
 Haitalliset vieraskasvit – tunnista, ilmoita, torju! 

Haitalliset vieras(kasvi)lajit ovat 

Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, 

jotka aiheuttavat huomattavaa haittaa: 

Ekologista haittaa: 

• Valtaavat tehokkaasti tilaa kotoperäisiltä 

lajeilta ja yksipuolistavat lajikirjoa 

• Aiheuttavat uhanalaisuutta 

• Voivat häiritä koko ravintoketjun rakennetta 

• Ehkäisevät metsien uudistumista 

• Uhka ekosysteemille ja luonnon 

monimuotoisuudelle 

• Maailman toiseksi suurin uhka luonnon 

monimuotoisuudelle! 

Taloudellista haittaa:                    Aiheuttavat 

maataloudelle satotappioita ja 

torjuntakustannuksia. Alentavat kiinteistöjen arvoja. 

Terveydellistä ja sosiaalista haittaa: sairastavuuden 

kasvu, virkistyskäyttö- ja     maisema-arvojen 

heikentyminen 

Laki kieltää vieraslajien hallussapidon ja 

kasvatuksen omalla kiinteistöllä. 

Lapin haitallisia vieraskasveja 

              lupiini        jättipalsami 

         kurtturuusu    etelänruttojuuri 

jättiputket 

Oletko nähnyt näitä kasveja? 

 

Ilmoita vieraskasvihavaintosi kansalliseen 

vieraslajiportaaliin, www.vieraslajit.fi. 

Näin tutkijat, viranomaiset ja torjuntatahot 

tietävät levinneisyyden ja osaavat kohdistaa 

torjuntatoimet oikeisiin paikkoihin! 

 

 

Torju ajoissa haitalliset vieraskasvit! 

Aloita torjunta omalta pihaltasi ja 

lähiympäristöstä, jo siitä on suuri apu! 

Kukkien poiminta/ niitto ennen siemenvaihetta 

hidastaa leviämistä 

Nyrkkisääntönä: Torju kasvi ennen siementen 

muodostumista! 

Ethän päästä vieraskasveja leviämään 
tienvarsille, lähimetsään tai muuhun 

ympäristöön. 😊 

Vieraskasvit jatkavat helposti kasvuaan ja 

siementen muodostamista katkaistuinakin, myös 

juuren paloista. 

Leviävät helposti mm. puutarhajätteen mukana, 

maa-aineksen oston/siirron myötä, ostoheinässä, 

kengänpohjien, auton renkaiden ja matkailijoiden 

mukana ja nettikaupan välityksellä. 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja 

haltuun -hanke tarjoaa apua 

vieraskasvien tunnistukseen ja 

torjuntaan 2020-2021 

Lapin Maa- ja kotitalousnaiset 

Lisätietoja: p. 050-514 6151 

 Kurtturuusu 



 

Torjuntakeinoja: 

• Kasvien kitkentä juurineen maasta  

• Kasviston peittäminen mustalla 

muovilla/kankaalla 2-3 vuodeksi 

• Näännyttämisessä kasvin vihreät osat 

leikataan aina tyveä myöten pois 

useamman vuoden ajan 

Järjestä kitkentätalkoot esim. kyläyhdistyksesi 

kanssa, apua talkoiden järjestämiseen 

hankkeelta! 

Torjuntatuloksen varmistamiseksi yhden 

kasvukauden aikana täytyy yleensä suorittaa 

useampi torjuntakerta (2-3) kertaa. 

Siemenet säilyvät maaperässä vuosia, joten 

tarkkaile aluetta ja toista torjunta tarvittaessa! 

Lajikohtaiset ohjeet löytyvät vieraslajit.fi -

sivustolta  

 

 

 

Lainsäädäntö: 

Kansallisen vieraslajilain mukaan EU:n 
luettelossa ja kansallisessa luettelossa olevien 
lajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu 
hallussapito on kielletty. 

Luetteloihin kuuluvaa vieraslajia ei saa 
tarkoituksellisesti kasvattaa kiinteistöllä tai 
päästää sitä leviämään ympäristöön. Jos 
esimerkiksi puutarhaan on istutettu tai sinne 
muualta levinnyt vieraskasvi, omistajan on 
poistettava istutus ja hävitettävä kasvin osat 
niin, ettei se pääse lisääntymään.  

Ely-keskus ja kunnat valvovat säädösten 
noudattamista ja voivat antaa asiasta 
huomautuksia. 

Muista, että kasvien kitkentä vaatii aina 
maanomistajan luvan! 

Kukkia saa poimia Jokamiehen oikeudella 
esim. tien varrelta! 

 

Kasvijätteen käsittely: 

• Jäteyhtiöt usein suosittelevat 
vieraskasvijätteen säkittämistä ja 
sijoittamista polttojätteeseen 

• Jätteen voi kuivattaa avoimella paikalla tai 
mädättää säkissä ensin, jolloin tilavuus 
pienenee 

• Ethän kuljeta puutarha- tai 
vieraskasvijätettä lähimetsään tai 

muuhun ympäristöön!       

• Tarkista oman paikkakuntasi jäteyhtiön 
nettisivuilta heidän toimintatavat sekä 
tarkat ohjeet vieraskasvijätteen 
hävitykseen.  

• suuremmissa jätemäärissä ota ensin 
yhteys paikkakuntasi jäteyhtiöön 

Lapeco: 040-3511 771  

Napapiirin Residuum: 0800-120 230 

Perämeren Jätehuolto Oy: 0400-777 401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansallinen 

vieraslajiportaali 

www.vieraslajit.fi 

 

Jättipalsami 

Lupiini 

Jättiputki 


