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Myös muita kuin tässä oppaassa suositeltuja torjuntakeinoja on 
lajikohtaisesti. Tässä oppaassa esiteltyjen lajien lisäksi 
Sastamalan alueella esiintyy myös muita vieraslajeja.  
Lisätietoja: 
sastamala.fi/vieraslajit 
www.vieraslajit.fi

http://sastamala.fi/vieraslajit
http://www.vieraslajit.fi


Haitalliset vieraslajit
• Haitalliseksi luokitellun vieraslajin maahantuonti, kasvatus, 

myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on 
kielletty. Haitalliset lajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta, 
kotoperäisiä lajeja, sekä lähiympäristömme viihtyvyyttä.  

• Kiinteistön omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallisen 
vieraslajikasvin esiintymä alueeltaan. Esimerkiksi 
kurtturuusu, komealupiini ja jättipalsami tulee hävittää 
pihasta ja puutarhasta ja käsitellä puutarhajäte niin, ettei 
itämiskykyisiä siemeniä tai kasvinosia voi säilyä. 

• Osa haitallisista kasveista on alunperin tuotu koristamaan 
puutarhoja, osa istutettu tienvarsille ja osa on tullut täysin 
kutsumatta, kuten espanjansiruetana. 

• Pienten esiintymien kitkentä varhaisessa vaiheessa on 
tehokkainta. Laajalle levinneiden kasvustojen torjumiseen 
tarvitaan yhteistyötä ja talkoovoimia.

ILMOITA  
HAVAINTOSI

TUNNISTA  
JA TORJU

HÄVITÄ TORJUNTAJÄTE OIKEIN

https://vieraslajit.fi/info/i-284
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38950


Espanjansiruetana Arion vulgaris

• 7-14 cm, punaruskea tai mustanruskea nilviäinen, joka voi syödä päivässä 
painonsa verran koriste- ja hyötykasvien lehtiä, kukkia, sipuleita ja 
lajitovereitaan. 

• Leviävät uusille alueille ensisijaisesti ihmisen toiminnan seurauksena, kuten 
kasvien multapaakkujen, erilaisten maansiirtojen ja lehtikasojen mukana.  

• Etanan esiintymisalueilta ei saa kuljettaa muualle maa-ainesta, 
puutarhajätettä, eikä kompostijätettä. Pidä kasvillisuus lyhyenä, poista 
suojaisat ja kostat piilopaikat ja hävitä lehtikasat. 

• Paras torjuntakeino on kerääminen ja tappaminen. Keväällä torjunta on 
tehokkainta, ennen kuin talvehtineet yksilöt ehtivät munia. Käytä aina 
suojakäsineitä tai pihtejä, etanan lima sisältää bakteereita, kuten listeriaa. 

• Etana tapetaan murskaamalla etanan pää tai hukuttamalla kiehuvaan 
veteen. Etanoiden tappamiseen ei tule käyttää etikkaa, suolaa tai heikosti 
vaikuttavia myrkkyjä. Rautafosfaattivalmisteita voi käyttää omalla 
pihallaan. 

• Raadot hävitetään sekajätteen mukana muovipussissa tai haudataan 
syvälle maahan. Älä heitä raatoja avokompostiin tai luontoon!
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Jättipalsami Impatiens glandulifera

• Jopa 3-metriseksi kasvava, 1-vuotinen mehevävartinen ruoho, joka on erittäin 
kilpailukykyinen ja valloittaa kasvualaa kotoperäisiltä lajeilta erityisesti ranta-
alueilla, puronvarsilla ja lehdoissa. 

• Monet kasvustot ovat saaneet alkunsa kun puutarhajätteitä on kuljetettu 
lähimetsiin. 

• Tehokkain torjuntakeino on kitkeminen touko-kesäkuussa, ennen kukintaa, 
kun kasvi on vielä pieni. Kasvi irtoaa maasta juurineen helposti ilman 
työkaluja. Kasvupaikkaa tulee seurata parin vuoden ajan. 

• Laajoja kasvustoja voi myös niittää ja niitto tulee tehdä 2-3 kertaa 
kasvukaudella. Tuoreen esiintymän hävittäminen onnistuu yleensä parissa 
vuodessa. 

• Kuivattaminen tai mädätys ennen kompostointia sopii kukintavaiheen 
kasveille, mikäli siemenet eivät ole ehtineet kypsyä.  

