
Vieraslajiesitykset
HAMK- kestävän kehityksen
1. vuoden opiskelijat

Ohjaus: Maria Lehtimäki ja Rauni Varkia



ISOSORSIMO

Vieraslajin laji-info ja haitat

Glyceria maxima

Tekijät:

Henriikka Luoma, Emerik Metteri, 

Sofia Mäkelä, Matilda Sokka, 

Anniina Suvilampi ja Heidi Toivola



Isosorsimo

• monivuotinen heinäkasvi

• 1-2,5m korkea

• heleänvihreä

• vankka korsi

• kukinnon haarat karheita

• lehdet 5-15mm leveät ja alta kiiltävät

(Glyceria maxima)

Ulkonäkö ja erityispiirteet

Kuva: Henriikka Luoma Kuva: Henriikka Luoma



Isosorsimon elinympäristö

• Kasvaa puolikelluvana vesistöjen rannoilla.

• Esiintyy yleisenä Etelä-Suomen järvien ja jokien 

rannoilla sekä ojissa.

• Matalat hiesu-, savi- ja liejupohjat.

• Leviää lähinnä vahvojen juurien avulla.

• Leviää myös siementen avulla.

Kuva: Henriikka Luoma



Isosorsimon levinneisyys

• Isosorsimon alkuperäinen levinneisyysalue kat-

taa Länsi-Euroopan ja Keski-Siperian.

• Isosorsimoa istutettiin 1800-luvulla 

Hämeeseen ja Lounais-Suomeen karjan rehuksi 

ja koristekasviksi. 

• Yleinen etelässä, varsinkin 

Kokemäen ja Kymijoen vesistöissä.

• Satunnaisia esiintymiä myös Oulun alueella.

• Lajin levinneisyys on voimistunut runsaasti.

Havaintokartta: https://laji.fi/observation/map?target=Glyceria%20maxima&countryId=ML.206

&invasive=true



Isosorsimon haitat

• Laajentaa nopeasti reviiriään.

• Muokkaa elinympäristöjä ja ekosysteemejä.

• Muodostaa vaikeakulkuisia alueita ja täten haittaa
vesiliikennettä.

• Aiheuttaa virkistyskäytön ongelmia.

• Muuttaa maisemaa.

• Lajilla ei ole Suomessa luontaisia vihollisia tai 
voimakkaampia kilpailijoita.

• Parhaillaan tutkitaan isosorsimossa loisivan
nokisienen aiheuttamaa myrkyllisyyttä.

• Suurten esiintymien torjunta on haastavaa ja 
kallista.

Kuva: Vanajavesikeskus



Lähteet

• Laji.fi haettu 25.08.2020 https://laji.fi/taxon/MX.40510

• Linda Viljamaa julkaistu 2019, Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö. Haettu 
25.08.2020 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/261868/viljamaa_linda.
pdf?sequence=2&isAllowed=y

• Sisävesien vieraslajit- vesikasvit Raportti 28.02.2014, haettu 
25.08.2020 https://vieraslajit.fi/sites/default/files/Vesikasvit_Havina_raportti.pdf

• Vieraslajit.fi haettu 25.08.2020 http://vieraslajit.fi/fi/lajit/MX.40510/show

• YLE uutiset Mihin joki katosi? Katso video vieraskasvin peittoamasta 
uomasta Jari Hakkarainen 24.08.2020 haettu 25.08.2020 https://yle.fi/uutiset/3-
11503814

• Ympäristö.fi Julkaistu 25.6.2018 klo 13.55, päivitetty 2.7.2019. Haettu 
25.08.2020 https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Loimijoki/Vesiston_tila_ja_vesienhoidon_haasteet

https://laji.fi/taxon/MX.40510
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/261868/viljamaa_linda.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://vieraslajit.fi/sites/default/files/Vesikasvit_Havina_raportti.pdf
http://vieraslajit.fi/fi/lajit/MX.40510/show
https://yle.fi/uutiset/3-11503814
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Loimijoki/Vesiston_tila_ja_vesienhoidon_haasteet


ISOSORSIMO
Torjuntakeinot ja hyötykäyttö
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ISOSORSIMO
Torjuntakeinot ja hyötykäyttö

Artturi Heikkinen, Katri Rissanen, Toni Salmela, Sini Santikko, Nelli Vähämäki



TUNNISTA, ILMOITA JA TORJU!

Tunnistamisen tärkeys

• Toimi aikaisin!

