
Isosorsimoiden pressutuskokeilu



Tutkimuskohteena Hattulan Lehijärvi

• 3 isosorsimoesiintymää

• yksityisranta

• 2 kohdetta luonnonsuojelualueella 

• esiintymät peitettiin kestopeitteillä 

2016-2017

• idea Lempäälän Ahtialanjärveltä

• poikkeuslupa suojelualueille

• kokeessa seurattiin eri 

pressutusaikojen vaikutusta 

isosorsimon elinvoimaisuuteen

• loppukesä/syksy (4 kk)

• kasvukausi

• 2 kasvukautta

• pressut poistettiin kaikilta kohteilta 

lokakuussa 2019 



Ihalemmenoja I 350 m2

Kesäkuu 2016 Kesäkuu 2018 Lokakuu 2019



Tulokset

→ 4 kk pressutus:

• isosorsimot eivät nousseet pressujen alla olleille oja-alueille kasvukaudella 2017 

– mutta pressujen liitoskohtiin nousi ”sorsimoraita”. Vuonna 2018 sorsimot olivat 

levinneet melkein kokonaan takaisin ojaan.

Kesä 2016 Kevät 2017 Kesä 2018



Tulokset

→ 1 kasvukauden pressutus:

• vuoden jälkeen eli syksyllä 2017 poistetun pressun kohdalla ei seuraavina vuosina 

kasvanut yhtään isosorsimoa, ainoastaan reunoilla oli ohuesti kasvustoa.

Kesäkuu 2016 Kesäkuu 2018 Lokakuu 2019



Tulokset

→ 2 kasvukauden pressutus:

• kahden kasvukauden jälkeen isosorsimo levittäytyi pressun reunoilta osittain 

takaisin alueelle, josta pressu oli poistettu.

Kesäkuu 2016 Elokuu 2019Marraskuu 2018



Tulokset

→ 3 kasvukauden pressutus:

• kolmen kasvukauden jälkeen isosorsimo oli suurilta osin tukahtunut pressujen 

alla, mutta noin metrin päässä pressun alla saattoi olla vihreitä kasvinosia.

Kesäkuu 2016 Lokakuu 2019



Kohtasimme voittajamme!

• Rannassa veden alla kasvusto mädäntyi 

nopeasti, kuivemmilla paikoilla 

isosorsimoja oli elossa pressujen reunoilla 

vielä kolmen vuoden jälkeen

• leviää tehokkaasti; laajat juurakot levittäytyvät 

pressujen ulkopuolelle

• elinvoimainen; kasvaa pressujen läpi / alla

• Pressut hapertuivat aurinkoisella ja 

kuivalla paikalla

• auringon läpäisevyys

• pressujen poisto työlästä

• Pressutus vie aikaa

• hankkeen kokonaiskulut n. 12 000 €



Isosorsimon torjunta

• Ennaltaehkäisy

• Opi tunnistamaan isosorsimo ja estä leviäminen kitkemällä

• Muista hävittää myös kasvinosat vedestä/rannalta

• Pienet kasvustot

• Käytä pressua ja tarkkaile leviämistä

• Kitke tarvittaessa

• Laajat kasvustot

• Laajoja kasvustoja ei saa 

enää hävitettyä vaan 

ainoastaan hillittyä

• Ruoppaaminen

• Laidunnus

www.vieraslajit.fi

www.vanajavesi.fi



Yksityisranta 500 m2

Heinäkuu 2016 Kesäkuu 2018 Lokakuu 2019



Ihalemmenoja II 350 m2

Elokuu 2016 Kesäkuu 2017 Lokakuu 2019



Saarenkärki 200 m2

Elokuu 2016 Kesäkuu 2017 Lokakuu 2019



Yksityisranta

Oja ja osa rannan esiintymästä pressutettu heinäkuussa 2016,      

lisää pressutusta tehty kesällä ja syksyllä 2017 sekä kesällä 2018

• Rannassa veden alla kasvusto jo kesällä 2017 mädäntynyttä, kuivemmilla 

paikoilla isosorsimoja elossa pressujen reunoilla myös kesällä 2018

Elokuu 2016 Kesäkuu 2018



Luonnonsuojelualue

Poikkeuslupa kahden esiintymän 

pressuttamiselle haettu Hämeen 

ELY-keskuksesta

• kasvustot pressutettiin jään päältä 

maalis-huhtikuussa 2017, jottei 

lintujen pesintä häiriintyisi

• pressutuksen vaikutuksia 

seurataan kaksi kasvukautta

• järven puolella isosorsimot mätänevät 

nopeasti veden alla

• sisempänä kuivalla maalla sorsimot 

kuivuvat pressun alla ja olivat vielä 

kesän 2018 lopussa elinvoimaisia

200 m2

2 x 350 m2


