Haitalliset ja hankalat kasvit puutarhassa
Haitallinen vieraslaji = hävitettävä laji
Kansallisesti haitallista vieraslajia ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:n
ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa
markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

Kurtturuusu
Haitallinen vieraslaji. Myyntikiellossa 1.6.2019. Lajin puna- ja valkokukkainen muoto tulee
hävittää puutarhoista, puistoista sekä uimarannoilta ja maanteiden varsilta seuraavan
kolmen vuoden aikana. Selvitä, mitä lajia ruususi ovat ennen hävitystä. Kaikki puna- ja
valkokukkaiset pensasruusut eivät ole kurtturuusuja.

Japanintatar, sahalintatar, tarhatatar
Haitallinen vieraslaji, joka saattaa karata luontoon. Erityisen hankalasti torjuttava. Juurakon
tuhoaminen saattaa kestää vuosia. Ei saa laittaa kompostiin, sillä leviää sen kautta.
Tatarien juurakot kannattaakin kuivattaa ja laittaa sen jälkeen sekajätteisiin poltettavaksi.
Huom. Tatarien leviämisalttius kannattaa selvittää etukäteen. Esim röyhytatarin ja
suomentatarin kanssa pärjäilee, ainakin jos kasvupaikka on rajoitettu. Toisaalta löytyy
jättitataria pienempiä aggressiivisesti leviäviä lajeja..

Jättiputki
Haitallinen vieraslaji. Aiheuttaa palovammoja ja leviää siemenistä erittäin hyvin. Siemenet
säilyvät maassa itämiskelpoisina 10 vuotta.
Jos näette jättiputkea kylän alueella, siitä on ilmoitettava hallitukselle, joka ohjeistaa kasvin
hävittämisen.

Lupiini
Haitallinen vieraslaji. Leviää luontoon ja syrjäyttää kotoperäisiä niittykasveja. Ei saa päästää
siementämään. Kasvit kaivetaan pois juurineen.

Jättipalsami
Haitallinen vieraslaji. Leviää siemenistä mm. metsään. Hävitä kasvusto säännöllisesti
lähialueilta, jotta siitä pääsee eroon äläkä päästä kasvustoa siementämään.

Vieraslajit
Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaisilta levinneisyysalueiltaan uusille alueille
ihmisen myötävaikutuksella.

Viitapihlaja-angervo
Vieraslaji. Leviää runsaasti juurivesoista. Ei saa päästää leviämään metsään. Sitä voi
kasvattaa vai rajatulla alueella, jolloin vesojen muodostus estetään esim. ruohonleikkuulla.

Pajuangervo
Vieraslaji. Erittäin leviävä pensas ja vaikeasti hävitettävä. Älä istuta sitä kyläämme.
Hävitetystä kasvustosta kyläsaunan takana on jäljellä vuosittain leikattu laikku
autonpesukatoksen viereisen lyhtytolpan ympärillä.

Kanadanpiisku
Vieraslaji. Leviää siemenistä joka paikkaan ja erityisesti kylän vesiaiheiden varrelle. Jos
kasvatat piiskua pihassasi tai kasvimaalla, huolehdi siitä, että leikkaat kukkavarret ennen
siementen kypsymistä.

Pajuasteri
Vieraslaji. Erittäin leviävä perenna. Leviää myös juurenpalasista. Tekee tiiviitä kasvustoja
vesistöjen varsille luontoon.

Puistolemmikki
Vieraslaji. Kaunis, mutta hankala puutarhassa. Leviää siemenistä. Huolehdi siitä että nyhdät
lemmikkikasvuston pois heti kukinnan jälkeen.

Puutarhurin riesat
Peltokierto eli elämänlanka
Jopa 3 metriä korkeaksi kasvava köynnöskasvi kasvattaa trumpetin näköisiä valkoisia tai
vaaleanpunaisia kukkia heinä-elokuussa. Peltokierto saattaa tukahduttaa toisen kasvin
kiertyessään sen ympärille. Peltokierto leviää helposti pienistäkin juurenkappaleista, mikä
tekee siitä erittäin vaikeasti torjuttavan rikkaruohon.