• Ilmoita havainnoista 
lajitietokeskukseen
• Laji.fi
• vieraslajit.fi

Kuva: Amada44, Wikimedia Commons



NIITTO

• Edullinen 
vaihtoehto pienille 
kasvustoille.
• Hidasta ja sitovaa, ei 

kuitenkaan tuhoa kasvia 
kokonaan.
• Kuivata ja polta 

poistettu kasvimassa.

Kuva: Picist



KÄSILLÄ KITKEMINEN

• Pienelle kasvustolle 
sopiva

• Hidasta

• Kuivata ja polta poistettu 
kasvimassa.

Kuva: Amada44, Wikimedia Commons



SUOJAPEITE

• Täytyy olla suurempi kuin kasvualue.
• Osa kasvista selviytyy suojapeitteestä 

huolimatta.
• Huomioi muovin 

haittavaikutus ympäristöön.
• Hidasta

Kuva: Vanajavesikeskus



KONEELLINEN POISTO

• Repii kasvin juurineen

• Sopii isoille levinneisyysalueille

• Tehokas

• Huomioi kustannukset ja ilmoitukset ELY-
keskukseen

Kuva: Nikotheras, Wikimedia Commons



• Torjuntatoimien 
suunnittelussa on tehtävä 
systemaattinen riskiarviointi ja 
konsultoida tarvittaessa 
asiantuntijoita.

• Huomioi eläimien pesintäajat.

HUOMIOI:



Hyötykäyttö

KARJAN REHU BIOKAASU

BIOHIILI BIOETANOLI

HYÖTYKÄYTTÖ



LÄHTEET

• Vieraslajit.fi

• Vanajavesikeskus.fi

• https://carbons.fi/wp-
content/uploads/2020/08/Lyhyempi-
oppim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-biohiilen-
k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4.pdf

• Maa- ja metsätalousministeriö. (2012) Kansallinen 
vieraslaji 
strategia. http://vieraslajit.fi/sites/default/files/Viera
slajistrategia_web.pdf#overlay-context=fi/node/27. 
25.08.2020.

• Laji.fi

• Viljamaa, L. (2019) Isosorsimon alistava 
levinneisyyskartoitus Loimijoella ja selvitys 
Isosorsimon hyötykäyttömahdollisuuksista.

https://carbons.fi/wp-content/uploads/2020/08/Lyhyempi-oppim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-biohiilen-k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4.pdf
http://vieraslajit.fi/sites/default/files/Vieraslajistrategia_web.pdf#overlay-context=fi/node/27


Komealupiini
LUPINUS POLYPHYLLUS

Herva Sanna

Lähti Silja

Pyhälammi Maija

Rainio Iida

Stenvall Linda

HAITALLINEN 
VIERASLAJI

Kuva: Maxpixel



Komealupiinin
tuntomerkkejä

• Kasvaa 100-150 cm mittaiseksi

• Kukinto on pitkulainen ja väriltään
vaaleanpunainen, sininen, violetti tai 
valkoinen

• Kasvin lehti on pitkäruotinen ja 
sormilehdykkäinen

Kuva: Linda Stenvall

Kuva: Pixabay



• Alkuperäinen levinneisyysalue

Pohjois-Amerikka

• Ensimmäinen havainto Suomessa

1800-luvun loppupuolelta

• Lupiinia tavataan lähes

koko Suomessa pohjoisinta Lappia

lukuunottamatta

- tienvarsilla, rantapenkereillä, 

joutomailla ja puutarhoissa

Levinneisyys

Kartta: Kasviatlas



Levinneisyyteen
vaikuttavat tekijät

• Leviää helposti maa-aineksen, mm. 

