
”Vieraslajien torjunnassa 
ennaltaehkäisy on paras tapa.”

Miia Korhosen keikka meni mönkään talven ensimmäisen pyrypäivän takia.

LUONTOTURVA KY

• Hollola
• Perustettu 2016. 
•  Toimialana vieraslajien torjunta 

ja siihen liittyvä neuvonta, 
 valokuvaus, näyttelytoiminta, 

koulutus ja luennointi ym.
• Vastaa Lahden kaupungin 
 alueen vieraslajitorjunnasta
• Suunnitelmissa laajentaa toi-

mintaa muualle Suomeen

viävän monin paikoin, ja niiden 
torjunta on jättiputkeakin vai-
keampaa. Lupiini jatkaa valloi-
tustaan. Viitapihlaja-angervo on 
riesa metsiin päästessään. Jopa 
terttuselja haittaa ainakin vir-
kistyskäyttöä.

Vieraslaji paitsi vie tilaa koti-
maisilta, usein harvalukuisilta 
niitty- ja ketokasveilta, voi myös 
muuttaa paikan ekologiaa perus-
teellisesti.

– Jättipalsami ei esimerkiksi si-
do puron vartta kuten muu kas-
villisuus. Törmä voi tällöin sor-
tua puroon, viedä kutusoraikon 
tai samentaa veden. Metsänpoh-
jaa valloittavat lajit saattavat es-
tää metsän luontaisen uudistu-
misen, Korhonen sanoo.

KORHONEN TOIVOO,  että vie-
raslajiasioista olisi enemmän 
 valtakunnallista tiedotusta. 
Hänen kokemuksensa mukaan 
myöskään puutarha- tai metsä-
alan kouluissa ei vielä puhuta vie-
raslajiasioista paljoakaan.

Hän on itse rakentanut aihees-
ta useita valokuvanäyttelyitä, vie-
raillut kouluissa ja vetänyt talkoi-
ta, ja huomannut, että tiedon tar-
ve on suuri.

– Laki velvoittaa torjumaan, 
mutta kunnon neuvoja, ohjaus-
ta saati varoja siihen ei mistään 
oikein saa, hän ihmettelee. 

Korhonen on itse kerännyt pal-
jon esimerkiksi valokuva-aineis-
toa, ja toimivasta torjunnastakin 
alkaa olla kokemusta.

– Voisin laittaa senkin tiedon 
kaikkien saataville jonnekin jär-
kevälle alustalle, kunhan siitä sai-
si jonkin korvauksen.

Vieraslajien torjunta lähtee sii-
tä, että havainnoista ilmoitetaan. 
Oikein osoite on kunta: esimer-
kiksi kuntien sähköisten, usein 
karttapohjaisten palautejärjestel-
mien kautta tieto menee toivot-
tavasti eteenpäin oikeaan osoit-
teeseen. Myös vieraslajiportaalin 
kautta tieto leviää.

Mäntsälässä odotti 
jättiputken valtaa-
ma maakasa, jota 
piti tulla vilkaise-

maan. Juuri sinä päivänä tuli kui-
tenkin ensilumi ryminällä. Vie-
raslajitorjuja Miia Korhosella al-
koi siis uusi vaihe töissä.

– Syksy on hyvää aikaa esimer-
kiksi jättiputken kaivamiselle, 
mutta nyt pitää sitten keskittyä 
markkinointiin ja kirjallisiin töi-
hin, hän toteaa.

KORHONEN TEKI monenlaista 
työtä ennen puutarhuriksi ryh-
tymistään. Työ vieraslajien pa-
rissa innosti niin, että hän opis-
keli myös hortonomiksi. Loppu-

työ syntyikin sitten jättiputken 
torjunnasta 2015.

– Sehän on ihanan kamala 
 kasvi, voimakas ja petollinen!

Hän oli aina ajatellut, ettei 
koskaan ryhdy yrittäjäksi, mut-
ta Luontoturva Ky aloitti alku-
vuonna 2016. Nyt hän on kak-
si kesää vastannut koko Lahden 
kaupungin alueen vieraslajitor-
junnasta. Pelkästään jättiputki-
kohteita on 270, ja lisää tulee jo-
ka vuosi.

– Jo laki velvoittaa torjuntatöi-
hin. Ja mitä enemmän saamme 
tietoa esimerkiksi luonnon mo-
nimuotoisuuden merkityksestä, 
sitä tärkeämpää työtä tämä on, 
Korhonen painottaa.

LAHDEN MALLI näyttää toimi-
van. Kun yksi taho vastaa seudun 
vieraslajitorjunnasta, työ on hal-
littua, tehokasta ja pitkäjänteistä.

– Lahdessa kaupunki torjuu 
jättiputkea myös yksityisten mail-
ta veloituksetta. Vain silloin työ 
on tuloksellista. Jättiputki vaatii 
jopa kymmenen vuoden vahti-
misen, ennen kuin paikka voi-
daan julistaa kasvista vapaaksi.

Korhonen toivoo, että Lahden 
malli leviäisi myös muualle maa-
han. Hänellä onkin työn alla suu-
rempi yhteistyökuvio, jolla mal-
lia voi markkinoida.

– Myös muualla maassa ollaan 
samojen kysymysten äärellä. Töi-
den ulkoistamisinnossa tämä on 
myös mahdollisuus.

VIERASLAJIEN TORJUNNASSA 
ennaltaehkäisy on paras tapa. Le-
viämisen ehkäisy ja ensimmäis-
ten kasvien hävittäminen on vie-
lä suhteellisen edullista.

– Lajiesiintymiä ei kannata jät-
tää vain olemaan. Kasvit leviävät 
väistämättä, ja torjunnasta tulee 
joka hetki kalliimpaa. 

Kiertäessään Lahden alueella 
Korhonen on törmännyt moniin 
vieraslajeihin.

– Jättipalsamia on valtavasti 
esimerkiksi ojien varsilla. Jätti-
ja japanintatar näyttävät nyt le-

Vieraslajien torjunta –
työlästä, mutta 
sitä pitää tehdä
Vieraslajituntijaksi päätyneen Miia Korhosen 
ura ei ole ollut suunniteltu. Mutta niin vain hän 
nyt vastaa koko Lahden alueen vieraslajitorjun-
nasta ja on huolissaan koko Suomen tilanteesta.  
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