HAITALLISIA VIERASKASVEJA SISÄLTÄVÄN
PUUTARHAJÄTTEEN KÄSITTELY LAKEUDEN
EKON ALUEELLA
Haitallisten vieraskasvilajien leviäviä kasvinosia
ei saa viedä luontoon eikä laittaa ilman käsittelyä kompostoitavan puutarhajätteen joukkoon!
Haitallisia vieraslajeja ovat mm. jättipalsami ja jättiputki. Listalle ovat tulossa vuonna 2019 mm. komealupiini ja kurtturuusu.

Haitallisten vieraskasvilajien kitkeminen on tehtävä ennen siementämistä!
Haitallisten vieraskasvien alut kannattaa kitkeä jo heti pienenä. Estä
siementen ja juurakoiden kulkeutuminen puutarhajätteen, maa-aineksen, ajoneuvojen, jalkineiden, vaatteiden, puutarhavälineiden, kotieläinten tai tulvan mukana ympäristöön. Maassa olevat siemenet
saattavat kestää itävinä jopa vuosikymmeniä, kuten lupiinilla. Jättipalsamin siemen menettää itävyyden muutamassa vuodessa.
Suojaudu jättiputkelta

Jättipalsami

Lakeuden EKOn alueen kuntalaiset saavat tuoda vieraskasvijätteitä jäteasemille muovisäkkeihin pakattuna veloituksetta. Isommista kuormista, yli henkilöauton peräkärry, on soitettava etukäteen Kempeleen Jätekuljetuksen asiakaspalKomealupiini
veluun tai jäteasemalle.
Puhdista vieraslajijäte mahdollisimman hyvin irtoavasta mullasta ja
hiekasta. Nurmipaakut tulee hajottaa kasvien ympäriltä. Jos haitallisten vieraskasvilajien jätettä on paljon, kannattaa lajitella leviävät
kasvinosat (siemenet, versot, juuret tai juurtuvat kasvinosat) erilleen
vietäväksi jäteasemalle. Leviämättömät kasvinosat voi kompostoida.
Haitallisten vieraskasvilajien jäte voidaan myös mädättää vähintään
kesän yli tiiviisti suljettuna esim. vahvaan jätesäkkiin ja vasta sen
jälkeen kompostoida. Vieraskasvilajien jäte voidaan myös kuivattaa
ennen toimittamista jäteasemalle tai kompostiin.
Huomaa, että kotikompostointi ei kuitenkaan välttämättä tuhoa vieraslajia, koska lämpötilaerot vaihtelevat. Tätä esimädätettyä tai sitä
sisältävää kompostimultaa ei siis kannata käyttää muualle kuin leikattaviin nurmiin tai syvälle maan alle.
Lakeuden EKOn asemakaava-alueen ulkopuolella saa satunnaisesti
polttaa kuivatettua kasvijätettä paloturvallisuus huomioiden. Leviäviä
kasvinosia sisältävää vieraskasvijätettä ei saa missään tapauksessa
viedä luontoon eikä vesistöjen varsille leviämään eikä ilman esikäsittelyä laittaa kompostiin.

Jättiputkea torjuessa on käytettävä suojavaatteita.
Se voi aiheuttaa ihoon palovammojen kaltaisia oireita. Herkät ihmiset voivat saada hengenahdistusta ja allergisia oireita jo kasvuston lähellä oleilusta. Jättiputken torjuntaan käytetään useita menetelmiä, riippuen kasvuston esiintymisen laajuu- Jättiputki
desta sekä kasvien iästä.
Mitä vieraskasvit ovat
Vieraskasvilajit ovat siirtyneet luontaisilta esiintymisalueiltaan ihmisen mukana uusille alueille. Haitallisten vieraskasvien hallintaan liittyy lainsäädäntö. Haitallisia vieraslajeja on nimetty sekä EU:n että
kansallisessa vieraslajiluettelossa. Kumpaankaan luetteloon kuuluvaa lajia ei saa maahantuoda, myydä, kasvattaa tai pitää hallussa.
Nopeasti leviävät haitalliset vieraskasvit hävittävät alleen luonnolle
tärkeää ja herkkää luonnon lajistoa. Monet haitalliset vieraskasvit
ovat levinneet luontoon puutarhajätteen mukana tai villiytyneistä puutarhoista, asumattomilta tonteilta tai maanrakennuksen läjitysmaiden
kautta. Älä tuo myöskään matkoilta kasveja mukanasi.
Ilmoita aina vieraslajihavainnoista www.vieraslajit.fi sivustolla.
Lisätietoa: www.vieraslajit.fi ja www.lakeudeneko.fi. Esitteen laativat Vieraskasvit hallintaan hanke ja Lakeuden EKO. Lähde: www.vieraslajit.fi.
Kuvat: Taimi Mahosenaho.

