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 Jyväskylän vieraslajiohjelma 

1. Johdanto 
 

Vieraslajit ovat levinneet Jyväskylässä laajoille alueille ja paikoitellen jo syrjäyttäneet 
kotoperäistä lajistoa esiintymisalueiltaan. Vieraslajien torjunta on hankalaa ja voi kestää 
jopa vuosikymmeniä. Maanomistajilla on lakisääteinen velvollisuus poistaa haitalliset 
vieraslajit omalta maaltaan ja estää kaikkien vieraslajien leviäminen ympäristöön.  

Jättiputkien järjestelmällinen torjunta aloitettiin Jyväskylässä vuonna 2004 ja vieraslajien 
torjunta on sen jälkeen laajentunut ja käsittää nykyisin satojen jättiputki-, komealupiini-, 
jättipalsami-, kurtturuusu- ja espanjansiruetanaesiintymien vuotuiset torjunnat, joita sekä 
kaupunki että aktiiviset asukkaat tekevät. Myös muita vieraslajeja, kuten 
mustasiruetanoita, kanukoita ja terttuseljoja on torjuttu paikoitellen. Vieraslajeja ei ole 
kuitenkaan saatu poistettua Jyväskylästä, vaan torjunnat jatkuvat edelleen. 

Jyväskylän vieraslajiohjelma määrittelee tulevien vuosien vieraslajitorjuntojen periaatteet. 
Siihen on koottu tärkeimmät täällä tavatut vieraslajit, käytettävät torjuntatavat, 
torjuntajärjestys ja torjunnan tavoitteet. Mukaan on poimittu myös sellaisia vieraslajeja, 
joita esiintyy lähialueilla ja jotka voivat levitä Jyväskyläänkin. Ohjelmassa kerrotaan, miten 
vieraslajiesiintymistä ja niiden torjunnoista kerätään tietoa. Siihen sisältyy myös 
vieraslajien viestintäsuunnitelma sekä suunnitelma siitä, miten vieraslajeja torjutaan 
yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja muiden vieraslajitoimijoiden kanssa.  

Ohjelmassa määritellään Jyväskylän kaupungin viher- ja suojelualueilla esiintyvien 
vieraslajien torjunnan suuntaviivat, mutta toivottavasti siitä on hyötyä myös muille 
vieraslajien torjuntaa tekeville tai sitä suunnitteleville. Ohjelma ei sisällä vesistöjen 
vieraslajeja eikä muita vieraslajieläimiä kuin siruetanat. 

 
Kuva 1. Tämä kaunis niittyalue Vehkalammenpuiston reunalla on palautumassa luonnontilaan 
asukkaiden ja kaupungin vuotuisten jättipalsamitorjuntojen ansiosta. 
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 Jyväskylän vieraslajiohjelma 

2. Vieraslajit ja haitalliset vieraslajit 
 

Vieraslajit ovat lajeja, joita ihminen on levittänyt uusille elinalueille. Ne voivat olla 
esimerkiksi puutarhakasveja, riistaeläimiä tai nilviäisiä. Suurin osa vieraslajeista sopeutuu 
huonosti uuteen elinympäristöönsä, eikä niillä ole laajoja haittavaikutuksia. 

Haitallisiksi vieraslajeiksi on nimetty sellaisia vieraslajeja, joita esiintyy laajoilla alueilla ja 
jotka valtaavat elintilaa alkuperäislajistolta ja aiheuttavat huomattavaa haittaa luonnolle ja 
ihmisille.  

Euroopan unioni on nimennyt ne haitalliset vieraslajit, joita esiintyy laajasti Euroopan 
unionin alueella. Rajoitetummilla alueilla esiintyvät haitalliset vieraslajit on nimetty kunkin 
jäsenvaltion omalle kansallisesti haitallisten vieraslajien listalle.  

 

 
Kuva 2. Pihoilta karanneet valkokarhunköynnökset kasvattavat läpipääsemätöntä versokudelmaa 
asutuksen liepeillä. Kasvi on luokiteltu vieraslajiksi. 
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3. Vieraslajien aiheuttamat haitat ja torjumisen perusteet 
 

Vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti toiseksi suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle. Ne 
voivat muuttaa ravintoketjujen rakennetta ja vaikuttaa kokonaisten eliöyhteisöjen 
toimintaan. Ne voivat olla myös uhka terveydelle, luonnon virkistyskäytölle ja matkailulle. 
Ne voivat myös aiheuttaa taloudellisia ja sosiaalisia haittoja.  

Ilmastonmuutoksesta johtuva keskilämpötilojen nousu auttaa lajien leviämistä uusille 
alueille ja lisää vieraslajien haittavaikutuksia. Suomessa talvet lämpenevät enemmän kuin 
kesät. Ilmastonmuutos näkyy täällä jo esiintyvien vieraslajien kantojen vahvistumisena, 
lajien levittäytymisenä uusille alueille ja niiden haittavaikutusten voimistumisena, sekä 
uusien vieraslajien leviämisenä Suomeen.  

Vieraslajit ja niiden torjunta aiheuttavat merkittäviä kustannuksia kaupungille ja muille 
maanomistajille. Vieraslajien ensimmäisten yksilöiden torjuminen on helpompaa ja 
ympäristöystävällisempää kuin jo vakiintuneiden laajojen esiintymien torjuminen ja niiden 
aiheuttamien haittojen korjaaminen. Toimimalla ennakoivasti vieraslajien aiheuttamia 
haittoja voidaan estää tai niitä voidaan merkittävästi rajoittaa.  

Ihmiset levittävät vieraslajeja joko tahallisesti tai tahattomasti. Tahallinen levittämistapa on 
esimerkiksi vieraslajeja sisältävän puutarhajätteen vieminen metsään. Tahattomia 
levittämistapoja ovat esimerkiksi tienvarsiniitoissa käytettäviin koneisiin tarttuneiden 
vieraskasvien siementen kulkeutuminen uusille alueille ja multakuorman mukana tulevat 
vieraslajien siemenet, munat tai juurenkappaleet. Vieraslajien siemenet leviävät myös 
eläinten kuljettamina esimerkiksi turkkiin takertuneena tai syötyjen marjojen sisällä olevien 
siementen päätyessä jätöksien mukana uusille alueille. 