puutarhajätteen mukana

• Siemenet säilyttävät itämiskykynsä

pitkään, koska siemenpakit säilyvät

maaperässä vuosia

• Maahantuonti, kasvatus, myynti, muu

hallussapito ja ympäristöön

päästäminen on kielletty

Kuva: Pxhere



Haitat

• Lajia on havaittu useilla uhanalaisten 

ja perinteisten niittykasvien sekä 

niiden hyönteisten kasvupaikoilla

• Heikentää kulttuurimaisemia valtaamalla 

alaa kedoilta ja vanhoilta koristekasveilta

• Myös tienpientareilla esiintyy arvokasta 

kotoperäistä kasvillisuutta

• Alkanut levitä 

hiekkapohjaisille mäntykankaille

• Sitoo juurinystyröillään typpeä 

ilmasta rehevöittäen kasvupaikkaansa

• Vaikeuttaa metsänuudistamista tukehduttaen 

puiden taimia

• Myrkyllinen sisältämiensä alkaloidien vuoksi

Kuva: Linda Stenvall



Torjunta

 Ei voi hävittää enää kokonaan, mutta leviämistä voidaan 

rajoittaa

 Kukintojen niittäminen ennen siementen kypsymistä voi 

estää uusien siemenien leviämistä

 Säännöllinen niitto heikentää kasvin elinvoimaa

 Hävittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä, torjuntatyö vie 

vuosia

 Yksittäisiä kasveja voi hävittää kaivamalla juurineen

Kuva: Pixabay



Lähteet

Kansidian kuva: CC0 Public Domain

https://www.maxpixel.net/static/photo/1x/Lupinus-Polyphyllus-Lupins-Bloom-Blossom-Red-5297722.jpg

2. dian 1. kuva: Linda Stenvall

2. dian 2. kuva: Pixabay, CC0

https://pixabay.com/fi/photos/dragonfly-lupiini-siipi-hy%C3%B6nteinen-5210318/

3. dian levinneisyyskartta:

Lampinen, R. & Lahti, T. 2019: Kasviatlas 2018. -- Helsingin Yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. Levinneisyyskartat osoitteessa 

http://koivu.luomus.fi/kasviatlas. CC BY 4.0

4. dian kuva: Bernard Spragg, CC0 Public Domain

https://pxhere.com/en/photo/179335

5. dian kuva: Linda Stenvall

6. dian kuva, Pixabay, CC0

https://pixabay.com/fi/photos/lupiini-kes%C3%A4-kukka-sininen-2449371/

Allergia- ja astmaliitto ry, Terve askel-luontoon –hanke: Vieraslajit: Komealupiini

https://www.allergia.fi/luontoaskel/vieraslajit/komealupiini/#2952de71

Maa- ja metsätalousministeriö: Puutarhan haitalliset vieraslajit, Juves Print Oy 2011

https://mmm.fi/documents/1410837/1516663/Vieraslajiesite.pdf/4108abd7-57f2-4596-990b-2de6a43471e5/Vieraslajiesite.pdf

Vieraslajit.fi - Komealupiini:

https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38950/show

Vieraslajit kuriin (VIKURI) -hanke:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/VIKURIhanke

https://www.maxpixel.net/static/photo/1x/Lupinus-Polyphyllus-Lupins-Bloom-Blossom-Red-5297722.jpg
https://pixabay.com/fi/photos/dragonfly-lupiini-siipi-hy%C3%B6nteinen-5210318/
http://koivu.luomus.fi/kasviatlas
https://pxhere.com/en/photo/179335
https://pixabay.com/fi/photos/lupiini-kes%C3%A4-kukka-sininen-2449371/
https://www.allergia.fi/luontoaskel/vieraslajit/komealupiini/#2952de71
https://mmm.fi/documents/1410837/1516663/Vieraslajiesite.pdf/4108abd7-57f2-4596-990b-2de6a43471e5/Vieraslajiesite.pdf
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38950/show
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/VIKURIhanke


Alppivesilisko
—Vieraslajin 
esittely

Ichthyosaura alpestris

Aino Sihvola, Katarina Ponkilainen, Maria Takaeilola, 
Noora Rempsu, Tuomas Metsälä

https://pixabay.com/fi/photos/vesilisko-alpine-newt-3407057/

https://pixabay.com/fi/photos/vesilisko-alpine-newt-3407057/


Perustietoa o Alppivesilisko ei ole lisko, vaan 
sammakkoeläinten luokkaan 
kuuluva salamanteri

o Tunnetaan myös nimellä 
alppimanteri

o Koko: 6-12cm

o Selkäpuoli musta, ruskea tai 
sinertävä

o Oranssi vatsa

o Poikaset elävät vedessä

o Naaraat munivat 200 munaa 
vuodessa

o Ravinto: mm. toukat, 
planktonit, katkat, 
maanpäälliset hyönteiset, 
oman lajin munat

https://pixabay.com/fi/photos/alpine-newt-vesilisko-2383004/

https://pixabay.com/fi/photos/alpine-newt-vesilisko-2383004/


Miten erottaa alppivesilisko 
kotoperäisestä vesiliskosta ja 
rupimanterista?

