
ERILAISET KONEELLISET 

POISTOMENETELMÄT 

JA NIIDEN KÄYTÖSSÄ 

HUOMIOITAVAT SEIKAT

Kuva: Jari Hakkarainen / Yle



VESIKASVIT

- Ilmaversoiset, kuten isosorsimo

- Kelluslehtiset ja irtokellujat

- Uposlehtiset, pohjalehtiset, irtokeijujat, 

vesisammalet ja näkinpartaiset

Kuva: Antti Kanninen



VESIKASVILLISUUDEN 

POISTOSSA HUOMIOITAVAA

- Elinympäristöjen säilyttäminen

- Ekosysteemin ylläpito

- Eroosion välttäminen

- Ravinteiden leviämisen esto

Kuva: Gastronomiac.com



VESIKASVIEN POISTOA

SUUNNITTELEVAN MUISTILISTA

1. Ota yhteyttä vesialueen omistajaan, naapureihin ja 

kuntaan

2. Selvitä, onko kunnostettavaksi tarkoitetul la alueella 

tai  sen läheisyydessä eri tyisiä luontoarvoja 

tai vedenkäyttöä

3. Käytä asiantunti jaa arvioidessasi sopivaa poistotapaa 

ja ajankohtaa

4. Selvitä sopiva käyttötapa tai  läj i tyspaikka poistetul le 

kasvimateriaali l le

5. I lmoita asiasta kir jal l isesti  ELY-keskukselle

Kuva: Vieraslajit.fi



TORJUMINEN NIITTÄMÄLLÄ

- Leikattu kasvimassa on aina kerättävä 

talteen

- Tehokkain niittoaika kesä-heinäkuun 

vaihteessa

- Parempi tulos niittämällä useamman kerran 

vuodessa ja toistamalla niitto muutamana 

seuraavana vuonna

(Kuva: Sarvilinna & Sammalkorpi 2010)



TRUXOR

- Monitoiminen amfibiokone

- Niittää, kerää tai kaivaa

- Lisäosana myös imuruoppaus

- Telaketju/ potkuri/ siipiratas

Kuva: Colvoy Equipment



RS2000 / RS5000

- Harvesterityyppinen leikkaava ja 

keräävä kaislaleikkuri

- Voidaan käyttää myös saastuneen 

kasvillisuuden tai roskien poistoon

- RS5000 liikkuu myös maalla

Kuva: RS-PLANERING



MUUT NIITTOKONEET

- Erilaiset veneeseen tai lauttaan 

kiinnitettävät kelluvat niittokoneet

- Paalaavat niittokoneet

- Maalla käytettävät 

niittokoneet

- Pienien alueiden käsittelyyn 

yksityishenkilöiden ja 

organisaatioiden toimesta

Kuvat: https://www.valonia.fi/wp-

content/uploads/2020/04/Yleisimm%C3%A4t-vesikasvit-ja-niiden-

poisto-2016_pieni.pdf



POISTAMINEN RUOPPAAMALLA

- Maa-ainesta/lietettä poistetaan 

koneellisesti

- Useimmiten kaivinkoneella

- Imuruoppaus pumppaamalla putkea pitkin

- Yli 500 m3 luvanvaraista

- Ajoitus pääsääntöisesti 1.9. – 30.4.



KAIVINKONEET

- Tavallinen kaivinkone

- Pitkäpuominen soveltuu esimerkiksi 

mainiosti rantakasvien poistoon 

ulottuvuutensa johdosta.

Kuva: rotator.fi



KELLUVAT KAIVINKONEET

- Kelluu alle sijoitetuilla ponttooneilla, 

mutta ei välttämättä eroa muuten 

tavallisesta kaivinkoneesta

- Käytetään nimitystä amfibio-kaivinkone

- Ei sovellu tavalliseen maatyöhön

Kuva: Remu.fi



WATERMASTER

- Suomalaisen tuotannon amfibiokone

- Monikone, tehokas imuruoppaaja

- Paljon lisäosia saatavilla, jolla onnistuu 

monet erilaiset tehtävät

kuva: Watermaster



MUUT IMURUOPPAUSKONEET

- Kaupallisten koneiden lisäksi on olemassa 

myös pienempiä omatekoisia koneita

- Pienemmät koneet sopivat hyvin 

pienien esiintymien tai ahtaiden alojen 

ruoppaukseen

-Olemassa myös käsikäyttöisiä tai veneeseen 

kiinnitettäviä välineitä, mutta ne soveltuvat vain 

pienien alojen ruoppaukseen

"Pikku-Masa" kuva: Liukkosen Roppauspalvelu Oy



KONEYRITTÄJIEN KARTOITUS

- Mahdollisuudet isosorsimon 

koneelliseen torjuntaan

- Tietojen keräys rekisteriä 

varten käytettävissä olevasta 

laitteistosta



REKISTERI

Selitteet:



JOHTOPÄÄTÖKSET JA 

SUOSITUKSET

• Isosorsimon parhaaseen poistotapaan 

vaikuttavat monet tekijät ja työ 

pitää suunnitella huolellisesti

• Informatiivisia hankkeita 

tarvitaan tietoisuuden lisäämiseksi

• Vieraslajien kestävä torjunta vaatii 

yhteistyötä