 
Kuva 3. Isotuomipihlajan marjat ovat rastaiden herkkua. Pupuhuhdassa komeasti marjovan 
isotuomipihlajaistutuksen vaikutus näkyi lähimetsässä satoina rastaiden levittämistä siemenistä 
itäneinä pikkutaimina.  
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4. Lainsäädäntö 
 

Ohjelmassa noudatetaan vieraslajeista säädettyjä lakeja ja säädöksiä, kuten lakia kuntien 
ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EU) no: 1143/2014 haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä 
ja hallinnasta, lakia vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1709/2015 ja 
valtioneuvoston asetusta vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 704/2015. 
Ohjelmassa on huomioitu myös kansallinen vieraslajistrategia vuodelta 2012 sekä maa- ja 
metsätalousministeriön vuosina 2018 ja 2019 laatimat hallintasuunnitelmat I ja II EU:n 
haitallisille vieraslajeille ja vuonna 2020 laatima hallintasuunnitelma III kansallisesti 
haitallisten vieraslajien torjumiseksi. 

Ympäristöön päästämisen kielto koskee kaikkia vieraslajeja. 

Haitallisia vieraslajeja koskevat tämän lisäksi myös kiellot maahantuonnista, 
kasvatuksesta, myynnistä ja muusta hallussapidosta. Haitallisten vieraslajien hankkiminen 
on kielletty myös netistä. On huolehdittava, että vieraslajeja ei pääse leviämään myöskään 
maa-aineksen mukana. 

Maanomistajan tehtävänä on poistaa haitalliset vieraslajit omistamiltaan alueilta. 
Haitallisten vieraslajien poistaminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa kohtuuttomia 
kustannuksia. 

 

 

Kuva 4. Komealupiinin kukinto on näyttävä. Valitettavasti se voittaa kotoperäiset kasvilajit 
kilpailussa elintilasta ja vähentää luonnon monimuotoisuutta.  
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5. Jyväskylässä torjuttavat haitalliset vieraslajit ja niiden 
torjuntamenetelmät 

 

 

Kuva 5. Loppukesällä komealupiinit eivät ole enää tienpientareiden kaunistuksia. 

5.1. Komealupiini, Lupinus polyphyllus 
 

Komealupiinia kasvaa laajasti Jyväskylän alueella varsinkin teiden reunoilla, joista se on 
leviämässä luonnontilaisille alueille.  

Komealupiini leviää vain siemenistä. Sen leviäminen saadaan pysäytettyä, jos kukkavarret 
katkaistaan ennen siemenkotien ruskettumista. Komealupiinit häviävät, jos niitä niitetään 
toistuvasti tai jos ne kaivetaan maasta ylös. 

Komealupiinien torjuntatavat: 

- komealupiinit niitetään 3–5 kertaa kesässä (pääasiallinen torjuntatapa) 
- komealupiinin lehtiruusuke irrotetaan maasta 10–20 cm:n syvyydeltä ja käännetään 

kuivumaan kasvupaikalleen ylösalaisin (arvokkaat luontokohteet ja pienet 
esiintymät) 

- komealupiinit poistetaan juurineen (luonnonsuojelualueet) 

Torjuntoja jatketaan niin monta vuotta, että kaikki komealupiinit ovat hävinneet. Torjunta-
alue ja sen ympäristö tarkastetaan vuosittain kukinta-aikaan ja torjunnat aloitetaan 
uudestaan, jos komealupiineja havaitaan.  
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Kuva 6. Jättiputken näyttävä valkea kukinto voi olla halkaisijaltaan jopa 50 cm. Kukintavaiheessa 
kasvi on helppo tunnistaa kauempaakin, koska kukkavarsi voi venyä yli kolmemetriseksi.  

 

5.2. Jättiputket, Heracleum sp. 
 

Kaukasianjättiputki, Heracleum mantegazzianum, persianjättiputki Heracleum persicum ja 
armenianjättiputki Heracleum sosnowskyi on luokiteltu haitallisiksi vieraslajeiksi. Ne 
muistuttavat toisiaan, joten niistä käytetään yhteisnimeä jättiputket. Jättiputket leviävät 
siemenistä ja ylös kaivettujen kasvien uudelleen juurtuessa. 

Suurin osa Jyväskylän jättiputkiesiintymistä on pienialaisia. Ne sijaitsevat paikoissa, jonne 
ihmiset ovat tuoneet luvatta jättiputkia sisältävää puutarhajätettä.  

Jättiputkien torjuntatavat: 

- kasvien varret katkaistaan. Juuret poistetaan 30 cm syvyydelle asti. Kukinnot ja 
irrotetut juuret hävitetään sekajätteenä. Varret jätetään kasvupaikalle maatumaan. 

- kasvien varret katkaistaan. Kukinnot pakataan muovisäkkeihin ja hävitetään 
sekajätteenä. Varret jätetään kasvupaikalle maatumaan. Kasvuston päälle 
levitetään katekangas, joka kiinnitetään tukevasti paikalleen. 

Yleisin menetelmä on juurten poistaminen. Peittämistä käytetään suurilla esiintymillä ja 
louhikoissa, jos juuria ei voi kaivaa pois. Jättiputkiesiintymät tarkastetaan ja torjutaan 
vuosittain, kunnes alueella ei enää havaita jättiputkia. Katekankaan paikoillaan pysyminen 
varmistetaan vähintään kolme kertaa kesässä ja kangas pidetään paikallaan viisi vuotta 
viimeisestä sen alla havaitusta jättiputkesta. 
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Kuva 7. Jättipalsamin elinkierto on nopea, sillä kasvi elää vain muutaman kesäkuukauden verran.  

 

5.3. Jättipalsami, Impatiens glandulifera 
 

Jättipalsami on levinnyt Jyväskylässä laajasti asutuksen lähialueille. 

Jättipalsamin torjunta perustuu siementuotannon estämiseen, sillä vain ne selviävät talven 
yli. Jättipalsamit tuottavat runsaasti siemeniä, jotka itävät koko kesän ajan, mutta jotka 
menettävät itämiskykynsä 2-4 vuodessa. Runsaanakin kukkivan jättipalsamikasvuston 
huolellinen torjunta tuottaa tulosta jo muutamassa vuodessa.  

Jättipalsamin torjuntatavat: 

- niittäminen (ja niiton ulottumattomiin jääneiden jättipalsamien kitkentä). 
- kitkeminen ja kitkentäjätteen murskaaminen kasvupaikalleen 
- kitkeminen ja kitkentäjätteen pois vieminen 
- lampaiden laiduntaminen 

Yleisin menetelmä on niittäminen. Niiton ulottumattomiin jääneitä jättipalsameja ei ole 
kitketty järjestelmällisesti. Asukastalkoissa menetelmää on sovellettu tuloksellisesti niin, 
että jättipalsamit niitetään ensin kaupungin toimesta ja talkoolaiset kitkevät sen jälkeen. 
Jyväskylässä jättipalsamia torjutaan myös lampaita laiduntamalla. Kitkeminen ja 
kitkentäjätteen murskaaminen kasvupaikalleen on kätevä torjuntamenetelmä 
torjuntatalkoisiin ja pieniin kohteisiin, sillä siitä ei synny pois kuljetettavaa jätettä. Kitkentä 
ja kitkentäjätteen pois kuljettaminen on käytössä luonnonsuojelualueilla. 
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Jättipalsamien torjunta aloitetaan viimeistään kukinnan alkaessa kesä-heinäkuun 
vaihteessa ja toistetaan 2–4 kertaa kesässä. 