• Alppivesiliskolla EI ole vatsassa täpliä, 
vesiliskolla ja rupimanterilla on

• Rupimanteri on helpompi erottaa, se on 
suurempi ja sillä on kyhmyinen iho

• Vesiliskon iho on vihertävän ruskea ja sen 
vatsapuoli ei ole yhtä kirkkaan oranssi 
kuin alppivesiliskon

Alppivesilisko

Vesilisko

Rupimanterihttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Uhandre_goimenditarra.jpg

http://www.biopix.biz/rupilisko-triturus-cristatus_photo-67632.aspx

https://www.ollikorhonen.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/Vesilisko-2005-3262.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Uhandre_goimenditarra.jpg
http://www.biopix.biz/rupilisko-triturus-cristatus_photo-67632.aspx
https://www.ollikorhonen.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/Vesilisko-2005-3262.jpg


Levinneisyys

• Esiintyy luontaisesti läntisessä Keski-
Euroopassa ja Balkanin niemimaalla

• Suomessa ensimmäiset
havainnot Turussa vuonna 2013

• Levinnyt Suomeen
ihmisten välityksellä

• Alppivesiliskon munien on 
mahdollista levitä myös
puutarhoihin tuotavien vesikasvien
mukana

Havainnot Suomessa

https://laji.fi/observation/map?target=Ichthyosaura%20alpestris&countryId=ML.206&invasive=true

https://laji.fi/observation/map?target=Ichthyosaura alpestris&countryId=ML.206&invasive=true


Haitat ja torjunta

• Voivat levittää tauteja Suomen 
sammakkoeläimiin, suurin riski kytridiomykoosi-
sienitaudin leviäminen Suomeen

• Kytridiomykoosi on 30-vuoden aikana 
aiheuttanut yli 200 sammakkoeläinlajin 
sukupuuton

• Tauti voi olla oireeton, eikä siihen ole hoitoa ja 
oireetonkin kantaja voi levittää tautia

• Alppivesiliskojen tuonti, kasvatus ja luontoon 
päästäminen on Suomessa kiellettyä vuodesta 
2016 alkaen

Taudin elinkaari 
sammakkoeläimessä

https://search.creativecommons.org/photos/4ab2cd85-41f9-44c5-8e9f-fddf3c8486da

https://search.creativecommons.org/photos/4ab2cd85-41f9-44c5-8e9f-fddf3c8486da


Lähteet
http://vieraslajit.fi/fi/lajit/MX.200927/show

https://yle.fi/uutiset/3-9166065

http://www.sammakkolampi.fi/lajit/satunna
iset.html#alppimanteri

https://www.aamulehti.fi/a/23514547

https://laji.fi/taxon/MX.200927

https://www.maailmankuvalehti.fi/2008/2/s
ammakoiden-pandemia

https://www.froglife.org/info-
advice/amphibians-and-reptiles/alpine-
newt/

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream
/handle/10024/162285/VNTEAS_2020_32.p
df?sequence=1&isAllowed=y

Kuvat haettu 17.9.2020. Kuvien lähteet
Kuva 1: 
https://pixabay.com/fi/photos/vesilisko-alpine-
newt-3407057/
Kuva 2: https://pixabay.com/fi/photos/alpine-
newt-vesilisko-2383004/
Kuva 3: Joxerra Aihartza 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/6/6b/Uhandre_goimenditarra.jpg
Kuva 4: http://www.biopix.biz/rupilisko-
triturus-cristatus_photo-67632.aspx
Kuva 5: Olli Korhonen, saatu lupa kuvan 
käyttöön 17.9.2020 
https://www.ollikorhonen.com/wordpress/wp-
content/uploads/2011/04/Vesilisko-2005-
3262.jpg
Kuva 6:
https://laji.fi/observation/map?target=Ichthyos
aura%20alpestris&countryId=ML.206&invasive
=true
Kuva7: muokattu tekstit suomeksi itse
https://search.creativecommons.org/photos/4
ab2cd85-41f9-44c5-8e9f-fddf3c8486da