Vuohenputki
Tiheästi kasvavat valkokukkaiset vuohenputket voivat kasvaa jopa metrin korkuisiksi.
Leviävät siemenistä sekä maavarren ja juuriston avulla. Pienetkin juurenpätkät versovat
helposti. Helpoin tapa hävittää kasvi isolta alueelta on vaihtaa mullat kokonaan.

Tuoksuvatukka
Puutarhamyymälöistä myytävä runsaasti leviävä korkea pensaskasvi. Ei kannata istuttaa,
sillä leviää jopa juurenkappaleista. Sen hävittäminen on todella työlästä.

Peltokorte
Monivuotinen peltokorte kasvattaa itselleen vahvat yli metrin pituiset juuret, jotka saattavat
kasvaa jopa asfaltin läpi. Kortteesta on tosi hankala päästä eroon. Edes Roundup ei tehoa.
Varmaankin korte on vielä jäljellä, kun ihmiskunta on hävinnyt, joten yritetään tulla toimeen
sen kanssa.

Tähtiputki ja isoukonkello ym.
Leviävät helposti siemenistä ympäri puutarhaa. Kukinnan jälkeen kukkavarret pitää leikata,
ettei pääse siementämään.

Maahumala
Matala rönsyillä leviävä pyöreälehtinen violetti huulikukkainen erittäin yleinen luonnonkasvi
nurmikolla. Pyrkii valloittamaan kukkapenkkejä. Työllistää kitkejää.

Leviävät aitapensaat kylässämme
Kaikki kylän perustamisvaiheessa istutetut aitakasvit ovat hankalahoitoisia korkeutensa ja/tai
leviämisalttiutensa vuoksi. Jos ei jaksa hoitaa hankalaa aitaa, niin mökkipalstojen välisen ja
polkujen varsien aitakasvin voi vaihtaa toiseen. Kasvimaan tai puiston viereinen aita
täytynee olla yhtenäisyyden vuoksi samaa lajia, samoin pysäköintialueita rajaavan aidan.

Idänvirpiangervo
Leviää juurivesoista muun puutarhakasvusto sekaan, minkä vuoksi hankala aitakasvi. Sitä
voi muotoilla leikaten. Juurivesoja täytyy kaivaa pois, etteivät leviä.

Ruusuaidat
Ovat erittäin hankalia aitakasveja, koska leviävät runsaasti juurivesoilla. Polun puolelta pitää
huolehtia ruohokaistaleen leikkuusta. Erityisesti valkoinen ruusu on levinnyt kohti polkuja.

Marja-aronia
Kasvaa jopa 3 m korkeaksi. Pitää huolehtia siitä, että aita leikataan vuosittain niin, että se ei
kasva yli 2 metriin. Siistein aronia-aita saadaan, jos se leikataan säännöllisesti. Ylikasvanut
aita leikataan juuresta.

Orapihlaja-aita
Orapihlaja-aitaa pitää leikata säännöllisesti joka vuosi kerran tai kaksi. Runsain kasvu
päättyy kesäkuun alkuun, jolloin voi tehdä ensimmäisen leikkauksen.

Heisiangervo
Kasvaa korkeaksi ja leveäksi. Sitä täytyy kaventaa kasvimaan kohdalla, jotta ei kasva
polulle.

Haitalliset etanat
Lehtokotilo
Kotilo, jolla on kotilokuori ja jonka suuaukossa on valkoinen juova. 1,5-2,5 cm pitkä.

Espanjansiruetana
Aiheuttaa suurta tuhoa puutarhassa. Vieraslaji, 7-14 cm pitkä, likaisen oranssin värinen,
mutta muitakin värivariaatioita löytyy. Ei saa sekoittaa kotimaiseen ukkoetanaan.
Punasiruetana on myös oranssin värinen ja sitä löytyy kasvihuoneista Suomessa. Näiden
kahden lajin erottaminen vaatii asiantuntijaa.
Molemmat etanalajit syövät puutarhakasveja runsaasti ja tekevät puutarhan ylläpidosta
erittäin hankalaa. Etanat kerätään sankoon heti kun niitä havaitaan, ja kaadetaan kiehuvaa
vettä päälle. Kuolleita etanoita ei saa jättää maahan, sillä toiset etanat syövät ne ja
pulskistuvat. Kotiloita tuhotaan rautasulfaatilla.