Jättipalsamin torjuntaa jatketaan torjuntaan otetuilla alueilla, kunnes kaikki jättipalsamit 
ovat hävinneet. Alue tarkastetaan kolmena vuonna viimeisestä jättipalsamihavainnosta ja 
torjunnat aloitetaan uudestaan, jos siellä havaitaan jättipalsameja. 

 

 
Kuva 8. Jättipalsamin varret väännetään murskaksi kitkemisen jälkeen, jotta ne eivät juurru 
uudestaan. Varret voi sen jälkeen pudottaa maahan, jossa ne maatuvat muutamassa viikossa ja 
luovuttavat ottamansa ravinteet takaisin maaperään. 
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Kuva 9. Kurtturuusu leviää luontoon tuodun puutarhajätteen, valuveden tai eläinten kuljettamien 
kiulukoiden ja siementen avulla. Tämä ruusulaji voi kasvaa karuillakin paikoilla, tässä Huhtasuolla 
hiekkamaalla.  

 
5.4. Kurtturuusu, Rosa rugosa 

 

Kurtturuusua on istutettu yleisesti puistoihin ja liikenneviheralueille. Toistaiseksi tiedossa ei 
ole kuin muutama luontoon levinnyt esiintymä Jyväskylässä. 

Kurtturuusujen torjunta perustuu kasvustojen näivettämiseen. Näivettämisessä kasvin 
maanpäälliset osat poistetaan säännöllisesti. Silloin kasvi käyttää juuristoonsa varastoidun 
ravinnon uusien versojen tuottamiseen kerran toisensa jälkeen, kunnes kaikki ravinto on 
käytetty ja kasvi kuivuu paikalleen.  

Kurtturuusun torjuntatavat: 

- murskaus ja nurmetus: kurtturuusujen oksat murskataan koneellisesti paikalleen. 
Oksamurskaa ei korjata pois, vaan sen päälle tuodaan 20 cm multaa ja alue 
nurmetetaan. 

- pensaiden poistaminen juurineen ja nurmetus: kurtturuusut kaivetaan pois ja alue 
nurmetetaan. 

- pensaiden poistaminen ilman nurmetusta: kurtturuusut kaivetaan pois tai oksat 
katkaistaan läheltä maan pintaa.  

 

Todennäköisesti ruusut versovat tulevina vuosina, käytettiinpä mitä tahansa edellä 
mainittua menetelmää. Sen takia poistettujen kurtturuusujen kasvualueelta ja sen 
ympäristöstä leikataan nurmikkoa tai poistetaan ruusunversot säännöllisesti, kunnes uutta 
versontaa tai siementaimia ei enää havaita.  
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Kuva 10. Kaakkolammella kurtturuusujen torjunta aloitettiin kasvuston koneellisella 
murskaamisella. Sen jälkeen ruusujen päälle tuotiin multaa ja kylvettiin nurmisiemenet.  

 

 

Kuva 11. Kurtturuusut versoivat murskaamista seuraavana kesänä Kangaslammella, mutta 
säännöllisten nurmikonleikkuiden odotetaan lopulta näivettävän pensaat. 



14 
 

 Jyväskylän vieraslajiohjelma 

Kuva 12. Leveälehtiset japanintattaret kurottautuvat kukkivia jättipalsameja korkeammalle tällä 
luvattomalla puutarhajätteen kaatopaikalla Kangaslammella. 

 

5.5. Japanintatar, Reynoutria japonica, sahalinintatar, Reynoutria 
sachalinensis ja tarhatatar, Reynoutria x bohemica 

 

Jyväskylässä japanin-, sahalinin- ja tarhatattaret eivät ole levinneet laajoiksi esiintymiksi. 
Pienet esiintymät sijaitsevat puistoissa, katuviheralueilla ja lähivirkistysalueilla. Tattaret 
ovat monivuotisia ja erittäin vaikeita torjua. Ne eivät tee siemeniä Suomessa, vaan leviävät 
maavarren kappaleista. Tattaret voivat kasvattaa uudet juuret myös ylös nyhdettyihin 
varsiin. Kasvusto laajenee vuosien mittaan. 

Tatarten torjuntatavat: 

- varret murskataan useita kertoja kesässä. Murska jätetään kasvupaikalle. 
- varret poistetaan ja alueelle perustetaan hoidettava nurmikko. 
- kasvusto käsitellään torjunta-aineella. 

Tattaret versovat yleensä uudestaan torjuntatavasta riippumatta. Torjuntoja jatketaan, 
kunnes uusia versoja ei enää näy. Esiintymiä tarkkaillaan tämänkin jälkeen useiden 
vuosien ajan ja torjunnat aloitetaan uudestaan, jos versoja havaitaan.  

Näiden haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltujen lajien lisäksi on muitakin suurikokoisia 
tatarlajeja, kuten neidontatar, Reynoutria japonica var. compacta, joiden myynnille ja 
kasvattamiselle ei ole rajoituksia. Niitäkään ei saa päästää luontoon. 
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Kuva 13. Espanjansiruetana on kookas etanalaji, jonka väri vaihtelee vaaleanruskeasta mustaan. Se 
on kasvin- ja raadonsyöjä, jolle kelpaavat myös koirien jätökset.  

 

5.6. Espanjansiruetana, Arion vulgaris 
 

Espanjansiruetanat leviävät Jyväskylässä nopealla vauhdilla.  