http://vieraslajit.fi/fi/lajit/MX.200927/show
https://yle.fi/uutiset/3-9166065
http://www.sammakkolampi.fi/lajit/satunnaiset.html#alppimanteri
https://www.aamulehti.fi/a/23514547
https://laji.fi/taxon/MX.200927
https://www.maailmankuvalehti.fi/2008/2/sammakoiden-pandemia
https://www.froglife.org/info-advice/amphibians-and-reptiles/alpine-newt/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162285/VNTEAS_2020_32.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://pixabay.com/fi/photos/vesilisko-alpine-newt-3407057/
https://pixabay.com/fi/photos/alpine-newt-vesilisko-2383004/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Uhandre_goimenditarra.jpg
http://www.biopix.biz/rupilisko-triturus-cristatus_photo-67632.aspx
https://www.ollikorhonen.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/Vesilisko-2005-3262.jpg
https://laji.fi/observation/map?target=Ichthyosaura alpestris&countryId=ML.206&invasive=true
https://search.creativecommons.org/photos/4ab2cd85-41f9-44c5-8e9f-fddf3c8486da


Täplärapu
Pacifastacus leniusculus

Jokirapukannan pelastuksesta haittalajiksi!

Esko Tuovinen

Tekijät: Anu Heinilä, Aliisa Kuitunen, Samu Utti, 
Emilia Vesalainen, Elina Hirvonen



levinneisyys

• Alunperin tuotu Pohjois-Amerikasta, 
koska laji kestää rapuruttoa eurooppalaista 
jokirapua paremmin.

• Suomessa täplärapua esiintyy eniten Järvi-
Suomessa, jossa ravun on ollut helppo 
levittäytyä hyvien vesiyhteyksien vuoksi.

• Täplärapua tavataan Suomessa 
noin 800:ssa eri järvessä ja joessa.

• Suurimmat täplärapukannat ovat suurten 
järvien, kuten Saimaan alueella.

• Taloudellinen hyöty.

Jokiravun levinneisyys

Täpläravun levinneisyys

Joki- ja täpläravun elinkierto ja levinneisyys



Tekijät, jotka 

vaikuttavat 

leviämiseen

Täpläravun osalta

• Joustavat elinvaatimukset

• Viihtyvyys laajoilla lämpöalueilla ja 
murtovedessä

Lainsäädännön osalta

• EU:n kielto vieraslajin 
istuttamisesta uusiin 
luonnonvesistöihin, vuodesta 2015 
alkaen

Vieralajit.fi



haitat

• Nopeakasvuinen ja aggressiivinen

• Kantaa ja levittää rapuruttotyyppiä, 
joka tappaa jokirapuja entistä 
tehokkaammin

• Levittäytyessään kaventaa 
jokiravun elinympäristöä

• Kannan tihentyessä voi paikallisesti 
haitata esimerkiksi kalojen 
lisääntymistulosta

Kansallinen rapustrategia 2013-2022

Kuvassa rapurutto-
tapaukset 

rapuruttotyyppi-
kohtaisesti

: As tyypin raputyyppi
: Psl tyypin rapurutto
: molemmat yllämainitut
: Ruton tyyppiä ei pystytty 
määrittämään



torjunta

• Ei ole olemassa muulle eliöstölle 
vaaratonta hävittämiskeinoa. 
Tärkeintä on rajoittaa täpläravun 
leviämistä uusiin vesiin.

• Täpläravun torjunnassa tavoitteena on 
myös rapuruton torjuminen.

• Täplärapu kantaa lähes aina 
rapuruttoa, joka on tappava 
jokiravulle.

• Suomessa täpläravun pyynti on 
laillista, viljely ja istuttaminen 
kiellettyä.

Pixabay (kuvaa vaalennettu)

Pixabay



KALASTAJAlle/RAVUSTAJAlle

Älä siirrä rapuja uusiin 
vesiin äläkä sumputa niitä 
muualla kuin pyyntiveden 

siinä osassa, josta ne on 
pyydetty

Syöttikalat pitää myös olla 
samalta alueelta tai 

pakastus ennen käyttöä (2 
vrk -20°C)

Älä säilytä rapuja elävinä 
muualla kuin ko. vesistössä 
(rapuruton leviämisriski)

Ota ruttoinen rapu pois 
vedestä

Älä siirrä ravun- tai 
kalanpyydyksiä 

rapuruttovedestä muihin 
luonnonvesiin 

desinfioimatta niitä 
perusteellisesti

Tyhjennä veneiden 
pilssivedet kunnolla ennen 

vesistöstä toiseen 
siirtymistä



Lähteet

• https://vieraslajit.fi/lajit/MX.53031/show

• https://www3.uef.fi/documents/462517/875124/XIV+Vltknnllst+Rapup
%C3%A4iv%C3%A4t+2017+esitykset+pieni.pdf/45617ebe-ac0e-4550-
a99e-69caf83bfa35

