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Haitallisten vieraslajien torjunta hankkeissa 
 

Metsissä torjuttavat puuvartiset kasvit 
 
Idänpensaskanukka Cornus alba ssp. alba 

Isotuomipihlaja Amelanchier spicata 

Palsamipihta Abies balsamea 

Pilvikirsikka Prunus pensylvanica 

Siperianpihta Abies sibirica 

Terttuselja Sambucus racemosa 

Viitapihlaja-angervo Sorbaria sorbifolia 

Vuorivaahtera Acer pseudoplatanus 

 
Tässä ohjekortissa luetellut lajit ovat koristekasveja, joista on haittaa vain, jos ne ovat 
levinneet luontoon. Niitä voidaan edelleen kasvattaa rakennetuilla viheralueilla, mutta osaa 
ei enää istuteta uusiin istutuksiin Helsingissä.   
 
Näitä lajeja torjutaan rakennushankkeissa sellaisilla metsäalueilla, joihin kohdistuu 
rakentamistoimenpiteitä tai joita kunnossapito ei pääse hoitamaan rakentamisen aikana. 
Torjunnasta päätetään yhteistyössä tilaajan kanssa hankkeen suunnittelussa. Torjunnan 
avulla rajoitetaan lajien ympäristöön leviämistä ja niiden aiheuttamia haittavaikutuksia.   
 
Torjunnan aloitusedellytykset 
 
Suunnittelualueella on toteutettu haitallisten vieraslajien maastokartoitus. Metsistä 
torjuttavien puuvartisten kasvien sijainti on tiedossa. 
 
Torjunta ennen rakentamisen aloittamista 

− Suunnittelija määrittelee torjunta-alueen rajauksen. 

− Puuvartisia kasveja torjutaan ennakolta erillisessä torjuntaurakassa.  

− Kasvit leikataan mahdollisimman lähetä maan rajaa. Viitapihlaja-angervo ja 
idänpensasangervo poistetaan kuitenkin juurineen aina kun mahdollista.  

− Maa-ainesta voidaan siirtää muualle käytettäväksi, jos juuret on poistettu. 

Torjunta rakentamisen aikana 

− Urakoitsija tekee torjunnan suunnittelijan määrittelemässä laajuudessa. 

− Torjuntatapa: Kasvit leikataan mahdollisimman lähetä maan rajaa. Viitapihlaja-
angervo ja idänpensaskanukka poistetaan juurineen aina kun mahdollista.  

− Pintamaa  
a) voidaan käyttää suunnittelualueella. 
b) voidaan siirtää käytettäväksi muualla, jos juuret on poistettu. 
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Torjunta takuuaikana ja luovutuksen jälkeen 

− Urakoitsija tekee torjunnan suunnittelijan määrittelemässä laajuudessa. 

− Torjuntatapa: Kasvit leikataan mahdollisimman lähetä maan rajaa. Viitapihlaja-
angervo ja idänpensasangervo poistetaan juurineen aina kun mahdollista. 

− Urakoitsija kirjaa torjuntakerrat, -menetelmät ja ajankohdat. Urakoitsija luovuttaa 
torjuntatietoaineiston takuuajan päättyessä rakennuttajalle ja kunnossapidon 
tilaajalle torjunnan jatkamiseksi tarvittaessa. 
 

Jätteen käsittely 

Pienet määrät jätettä jätetään maastoon. Suuret määrät käsitellään risujätteenä. Juuret 
hävitetään vieraslajijätteenä. 
 
Seuranta 
 
Kunnossapitourakoitsija seuraa alueita, joista haitallisia vieraslajeja on torjuttu. Seurantaa 

jatketaan niin kauan, että havaitaan ettei torjuttavia vieraslajeja enää ole. 

Muuta 

Puuvartisina kasveina tämän ohjekortin lajit leviävät suhteellisen hitaasti uusille 
kasvupaikoille, mikä helpottaa niiden torjuntaa. 
 

 
Viitapihlaja-angervo, kuva Jouko Rikkinen www.vieraslajit.fi 

http://www.vieraslajit.fi/