Espanjansiruetanoiden torjuntatavat: 

- kerääminen ja hävittäminen  
- esiintymäalueen käsittely etanantorjunta-aineella (aine on rautafosfaattia, jota 

esiintyy yleisesti maaperässä) 
- lisääntymis- ja talvehtimismahdollisuuksien vähentäminen 
- viestintä ja torjuntayhteistyö asukkaiden kanssa 

Pienillä esiintymillä ja suojelualueilla espanjansiruetanoita kerätään keväällä ja sadesäällä, 
jolloin ne nousevat piiloistaan näkyville. Muovipussiin kerätyt etanat lopetetaan heti 
keräämisen jälkeen murskaamalla niiden päät tai halkaisemalla päät pitkittäin sarvien 
välistä. Muilla alueilla espanjansiruetanat torjutaan etanantorjunta-aineella. Jos esiintymä 
sijaitsee rakennetussa puistossa, aluskasvillisuus pyritään pitämään matalana, jotta 
etanoiden lisääntymis- ja talvehtimismahdollisuudet vähenevät. Asukkaita kannustetaan 
torjumaan espanjansiruetanat omilta pihoiltaan sekä poistamaan avokompostit, jotka 
toimivat etanoiden lisääntymis- ja talvehtimispaikkoina. Espanjansiruetanoita voi kerätä 
myös kaupungin alueilta, mutta etanantorjunta-ainetta saa käyttää vain omalla pihalla. 
Lopetettuja etanoita voi tuoda suljettuun muovipussiin pakattuna kaupungin roska-astioihin 
tai etanaroskiksiin.  
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Kuvat 14 ja 15. Jyväskylässä on kymmeniä luontoon levinneitä kanukkaesiintymiä. Korallikanukan 
punaiset oksat loistavat kauas lehdettömänä aikana, mutta naamioituvat kesällä lehdistön alle. 
Vieraslajeiksi luokiteltuja kanukoita torjutaan yleensä lehdettömään aikaan. 

 

6. Muut torjuttavat vieraslajit 
 

Jyväskylästä tunnetaan yksi mustasiruetanan, Arion ater esiintymä, joka muutaman 
vuoden tarkkailun perusteella on leviämässä. Mustasiruetanoiden torjunta aloitetaan heti 
havainnon jälkeen ja torjuntaa jatketaan, kunnes koko esiintymä on saatu häviämään. 
Torjuntamenetelmät ovat samat kuin espanjansiruetanalla. 

Kansallisessa vieraslajistrategiassa on nimetty kasvilajeja, joiden on huomattu leviävän 
helposti luontoon, mutta jotka eivät kuulu lainsäädännöllisesti haitallisiin vieraslajeihin. 
Jyväskylässä luontoon on levinnyt ainakin seuraavia kansallisessa vieraslajistrategiassa 
haitalliseksi nimettyjä vieraslajeja: 

- etelänruttojuuri, Petasites hybridus 
- isotuomipihlaja, Amelanchier spicata 
- rikkapalsami, Impatiens parviflora 
- suurikokoisia piiskulajeja, Solidago sp. 
- valkokarhunköynnös, Calystegia sepium 
- pajuasteri, Aster x salignus 
- terttuselja, Sambucus racemosa 
- isosorsimo, Glyceria maxima 

Ja seuraavia, kansallisessa vieraslajistrategiassa tarkkailtavia tai paikallisesti (Suomessa) 
haitallisia lajeja: 

- idänpensaskanukka, Cornus alba ssp. alba 
- lännenpensaskanukka, Cornus alba ssp. stolonifera 
- siperianpihta, Abies sibirica 
- palsamipihta, Abies balsamea 
- viitapihlaja-angervo, Sorbaria sorbifolia 
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Jyväskylän lähivirkistysalueilta on löydetty myös kymmeniä korallikanukkakasvustoja, 
Cornus alba ’Sibirica’, joita torjutaan yhdessä muiden kanukkalajien kanssa. 

Näiden kasvien myyminen tai kasvattaminen omalla pihalla tai yleisillä viheralueilla ei ole 
lailla kielletty. Niitä koskee silti sama ympäristöön päästämisen kielto kuin muitakin 
vieraslajeja.  

 

7. Tarkkailtavat vieraslajit, joista ei ole havaintoja Jyväskylässä 
 

Haitallisten vieraslajien joukossa on kasveja, joita esiintyy jo Jyväskylän lähialueilla tai 
samanlaisessa ilmastossa, mutta joista ei toistaiseksi ole havaintoja Jyväskylästä. Näitä 
ovat: alaskanlupiini Lupinus nootkatensis, hamppuvillakko Jacobaea cannabifolia, 
keltamajavankaali Lysichiton americanus ja lännenpalsami Impatiens capensis. Näiden ja 
muiden nopeasti leviävien ja pysyviä kantoja muodostavien vieraslajien kohdalla 
noudatetaan varovaisuutta ja torjutaan pienimmätkin esiintymät mahdollisimman pian.  

 

Kuva 16. Aasianrunkojäärä on erittäin vaikea puuntuhooja, jonka leviämistä Suomeen on syytä 
tarkkailla ja torjua nopeasti. 

Aasianrunkojäärä on kovakuoriainen, puuntuhooja ja kasvinterveyssäädösten mukainen 
karanteenituhooja, jonka asettuminen ja leviäminen on estettävä kasvinterveyslain-
säädännön mukaisesti. Se on levinnyt alkuperäiseltä esiintymisalueeltaan ympäri 
maailmaa käsittelemättömän puutavaran, kuten kuormalavojen sisällä. Suomesta 
tunnetaan yksi aasianrunkojäärän esiintymä, joka sijaitsi Vantaalla. Tämä kovakuoriainen 
pystyisi muodostamaan pysyviä kantoja myös Jyväskylässä. Jos lajia havaitaan 
Jyväskylässä, torjuntaan ryhdytään välittömästi. 
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Kuva 17. Kaupunki kannustaa asukkaita vieraslajien torjuntaan nettisivuillaan. 

 

8. Vieraslajityön tavoitteet 
 

Vieraslajityön tavoitteita ovat: 

- estää uusien vieraslajiesiintymien syntyminen 
- kerätä ja tallettaa tieto vieraslajiesiintymistä, niiden torjunnasta ja jälkitarkkailusta 
- vähentää esiintymien leviämistä laji- ja aluekohtaisessa tärkeysjärjestyksessä 
- poistaa esiintymät laji- ja aluekohtaisessa tärkeysjärjestyksessä 
- kannustaa asukkaita ilmoittamaan vieraslajiesiintymistä ja osallistumaan 

vieraslajien torjuntaan 

Käytännön toimet tavoitteisiin pääsemiseksi ovat: 

- vieraslajiviestintä  
- vieraslajien leviämistä estävien työtapojen ja käytäntöjen omaksuminen 

viheralueiden kunnossapidossa ja rakentamisessa  
- alueelliset vieraslajikartoitukset 
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- lajikohtaisten tiedostojen/torjuntakorttien tekeminen esiintymistä, niiden torjunnoista 
ja jälkitarkkailusta 

- kaikkien jättiputki-, kurtturuusu-, espanjan- ja mustasiruetanaesiintymien torjuntojen 
aloittaminen joko samana tai viimeistään seuraavana kesänä havainnosta 

- kaikkien komealupiiniesiintymien torjunnan aloittaminen luonnonsuojelualueilla ja 
arvokkailla luontokohteilla sekä vähintään 10 metrin etäisyydelle niitä ympäröivillä 
viheralueilla viimeistään havaintoa seuraavana kesänä 