• https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/531184/rks2010_6.pdf?seq
uence=1

• https://vieraslajit.fi/fi/content/eun-vieraslajiasetus-ja-muut-
s%C3%A4%C3%A4d%C3%B6kset

• https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/era/artikkeli-1.482129

• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161511/MMM
_4_2019_rapustrategia.pdf

• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80300/Kansallin
en%20rapustrategia%202013-2022.pdf

• https://pixabay.com/fi/photos/kalvaa-t%C3%A4pl%C3%A4rapu-parketit-
alakerta-920607/ kuva: susanna70

• https://pixabay.com/fi/photos/suomi-lake-forest-905724/ kuva: jackmac34

• https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/531184/rks2010_6.pdf?sequ
ence=1

https://vieraslajit.fi/lajit/MX.53031/show
https://www3.uef.fi/documents/462517/875124/XIV+Vltknnllst+Rapup%C3%A4iv%C3%A4t+2017+esitykset+pieni.pdf/45617ebe-ac0e-4550-a99e-69caf83bfa35
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/531184/rks2010_6.pdf?sequence=1
https://vieraslajit.fi/fi/content/eun-vieraslajiasetus-ja-muut-s%C3%A4%C3%A4d%C3%B6kset
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Tuntomerkit
• Tummanvihreä, 30-200 cm pitkä

sisävesistöissä kasvava uposkasvilaji

• Lehdet pyöreäkärkisiä ja 
pehmeitä, kasvavat kolmen
kiehkuroina varren ympärillä

• Nopeasti kasvava ja helposti leviävä

• Talvehtii vihreänä ja aloittaa
yhteyttämisen aikaisin keväällä
heti, kun valoa on tarpeeksi

Kuva: Wikimedia Commons



Levinneisyys
• Kotoisin Pohjois-Amerikasta

• Tuotu Suomeen vuonna 1884 Helsingin 
yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan, minkä 
jälkeen istutettu myös joihinkin suomalaisiin 
vesistöihin

• Luokiteltu kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi 
2012

• Menestyy erityisesti kirkasvetisissä, matalissa ja 
lievästi rehevöityneissä vesistöissä

• Esiintyy Suomessa sadoissa järvissä ja 
Itämeren rannoilla
• Laajalti Etelä-Suomessa ja Keski-

Suomen eteläosissa
• Esiintymiä myös Koillismaalla ja käsivarressa

Kuva: Kasviatlas



Levinneisyyteen vaikuttavia tekijöitä
• Leviää ja kasvaa hyvin pienestä kasvin osasta

• Juurtuu uuteen kasvupaikkaan helposti

• Suuret massakasvustot irtoavat usein pohjasta ja nousevat pintaan

• Verson osia kuljettavat uusiin kasvupaikkoihin mm.

Aallokko Virtaukset
Kalan-

pyydykset
Veneet Linnut



Haitat
• Heikentää biodiversiteettiä

• Rajoittaa alkuperäislajien kasvua tai syrjäyttää ne

• Häiritsee vesistön ekosysteemiä

• Muuttaa vesistöjen ravinnekiertoa

• Vaikuttaa veden laatuun
• Yhteyttäminen nostaa veden pH-

arvoa vapauttaen samalla fosforia sedimentistä

• Kuluttaa happea kuolleiden kasvustojen
hajoamisvaiheessa

• Kiihdyttää vesistöjen rehevöitymistä ja pahentaa sisäistä
kuormitusta

• Haittaa virkistyskäyttöä varsinkin massaesiintyminä

Kuva: Wikimedia Commons



Torjuminen
• Mekaaninen torjunta: niitto, raivausnuottaus

• Irrotettu kasvusto hävitettävä perusteellisesti

• Huomion kiinnittäminen veneiden ja 
kalastusvälineiden puhtauteen vesistöjen välillä 
liikuttaessa

Tehokasta 
torjuntaa 

vesiruttoon 
EI

toistaiseksi 
tunneta!!!



Hyödyntäminen
• Suomen ympäristökeskuksen Elodea 1 ja 2-

hankkeissa selvitetään eri hyödyntämistapoja:

• Maanparannus

• Lannoitus

• Biokaasutuotanto

• Rehu

• Elintarvike- tai ravintolisäkäyttö

• Kosmetiikkateollisuus

Kuva: Wikimedia Commons
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