• Siemenkotien kypsyttyä voi kukintoja katkoa varovasti suoraan jätesäkkiin ja 
hävittää sekajätteenä, mutta kasvuston ollessa suuri, on kannattavinta siirtää 
kitkentä tai niitto seuraavaan kevääseen. Siemenkodat poksahtelevat herkästi 
ja tämän vaiheen torjunnassa voi tulla levittäneeksi siemeniä kauemmaksikin.

Saara Kujansuu CC BY NC 4.0
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Kurtturuusu Rosa rugosa

• Kurtturuusun kasvatuskielto astuu voimaan 1.6.2022. 
Kielto koskee kaikkia alueita. Kaupunki poistaa 
omistusalueillaan kasvustoja kaivamalla ja näivettämällä. 
Seurantaa ja jälkihoitotöitä tehdään alueilla useamman 
vuoden ajan. 

• Kotipihassa paras torjuntatapa vaihtelee. Pensaan 
alasleikkauksesta on hyvä aloittaa, mutta edellisen syksyn 
kiulukat tulisi ensin kerätä talteen ja hävittää sekajätteen 
mukana.  

• Seuraa leikkauksen jälkeen kasvukauden ajan, että uusia 
vihreitä osia tai kukintoja ei pääse syntymään. Juurakkoa 
kannattaa kaivaa pois mahdollisuuksien mukaan. Ruusu 
näivettyy hiljalleen jatkuvan leikkaamisen ja juurakon 
kaivamisen jälkeen. 

• Varret ja juuret voi kuivattaa ja esim. hakettaa, lehdet ja 
kukinnot voi kompostoida. 

• Kiulukat tulee polttaa tai hävittää sekajätteenä.
Saara Kujansuu CC BY NC 4.0
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Komealupiini Lupinus polyphyllus

• Monivuotisen ja sitkeän komealupiinin leviämistä pyritään 
hallitsemaan erityisherkillä alueilla, kuten niityillä ja 
kulttuuriympäristöissä, joissa se vaikuttaa mm. hyönteisten 
kokonaismäärään ja sen seurauksena mm. muiden lajien 
elinympäristöihin. 

• Leviää siementen, sekä juurakon avulla, joten pienet määrät on 
tehokkainta kaivaa ylös juurineen. 

• Siemenet säilyvät maassa itämiskykyisinä kymmeniä vuosia. 
Suuria ja vanhoja esiintymiä kannattaa näivettää jatkuvalla 
kukintavaiheen niitolla ja/tai kukintojen keräämisellä ennen 
siemenvaihetta. 

• Kukinnot, lehdet ja varret voi kompostoida kuivattamisen jälkeen. 

• Siemenpalot tulee polttaa tai hävittää sekajätteenä. Juurakot 
tulee kuivattaa hyvin ennen kompostointia. 

Jouko Rikkinen CC BY NC 4.0
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Jättiputket Heracleum persicum -ryhmä 

• 2-3 metriseksi kasvavat jättiputket tukahduttavat muun kasvillisuuden ja 
voivat alentaa kiinteistön ja maan arvoa.  

• Kasvinesteen reagoidessa auringonvalon kanssa iholle voi syntyä vakavia 
palovamman kaltaisia, hitaasti parantuvia tai jopa pysyviä iho-oireita. Käytä 
aina suojakäsineitä ja vältä torjuntatöitä aurinkoisella säällä. 

• Leviää siementen avulla, mm. maakasojen ja puutarhajätteiden mukana. 
Siemenet säilyvät itämiskykyisinä vuosia, joten kasvupaikkaa tulee seurata 
useita vuosia.  

• Kitkentä ja niitto touko-kesäkuussa ennen kukintaa, kasvin ollessa pieni on 
tehokasta ja turvallisempaa. Niittoja tulee toistaa kasvukauden aikana. 

• Muutamat yksilöt kannattaa kaivaa maasta juurineen. Laajat kasvustot 
vaativat yleensä peittämistä tai torjunta-aineita, mutta jo kasvin jatkuva niitto 
ennen siementen kypsymistä heikentää kasvin elinvoimaa. 

• Pienet taimet ja juuret tulee kuivata hyvin ennen kompostointia, varret ja 
lehdet voi kompostoida suoraan. Kukintovarsi tulee hävittää polttamalla tai 
sekajätteenä.

Mikko Piirainen LUOMUS CC BY NC 4.0
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Tattaret

• Sahalinintatar, japanintatar ja 
tarhatatar  

• Hennostakin juurakon kappaleesta 
syntyy nopeasti uusi kasvusto, 
minkä vuoksi tattaret leviävät 
erittäin helposti uusille 
kasvupaikoille esim. 
puutarhajätteen tai maamassojen 
mukana. 