- komealupiinitorjuntojen jatkaminen niillä alueilla, joilla on jo aloitettu torjunta: 22 km 
liikenneviheralueita ja 6,8 ha muita viheralueita 

- kaikkien jättipalsamiesiintymien torjunnan aloittaminen luonnonsuojelualueilla ja 
arvokkailla luontokohteilla sekä vähintään 20 metrin etäisyydelle niitä ympäröivillä 
viheralueilla viimeistään seuraavana kesänä havainnosta  

- jättipalsamitorjuntojen jatkaminen niillä alueilla, joilla on jo aloitettu torjunta: 23 ha 
viheralueita 

- muiden vieraslajiesiintymien ottaminen torjuntaan resurssien sen salliessa 
- asukkaille suunnattu vieraslajineuvonta, havaittujen vieraslajiesiintymien 

ilmoittamiseen kannustaminen ja vieraslajitalkoiden järjestämisen mahdollistaminen 

 

 

Kuva 18. Kukkiva jättipalsami on helppo havaita. Sen vieressä kasvavan pienen jättiputken 
tunnistaminen onkin jo vaikeampaa. Kummatkin lajit ovat haitallisia vieraslajeja. 
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Kuva 19. Kaupungin nettisivujen palautepalvelussa kerätään tietoa vieraslajeista ja kerrotaan 
torjunnoista. 

 

9. Esiintymien kartoitus 
 
Vieraslajien esiintymätietoja kerätään edelleen kaupungin nettisivujen palautelomakkeilla 
osoitteessa https://s-asiointi.jkl.fi/eFeedback/fi/Home/Projects ja muiden 
vieraslajiyhteydenottojen perusteella. Vieraslajiesiintymien ilmoittamiseen on olemassa 
myös valtakunnallinen sivusto. Sinne ilmoitetut havainnot kaupungin mailla kasvavista 
vieraslajeista huomioidaan torjuntaa suunniteltaessa. 

Aluekohtaiset vieraslajikartoitukset on aloitettu vuonna 2021 Kuokkalassa ja niitä jatketaan 
vuosittain. Kartoituksia tehdään ennen metsänhoitotöitä niillä puisto- ja lähivirkistysalueilla, 
joilla on havaintoja vieraslajeista sekä suojelualueilla ja niiden suojavyöhykkeillä 
käytettävissä olevien resurssien rajoissa. Tavoitteena on, että kartoituksessa havaittujen 
vieraslajien torjunnat aloitetaan ennen metsänhoitoa. Torjunnoissa noudatetaan ohjelmaan 
kirjattua torjuntajärjestystä. Tällä rajoitetaan vieraslajien levittäytymistä pensaiston 
raivauksessa paljastuneille metsänalustoille.  

Kulkuväylien reunoilla kasvavien vieraslajien kartoituksessa hyödynnetään myös 
kaupungin katuverkoston kuvausmateriaalia.  

Kun kaupungin tietoon tulee vieraslajiesiintymä suojelualueelta, lajin esiintymisalue 
kartoitetaan kyseiseltä suojelualueelta ja otetaan mukaan torjuntaohjelmaan. 

  

https://s-asiointi.jkl.fi/eFeedback/fi/Home/Projects


21 
 

 Jyväskylän vieraslajiohjelma 

10. Torjuntajärjestys 
 

Vieraslajiesiintymiä on niin paljon, että kaikkia ei ole mahdollista torjua samanaikaisesti. 
Sen vuoksi eri lajeja torjutaan seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: 

1. Kurtturuusut, jättiputket sekä espanjan- ja mustasiruetanat 
2. Komealupiinit ja jättipalsamit 
3. Muut haitalliset vieraslajit 
4. Muut nopeasti leviävät vieraslajit 
5. Muut vieraslajit 

Laajalle levinneitä vieraslajeja, kuten komealupiinia ja jättipalsamia, torjutaan sijainnin 
perusteella seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: 

1. Luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet 
2. Luonnonsuojelualueiden ja arvokkaiden luontokohteiden lähialueet 
3. Hoidetut viheralueet 
4. Luonnontilaiset alueet 

Vieraslajitorjunnat jaksotetaan käytettävissä olevan työvoiman mukaisesti niin, että 
torjunnoilla saadaan mahdollisimman hyvä tulos. 

 
Taulukko 1. Esimerkki vieraslajitorjunnan suunnittelusta. Työvoimatarpeen määrittämiseksi on 
tehty vieraslajitorjunnan vuosikello, johon on merkitty kunkin lajin torjuntakerrat ja ajankohdat. 
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Kuva 20. Viiden vuoden säännöllisellä niittämisellä jättipalsamipelto muuttui kauniisti kukkivaksi 
niityksi Pitkäruohoon johtavan tien reunalla Kuokkalassa. 

 

11. Vieraslajien torjuntakerrat ja -tavat 
 

Vieraslajit häviävät vain harvoin yhdellä torjuntakerralla. On varauduttava siihen, että 
torjuntoja pitää toistaa useita kertoja vuodessa ja jatkaa vuosien ja jopa vuosikymmenien 
ajan. Kerran aloitettuja torjuntoja ei lopeteta ennen kuin kaikki yksilöt torjuttavalta alueelta 
ja sen ympäristöstä on saatu häviämään. Alueet tarkastetaan vielä sen jälkeenkin 
kulloisenkin lajin edellyttämällä tavalla ja torjunta aloitetaan uudestaan tarvittaessa.  

Torjuntamenetelmät vaihtelevat torjuttavan lajin mukaan. Torjuntatavaksi valitaan tehokas 
ja mahdollisimman vähän ympäristöä rasittava menetelmä. Muualla kuin suojelualueilla 
sijaitsevilla erityisen hankalasti hävitettävillä lajeilla voidaan käyttää kemiallista torjuntaa, ei 
kuitenkaan glyfosaattia. (Jyväskylän vuoden 2020 talousarvioon on kirjattu 
kaupunkirakenteen vastuulla olevien alueiden hoito ilman glyfosaattia).  

Luonnonsuojelulailla suojelluille alueille tehdään tarvittaessa vieraslajien 
torjuntasuunnitelmia, joita varten edellisellä kasvukaudella kartoitetaan 
luonnonsuojelualueen vieraslajiesiintymät. Suunnitelmiin tarvitaan alueellisen ELY-
keskuksen hyväksyntä. 
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Kuva 21. Lampaat syövät jättipalsameja Vehkalammenpuistoon rakennetuilla laitumilla ja 
kitkettävää löytyy vain laidunten ulkopuolelta.  

