Jättiputki

Kuva: Jouko Rikkinen Kuva: vieraslajit.fi



Vieraslajien haitat



Minkälaisia haittoja 
vieraslajit voivat aiheuttaa?

Keskustele parin kanssa.



Vieraslajien haitat



Esim. komealupiini, jättipalsami

Valtaavat laajoja aloja ja
vievät tilaa alkuperäislajistolta

Lajiston yksipuolistuminen

→ luonnon monimuotoisuus vähenee

Myös eläimet, hyönteiset ja sienet
voivat olla haitallisia vieraslajeja ja 
aiheuttaa tuhoja alkuperäislajistolle

Ekologiset haitat:
Kilpailu alkuperäislajiston 
kanssa

Kuva: Jouko Rikkinen



Ekologiset haitat:
Vaikutus pölyttäjiin

• Lajiston yksipuolistuminen, kukinta-ajan 
lyhentyminen

• luonnonniittyjen katoaminen ja torjunta-
aineiden käyttö

• Sukupuuttouhka: globaalisti yli 40
prosenttia pölyttäjistä, Suomessa lähes 
viidennes tärkeimmistä lajeista

• Pölyttäjät tärkeitä ekosysteemeille: sekä 
luonnonkasveille että viljelykasveille



Ekologiset haitat:
Kasvitaudit

• vieraslaji voi tuoda
mukanaan tartuntatauteja,
jotka
tarttuvat alkuperäislajeihin
ja joille alkuperäislajit
ovat vastustuskyvyttömiä.

Kuvat: Pixabay



Kuva: Susanna Soisalo

LUONNONTILAINEN  

MONIPUOLINEN

KASVILLISUUS

YKSIPUOLISTUNUT  

KASVILLISUUSVS.



Haitta ihmisen terveydelle
• Esim. jättiputket
• Jättiputken kasvineste aiheuttaa 

auringonvalon kanssa 
palovammamaisia ihomuutoksia

Kuva: Dragan Marjanovizch



Taloudelliset
haitat

• Määrälliset ja laadulliset
tappiot tuotannossa

• Torjuntakustannukset
• Omaisuuden

tuhoutuminen tai 
arvon laskeminen

Kuva: vieraslajit.fi, Pekka 
Malinen



Tehtävä: 
Vieraslajikortit
www.vieraslajit.fi

• Lajin nimi
• Kuva

• Tuntomerkit
• Elinympäristöt

• Haitallisuusluokittelu
• Haitat
• Leviämisen tavat

• Levinneisyys ja alkuperä, 
levinneisyyskartta

• Torjunta

http://www.vieraslajit.fi


Lajit
1. Keltamajavankaali
2. Jättiputket

3. Etelänruttojuuri
4. Terttuselja

5. Hamppuvillakko
6. Tarhatatar
7. Japanintatar

8. Lännenpalsami
9. Jättipalsami

10. Komealupiini
11. Kurtturuusu



Vieraslajien 
leviäminen ja 

torjunta



Kuinka vieraslajit
leviävät?
• Ihminen levittää

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

• ...että tarkoituksella
• biologinen torjunta,

esim. agakonna
Australiassa

• riistaeläimet, esim.
amerikanmajava ja
valkohäntäkauris

Kuva: Vieraslajit.fi, Anna Wójtowicz



Vieraslajien leviämisen estäminen

Miten sinä estäisit haitallisten
vieraskasvilajien leviämistä?
Pohdi parin kanssa!



Omalla toiminnalla voi vaikuttaa

Älä levitä
vieraslajeja

Poista 
vieraslajit oikein

Raportoi
vieraslajihavaintosi

Osallistu talkoisiin,
jaa tietoa



• Tutustu lajikohtaiseen torjuntaan: paras 
ajankohta, torjunnan kesto jne.

• Torjuntaan tarvitaan maanomistajan lupa

• Hävitä kasvijätteet ja maa-aines ohjeiden 
mukaisesti. Pihan vieraslajeja sisältävä 
maa-aines tulee käsitellä omalla tontilla 
tai kuljettaa jäteasemalle käsiteltäväksi.

• Kasvijätettä ei saa kuljettaa metsään tai 
luvattomille tunkioille, jotka ovat yksi 
merkittävimmistä vieraslajien 
leviämiskeinoista

Poista vieraslajit 
oikein



Älä levitä vieraslajeja

• Älä kasvata voimakkaasti 
leviäviä vieraskasveja

• Ota selvää ja suosi 
turvallisiksi tiedettyjä ja 

alkuperäislajistoomme 
kuuluvia koristekasveja



Raportoi havaintosi 
vieraslajiportaaliin

• Osoitteessa vieraslajit.fi 
voit raportoida 
löytämäsi 
vieraskasvilajit kätevästi 
puhelimellasi

• Sivuilta löydät myös
apua lajitunnistukseen

• Lähtekää vaikka 
yhdessä 
vieraslajiretkelle!



Osallistu talkoisiin

Kuva: Unto Ilkkala

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

• Kesäisin eri tahot kuten 
Suomen luonnonsuojeluliitto 

järjestävät torjuntatalkoita. 
Tule mukaan!

• VieKas-hankkeen 
valtakunnalliset Soolotalkoot 
vieraslajien torjumiseksi

• Voitte myös itse järjestää 
talkoot!



Levitä tietoa

• Kerro vieraslajeista tutuillesi 

• Lähde vieraslajilähettilääksi!



Tehtävä
Tutustu alueesi vieraslajeihin!

• Mene osoitteeseen vieraslajit.fi
• Avaa havaintokartta ja aseta rajaukseksi oma 

kunta

• Tutustu tutun lähialueen vieraslajihavaintoihin 
ja juttele parin kanssa:
• Mitä lajeja on havaittu?
• Milloin havainnot on tehty?
• Muistatko itse nähneesi näitä lajeja?
• Muistatko esiintymiä, joita ei löydy 

kartalta?

Kiinnitä vieraslajeihin huomiota, kun 
seuraavan kerran liikut alueella kesäaikaan.



Lopuksi
Parin kanssa: kerro omin 
sanoin parille, mitä opit 

tänään ja nosta yksi oman 
ammattiosaamisen kannalta 

tärkeä asia.

Lisätietoa vieraslajeista

https://vieraslajit.fi/

https://viekas.laji.fi/
https://inaturalist.laji.fi/
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuoto
inen-puutarha/
https://www.puutarhaliitto.fi/ekotekoja-
omassa-puutarhassa/

Yle Uutiset – vieraslajit

Laura Uimonen – Arkkitehdin luontotieto –
luonnon monimuotoisuus 
kaupunkisuunnittelussa
kiinnostavia juttuja ainakin sivulta 228 
eteenpäin: 6.11 ennallistaminen, ekologinen 

kompensaatio, viher- ja sinirakenteesta 

viherverkostoihin, Vihreä estetiikka...

https://vieraslajit.fi/
https://viekas.laji.fi/
https://inaturalist.laji.fi/
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/
https://www.puutarhaliitto.fi/ekotekoja-omassa-puutarhassa/
https://yle.fi/uutiset/18-6470
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/120281/978-952-03-1272-5.pdf?sequence=2&isAllowed=y


PALAUTE

https://urly.fi/2J6c



KIITOS!