• Estä ja tuhoa näin 

• Hävitä torjuntajäte näin

• Suomessa yleisimmät Sahalinintatar (ent. jättitatar), 
japanintatar ja tarhatatar ovat haitallisia vieraslajeja. 
Juuret voivat ulottua kymmenien metrien päähän ja 
vaurioittaa esim. putkistoja, viemäreitä, sekä 
pihakiveyksiä. 

• Kaiken juurakon poistaminen kaivamalla on tiheillä 
asutusalueilla usein mahdotonta ja siksi jatkuvaa 
alasleikkausta suositellaan. Myös kasvuston alasleikkaus 
ja sen jälkeen peittäminen heikentää kasvia. Torjunta-
aineiden käyttö voi olla joissakin tapauksissa ainoa keino 
kasvin poistamiseksi kokonaan. 

• Maa-ainesta joka sisältää juurakon kappaleita, ei saa 
viedä luontoon. Pienet määrät voi hävittää sekajätteenä. 

• Lehdet ja varret voi kompostoida tai jättää paikalleen 
maatumaan.

Saara Kujansuu CC BY NC 4.0
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Torjuntajätteen käsittely
• Ehkäise ja estä haitallisten 

lajien leviäminen käsittelemällä 
puutarhajäte oikein! 

• Kompostiin: 

• Sekajätteeseen: 

• Vammalan jäteasemalle 

• Koukkujärvelle: 

•

• Lisääntyvät kasvinosat, kuten kiulukat, siemenpalot ja juurakot tulee käsitellä ja 
hävittää erityisen huolellisesti.  

• Varhainen kitkeminen ja matalan kasvillisuuden niittäminen vähentää 
kasvijätteen määrää ja on vaikuttavuudeltaan tehokkainta.  

• Polttamalla, mädättämällä/kuivattamalla ja sitten kompostoimalla vähennät 
sekajätteen määrää. 

• Kaupunki ja jäteasemat neuvovat torjuntajätteen käsittelyssä. 

• Jäteasemat vastaanottavat vieraskasvijätettä jätesäkkeihin pakattuna ja 
hinnoittelevat ne sekajätteenä (Pirkanmaan Jätehuolto Oy) tai puutarhajätteenä 
(Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy). Tarkista oman asemasi ohjeistus! 

• Koukkujärven tai Tarastenjärven jätekeskukseen voi viedä alle 2 kuutiota 
maksutta (2022). Maamassat, jotka sisältävät juurakoita, käsitellään ja 
hinnoitellaan erikseen. 

• Kaiken puutarhajätteen vieminen luontoon on lain nojalla kielletty. Mitään 
vieraskasvilajia ei saa päästää leviämään omalta pihalta, joten hävitäthän kaiken 
puutarhajätteen asianmukaisesti. 

• Alueilla joilla on havaittu espanjansiruetanaa, ei saa kuljettaa pois maa-ainesta!

Kitke ajoissa  
ja kompostoi  

Tarkista 
jäteasemasi ohjeet  
vieraslajijätteelle

Älä vie  
jätettä luontoon 



Osallistu ja auta lähiluontoa!
Voit osallistua vieraslajitorjuntaan eri tavoin: 

1. Ilmoita havaintosi 

2. Tunnista ja torju omalla pihalla ja lähiluonnossa  

3. Tule talkoisiin ja ilmoita vieraslajitalkoista

• Varmista että torjut oikeaa lajia, älä 
hävitä alkuperäislajeja! 

• Kiinteistön omistajalla tai haltijalla 
on velvollisuus hävittää haitalliset 
vieraslajit alueeltaan (vieraslajilaki 4 §)

Sastamalan kaupungin oma 
havaintokartta ja kansallinen 
vieraslajit.fi/ilmoita

Apua tunnistamiseen, 
torjuntaohjeita ja lisätietoa muista 
vieraslajeista: 
sastamala.fi/vieraslajit  
vieraslajit.fi 

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151709
http://vieraslajit.fi/ilmoita
http://sastamala.fi/vieraslajit
http://vieraslajit.fi
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Tämä torjuntaopas on toteutettu osana SaVito 2022 vieraslajien torjunta -hanketta, jonka 
tarkoituksena on tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa, sekä neuvontaa ja viestintää 

Sastamalan alueella. Aineisto on koottu käyttäen ajantasaista asiantuntijoiden ja ammattilaisten 
tuottamaa tietoa, sekä paikallista kartoitus- ja torjuntatyötä.