 

12. Vieraslajien torjunnan uudet muodot 
 

Kaupunki selvittää Vehkalammenpuistossa, saadaanko jättipalsami torjuttua lampaita 
laiduntamalla osana viisivuotista VieKas-LIFE -hanketta*. Ensimmäisten vuosien tulokset 
ovat lupaavia, sillä jättipalsamit ovat hävinneet laitumilta lähes kokonaan kolmen 
laidunnuskesän aikana. Tulevina vuosina selviää, kuinka kauan laidunnusta on jatkettava, 
että saadaan kaikki jättipalsamit ja niiden siemenpankki maaperästä häviämään. 

Vieraslajihankkeiden ja -tutkimusten tuloksina saatuja tietoja ja torjuntakeinoja seurataan 
aktiivisesti ja otetaan käyttöön, jos ne osoittautuvat sopiviksi kaupungille.  

Kaupunki osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan vieraslajien häviämiseen tähtääviin 
hankkeisiin ja tutkimuksiin. 

________________________________________________________________________ 

* VieKas LIFE -hanketta (Finvasive LIFE, LIFE17 NAT/FI/000528) koordinoi Suomen 
luonnonsuojeluliitto. Se on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta, jonka avulla 
tuetaan ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeita ja sitä kautta EU:n ympäristöpolitiikan 
toimeenpanoa. Tämän julkaisun sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan 
komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä. 
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Kuva 22. Viitapihlaja-angervoja on istutettu paljon myös Jyväskylän viheralueille. Runsaasti 
juuriversoja tekevänä se on syytä poistaa, jos alueen kunnossapito lopetetaan. 

 
13. Vieraslajeista aiheutuvien haittojen vähentäminen viheralueiden 

rakentamisessa ja kunnossapidossa 
 

Vieraskasvilajeista aiheutuvia haittoja vähennetään valitsemalla istutuksiin heikosti leviäviä 
puutarhakasveja tai kotoperäisiä kasvilajeja. Herkästi luontoon leviäviä lajeja käytetään 
vain erikoistapauksissa, kuten historiallisten puistojen paikkausistutuksissa.  
Rakennettaviin puistoihin jätetään luonnontilaisia viheralueita ja maastovaurioita 
ennallistetaan kotoperäisellä kasvillisuudella. Kunttaa eli siirrettävää kotimaista 
metsänpohjan kasvillisuutta käytetään siihen sopivilla paikoilla. 

Rakennetuista puistoista poistetaan haitalliset vieraslajit. Liikenneviheralueet pyritään 
niittämään ennen komealupiinin siemenkotien ruskettumista. Metsänhoitotöiden 
yhteydessä poistetaan alueella kasvavia puuvartisia vieraslajeja 

Viheralueiden peruskunnostusten yhteydessä poistetaan herkästi luontoon leviäviä 
kasvilajeja. Ne on paras poistaa myös silloin, jos alueen säännöllinen kunnossapito 
lopetetaan. 
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Kuva 23. Espanjansiruetanahavainnot ovat lisääntyneet Jyväskylässä nopeasti. Selkeät valokuvat 
auttavat tunnistamaan tämän haitallisen vieraslajin kotoperäisistä lajitovereistaan sekä 
helpottavat espanjansiruesiintymien seurantaa. 

 

14. Vieraslajiesiintymien seuranta 
 

Kaupungin nettisivujen palautelomakkeilla ilmoitettujen vieraslajiesiintymien ensimmäinen 
torjuntakerta on kirjattu kunkin ilmoituksen yhteyteen. Myös muut tiedot, kuten se, että 
esiintymä ei sijaitse kaupungin omistamalla maalla, esiintymää ei alueella käytäessä ole 
löydetty tai ilmoitettu lajinmääritys on ollut virheellinen, kirjataan ilmoituksen yhteyteen 
maastokäynnin jälkeen. 

Kaupungin alueelle istutetuista kurtturuusuista on tehty erilliset kohdekohtaiset tiedostot, 
joihin kirjataan esiintymän sijainti ja torjuntatiedot sekä kunkin alueen jatkokäsittelytiedot.  

Jättipalsamien ja komealupiinien vuotuiset torjunta-alueet on kirjattu kartoille. 

Muiden vieraslajien uusintatorjuntoja on listattu vuosittain ja tavoitteena on tehdä niistä laji- 
ja kohdekohtaiset tiedostot samalla tavalla kuin edellä mainituista.  
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Kuva 24. Ajankohtaisista vieraslajiasioista saa tietoa kaupungin nettisivuilta. 

 

15. Viestintä 
 

Jyväskylän kaupunki viestii haitallisista vieraslajeista aktiivisesti. Tietoa vieraslajien 
aiheuttamista haitoista tarjotaan asukkaille ennakoiden, ennen kuin lajit ovat ehtineet levitä 
laajoille alueille.  

Kaupungin vieraslajiviestinnälle on tehty oma viestintäsuunnitelma, joka tarkistetaan 
vuosittain ja jota päivitetään tarvittaessa. Suunnitelmaan on kirjattu muun muassa 
viestinnän tavoitteet, ydinviesti, kanavat, kohderyhmät sekä prosessit ja toimenpiteet. 
Lisäksi viestintää tukee yhteistyöverkosto, joka muodostuu vieraslajitorjuntaa Jyväskylässä 
tekevistä tahoista. 

Kaupungin vieraslajiviestintä lisää kuntalaisten tietopohjaa haitallisista vieraslajeista, 
innostaa haitallisten vieraslajien hävittämiseen ja markkinoi talkoomahdollisuuksia sekä 
kaupungin sähköistä vieraslajien ilmoitusjärjestelmää. Viestintää tehdään 
monikanavaisesti jokakeväistä kampanjointia unohtamatta. 
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Kuva 25. Jättipalsamia kitkettiin talkoilla Vehkalammenpuistossa kesällä 2017.  

 

16. Asukasyhteistyö 
 

Kaupunki kannustaa asukkaita torjumaan vieraslajeja kampanjoimalla siitä sekä 
sosiaalisessa mediassa että eri viestintäkanavien välityksellä. 

Jyväskylän kaupungin nettisivuille osoitteeseen  
https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/viheralueet/nain-viheralueita-hoidetaan/vieraslajit on 
koottu tietoa vieraslajeista, esiintymien ilmoittamisesta ja torjuntatalkoiden järjestämisestä. 
Sivuilla on myös yhteystiedot vieraslajien neuvontanumeroon, josta asukkaat voivat kysyä 
neuvoja oman pihansa vieraslajien torjuntaan ja ilmoittaa vieraslajihavainnoistaan. Numero 
on käytössä kesäisin. 

Asukkaat voivat torjua itse tai järjestää vieraslajitalkoita kaupungin alueella. Vieraslajien 
torjunta vaatii maanomistajan luvan. Torjunnoista tulee tehdä ilmoitus kaupungille, jotta 
voidaan varmistaa, että torjuttava alue on kaupungin omistuksessa. Poikkeuksena ovat 
espanjan- ja mustasiruetanat, joiden keräämisestä kaupungin alueelta ei tarvitse ilmoittaa. 

