


VieKasLife-vieraslajihanke

• Hanketta hallinnoi Suomen Luonnonsuojeluliitto 

• Hankekumppanit Marttaliitto, Luonnontieteellinen 
keskusmuseo (LUOMUS), Jyväskylän kaupunki, Luonto-
Liitto, Luonnonvarakeskus (LUKE), ja Riihimäen 
kaupunki.

• Hanke alkoi heinäkuun alussa 2018 ja loppuu 
31.12.2023



Hankkeen tavoitteet
Tavoitteena on

• luoda uudenlainen ja innostava malli tehdä kansalaistiedettä sekä 
toimia luonnon ja oman hyvinvoinnin puolesta, 

• löytää biohajoava ja myrkytön vaihtoehto glyfosaatille haitallisten vieraskasvilajien torjunnassa,  

• hävittää EU:ssa haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu keltamajavankaali Suomesta kokonaan, 

• vähentää merkittävästi Suomen jättiputki- ja jättipalsamiesiintymiä sekä 

• lisätä merkittävästi suomalaisten vieraslajitietoutta, mikä vähentää vahingossa ja tarkoituksella 
tehtävää haitallisten vieraslajien levittämistä Suomessa. (Erikoisesti Marttojen tavoite).

Kuva Wikipedia



Koulutamme (Marttaliitto)
• Viisi koulutustilaisuutta  (13.4.2019 ja 4 x vuosina 2020-2021) 

• Osallistuu 250 puutarhamarttaa, he vievät tiedon edelleen 3 000 martalle (2019-2021) 

Neuvomme (Marttaliitto ja piirit)
• 50 yleisöluentoa (2020-2022)

• 6 verkkoluentoa (2021-2023)

• 64 x Martat neuvoo chattia (2020-2023)

Jaamme tietoa ja innostamme toimintaan (Marttaliitto)
• Martat-lehti (45 000 jäsentä)

• Verkkosivut 

• Some (facebook, twitter, instagram)

Opinnollistaminen VieKas -Vieraslajit kuriin! (Marttaliitto)

Martat ja VieKas Life –hanke 2018-2023



VieKas – koulutetut puutarhamartat
• Vieraslajien havainnointi ja ilmoittaminen (kansalaistiede)

• Vieraslajien torjunta omasta pihapiiristä/lähiympäristöstä ja torjunnasta 
ilmoittaminen 

• Tiedon vieminen eteenpäin ja toisten marttojen innostaminen vieraslajien 
torjuntaan
• Järjestävät aiheesta marttailtoja/ marttatapahtumia

• Vähintään 2 tapahtumaa/puutarhamartta, joissa tavoitetaan yhteensä 25 
marttaa

• Yhdistysilta, vieraslajikävely, torjuntatapahtuma… 

• Yhteistyö ja osallistuminen Luonnonsuojeluliiton / muiden tahojen järjestämissä 
vieraslaji -tapahtumissa. Kannustetaan myös muita osallistumaan!



Jättiputket

• 3-5 metrin korkuisia.

• Kaksivuotinen – kukkii toisena vuonna.

• Leviävät siemenistä – kasvupaikalla 
monivuotinen kasvusto.

• Kukinto kerrannaissarja, jossa jopa 120 
pikkusarjaa.

• Siemenet säilyvät maassa jopa 10 
vuotta.

”Varhainen puuttuminen”: Kasvit 
kaivetaan ylös ennen kukintaa. 

EI siimaleikkuria – roiskuttaa kasvinestettä. 
SUOJAVAATETUS!



Jättipalsami 
(Impatiens glandulifera) 

• ”Paukkupalsami”

• 1,5 - 2,5 metrin korkuinen.

• Yksivuotinen, leviää vain 
siemenistä. Siemenet kelluvat ja 
leviävät pitkiä matkoja veden 
mukana.

• Helppo kitkeä, kun työn aloittaa 
ajoissa.



Keltamajavankaali
(Lysichiton americanus)
• Kookas, puoli metriä korkea 

vehkakasvi.

• Yksi kasviyksilö peittää 
neliömetrin alueen.

• Keltainen suojuslehti selvästi 
isompi kuin luonnonvaraisilla 
vehkoilla.

• Kosteikossa, siemenet 
leviävät virtaavan veden 
mukana pitkiä matkoja.

• Noin 10 esiintymää Suomessa 
– on vielä hävitettävissä 
kokonaan.



Tervetuloa mukaan 
hävittämään vieraslajeja!