Kaupunki on osallistunut joihinkin jättipalsamitalkoisiin niittämällä jättipalsamit ennen 
talkoita, jolloin talkoolaisten tehtäväksi jää kitkeä niiton ulottumattomiin jääneet 
jättipalsamit. Näin on saatu torjuttua suurempia alueita tarkasti ja hyvin tuloksin. 

Monet yhdistykset sekä yksittäiset asukkaat ovat järjestäneet vieraslajitalkoita 
Jyväskylässä kiitettävästi ja pitkäjänteisesti. Toivottavasti tämä yhteisen ympäristön 
hyväksi tehty työ jatkuu myös tulevina vuosina.  

https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/viheralueet/nain-viheralueita-hoidetaan/vieraslajit
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17. Yhteenveto kommenteista ja muutoksista ohjelmaan 
kommentointiajan jälkeen 

 

Vieraslajiohjelman luonnos oli tutustuttavana kaupungin nettisivuilla ja siihen toivottiin 
kommentteja. Määräaikaan mennessä saatiin kolme kommenttia, joista yksi puhelimitse ja 
kaksi sähköpostitse. Kommentit ovat alla kursiivilla painettuna: 

Kommentti 1 (puhelimitse): Espanjansiruetanan lopetusmenetelmäksi tulisi lisätä 
etanoiden pään leikkaaminen kahtia tuntosarvien välistä. 

Kommentti 2 (sähköpostitse): Ohjelmaluonnos on mielestäni kokonaisuutena varsin 
johdonmukainen ja selkeä. Myös torjunnan tärkeysjärjestys tukee vieraslajeista koituvien 
haittojen minimointia. Vieraslajien torjuntaa selvitetään luonnoksessa varsin 
käytännönläheiselle tasolle saakka ja esitetyt toimenpiteet ovat niin ikään perusteltuja.  

Myös vuosikello on torjuntaresurssien kohdentamiseksi välttämätön, vaikka työt 
ymmärrettävästi ruuhkautuvat kasvukaudelle. 

Muutamaa asiaa jäin kuitenkin kaipaamaan. 

1) Toiminnan tilanne ja tavoitteet. Vaikka kysymys on periaateohjelmasta, olisi hyvä 
kirjata toiminnalle myös konkreettiset tavoitteet. Ohjelman sisältöön nykyisellään on 
helppo olla tyytyväinen, vaikka toiminta olisi lopulta tehotonta tai toisarvoista. Ilman 
realistisia ja mitattavia tavoitteita ohjelma jää herkästi erilaisten toimenpiteiden ja 
niiden keskinäisen tärkeysjärjestyksen luetteloksi. Mikäli tavoitteena olisi vaikkapa 
”kiireellisiksi arvioitujen kohteiden lukumäärän väheneminen kolmanneksella 
kolmen vuoden aikana”, olisi työllä jokin suunta ja saataisiin karkea käsitys tehdyn 
työn tuloksesta suhteessa ongelman kokoon. 
 

2) ”Muiden” vieraslajien monimuotoisuus. Kansallisesti haitalliseksi säädetyistä 
vieraslajeista ainakin minkki ja vesirutto on myös havaittu Jyväskylässä, mutta niitä 
ei luonnoksessa mainita, ei edes luetteloissa. Saattaa toki olla, ettei näiden lajien 
torjuntaan ole paikallista tarvetta. Ehkäpä nämä eivät myöskään liity kaupungin 
yleisten viheralueiden hoitoon, mutta se riippuu jo vähän toimialueen 
rajauksestakin. Korostan myös tässä, että olen muuttanut Jyväskylään vasta pari 
vuotta sitten, enkä siksi tunne alueen vieraslajitilannetta vielä kovin hyvin.  
 

3) Positiivinen viestintä. Vieraslajiohjelma keskittyy ymmärrettävästi ongelmaan ja sen 
torjumiseen, mikä on tietysti ohjelman tarkoitus. Ohjelmaan voisi kuitenkin 
mielestäni sisällyttää myös viestintää onnistuneista kohteista tai toimenpiteistä. 
Tällaisella viestinnällä voisi kirkastaa ohjelman päämäärää, edistää talkootyön 
motivaatiota sekä rakentaa Jyväskylän kaupungin imagoa aiheeseen liittyen. 
Pienimmillään tämä voisi olla vaikka asiasta kertova kyltti kohdepaikalla tai 
sosiaalisen median päivitys. Ehkä tällaista on tehtykin? 
 

Voisin vielä ehdottaa suunnitelmaan nippelitason tarkennuksena, että jättipalsamin 
torjunnassa otettaisiin huomioon veden virtaussuunta. Jättipalsami vaikuttaisi leviävän 
tehokkaasti ojissa ja erilaisissa vesiuomissa. Ja alavirtaanhan se leviää huomattavasti 
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tehokkaammin. Tämä koskee siis tapauksia, joissa esimerkiksi ojaa ei saada torjunnan 
piiriin kokonaan. Silloin torjuntaan olisi syytä ryhtyä yläjuoksulta käsin. 

 

Lopuksi korostan vielä, että minusta tällaisen ohjelman käynnistäminen Jyväskylässä on 
pääasiassa hieno asia.  

Palautettani ei siis missään tapauksessa pidä ottaa moitteina, vaan ennemminkin 
jatkokehittämisen ja harkinnan näkökulmina.  

 

Kommentti 3 (sähköpostitse): Kiitos hyvästä työstä vieraslajien torjunnassa Jyväskylän 
alueella! Luin vieraslajien torjuntaohjelman luonnoksen ja pidän ehdotettuja toimenpiteitä 
hyvinä. Mieleeni tuli pari vinkkiä omista kokemuksista vieraslajien torjunnasta. 

1. Kyltit: Olen matkustaessani ulkomailla esim. Australiassa huomannut, että 
kansalaisia kannustetaan harrastelemaan vieraslajien kitkentää tavanomaisen 
ulkoilun yhteydessä asentamalla tunnettujen vieraslajiesiintymien läheisyyteen 
kylttejä. Kylteissä alueella esiintyvien vieraslajien helpoimmat tuntomerkit ja 
torjuntamenetelmät esitellään sekä kerrotaan torjunnan tärkeydestä. Tämän 
kaltaista kylttejä onkin jo muistaakseni käytössä Vehkalammen puiston alueella, 
mutta mielestäni niitä voisi hyvin laittaa myös muille alueille. Näin torjunta-alueiden 
läheisyydessä liikkuvat ja virkistysalueitaan vaalivat asukkaat saatettaisiin 
paremmin saada osallistumaan torjuntaurakkaan. 

2. Terttuseljasta: Haukanniemen virkistys- ja luonnonsuojelualueella aktiivisesti 
liikkuvana ärryin joitain vuosia sitten terttuseljan levinneisyyteen alueella - se 
peijakas ottaa tilan haltuun todella tehokkaasti. Terttuseljaa on torjuttu sahaamalla 
se läheltä juurta, mutta kasvi versoo kannoista kahta kauheammin. Olen 
huomannut, että paras aika torjua terttuseljaa on huhti-toukokuussa repimällä se 
kylmästi juurineen maasta irti. Menetelmä on tehokas; terttuselja on keväällä 
rutkasti muita puuvartisia nopeampi tuottamaan lehdet, joten kasvi on helppo 
tunnistaa. Lisäksi roudasta sulanut maa on pehmeää ja kasvin pienikokoinen 
juurakko on helposti irtoava (suureksikin kasvanut pensas irtoaa juurineen 
päivineen, jos jaksaa urheilla!). Myöhemmin alkukesällä juurakko ottaa 
tukevamman otteen maasta eikä irtoa helposti vaan ennemmin katkeaa ja versoilee 
taas juurakosta. 

3. Vieraslajiesiintymät pihojen vieressä: Olen huomannut, että tietyillä asuinalueilla 
vieraslajit jylläävät heti piha-aidan toisella puolella (esim. tataresiintymät 
asuintalojen ja junaradan välisellä joutomaa-alalla Keljossa). 
Ympäristölainsäädännössä pilaaja korvaa, ja vaikka asukkaat eivät varmaan katso 
tätä hyvällä, olisi mielestäni kohtuullista kantaa vastuuta, kun omasta pihasta leviää 
haitallisia vieraslajeja luontoon. En ehdota, että asukkaiden tulisi kustantaa tai 
itsenäisesti tehdä torjuntatoimet, mutta kaupunki voisi yhdessä asuinalueiden 
asukkaiden kanssa esim. suorittaa torjuntaa asukkaiden talkoiden ja kunnan 
suorittaman työn yhdistelmillä sekä kartoittaa onko pihoissa "vieraslajilähteitä" jotka 
levittävät haitallisia lajeja pihalta luontoon ja sopia niiden korvaamisesta jollain 
toisella kasvilla. Ainakin näiden alueiden asukkaita voisi lähestyä esim. postitse 
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esitteiden muodossa, jotta varmistuttaisiin asukkaiden olevan tietoisia haitallisista 
vieraslajeista lähiympäristöissään. 

Vika vinkki saattaa olla aika utopistinen, mutta aina voi unelmoida... Tsemppiä urakointiin 
ja koordinointiin! 

Kommenttien johdosta espanjansiruetanan torjuntamenetelmiin on lisätty poimittujen 
etanoiden lopettamistavaksi etanan pään murskaamisen lisäksi etanan pään halkaisu 
tuntosarvien välistä. Johdantokappaleeseen lisättiin maininta, että tämä ohjelma ei sisällä 
vesistöjen vieraslajeja eikä muita vieraslajieläimiä kuin siruetanat. Ohjelmaan lisättiin myös 
kappale 8. Vieraslajityön tavoitteet. Siinä määritellään vieraslajityön tavoitteiden lisäksi 
käytännön toimet tavoitteisiin pääsemiseksi. Ohjelmaan lisättiin kuvat 19 ja 24 
havainnollistamaan tekstiä ja muokattiin kappaletta 16. Asukasyhteistyö.  Muilta osin 
vieraslajiohjelmaan ei tehty muutoksia. 

Jyväskylän vieraslajiohjelmassa luodaan suuntaviivoja kaupungin vieraslajityöhön tulevina 
vuosina. Yksityiskohtaisemmat tiedot torjuttavista kohteista kootaan lajikohtaisiin 
tiedostoihin. Vieraslajiesiintymät torjutaan mahdollisimman kokonaisina myös purojen ja 
ojien varsilta, maanomistus huomioiden. Poikkeuksena tästä ovat luonnonsuojelualueiden 
ja arvokkaiden luontokohteiden ympärille muodostettavat kapeahkot vyöhykkeet, joilta 
poistetaan nopeasti leviävät jättipalsamit ja komealupiinit jo ennen kuin koko esiintymä 
otetaan mukaan torjuntoihin.  

Kaupunki kannustaa asukkaita torjumaan vieraslajeja kampanjoimalla siitä pääasiassa 
sosiaalisessa mediassa ja eri viestintäkanavien välityksellä. Muutamiin kohteisiin on viety 
kyltit myös maastoon. Kaupunki tekee myös yhteistyötä eri yhdistysten kanssa ja yksi 
tällainen kampanja on käynnissä Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Olemme 
valinneet heidän kanssaan yhteistyössä jättipalsamikohteita eri puolilta kaupunkia, ja he 
järjestävät niissä kitkentätalkoita useita kertoja kesässä. He ovat myös vieneet kohteisiin 
kylttejä, joissa asukkaita kannustetaan kitkemään jättipalsameja myös itsenäisesti.  

Terttuseljaa torjutaan Haukanniemessä sekä luonnonsuojelualueella että sen ulkopuolella. 
Torjunta aloitettiin alasleikkaamalla pensaat ja jatkossa niistä joko poistetaan uudet versot 
tai kaivetaan koko pensaat ylös. Menetelmän valintaan vaikuttaa käytettävissä olevat 
resurssit. 

Vieraslajiesiintymät sijaitsevat yleensä asutuksen lähellä. Vieraslajit ovat levinneet 
luontoon joko istutuksista karanneina tai luontoon viedyistä puutarhajätteistä. Asukkaita 
kannustetaan poistamaan omalta pihalta karanneet vieraslajit kaupungin puolelta 
viestimällä siitä joka vuosi ja kerrotaan myös siitä, että puutarhajätettä ei voi viedä 
kaupungin puolelle. Kaupunki jakaa myös kehotuksia poistaa kaupungin puolelle 
sijoitettuja puutarhajätekasoja tai istutuksia, jos tekijä selviää. Muiden, yksittäisille 
asukkaille kohdistettujen viestien sijaan on painopisteenä toistaiseksi ollut yleinen, kaikille 
asukkaille suunnattu viestintä vieraslajeista. 
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Kuva 26. Maitohorsma on kaunis ja pitkään kukkiva luonnonkasvi, joka tarjoaa ravintoa suurelle 
joukolle pörriäisiä ja perhosia. Se on hyvä esimerkki kotoperäisistä lajeista, joilla voi korvata 
herkästi luontoon leviäviä vieraslajeja viheralueiden istutuksissa. 
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