
Kanadanvesirutto 
ja japanintatar ovat 
kansallisesti haital-
liseksi säädettyjä 
vieraslajeja.

Keltamajavankaali ja 
jättipalsami ovat EU:ssa 
haitalliseksi säädettyjä 
vieraslajeja.

Vieraslaji on kasvi, eläin tai muu eliölaji, jon-
ka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen 
ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tar-
koituksella edesauttanut. Laji on levinnyt 
alueille, minne se ei olisi ilman ihmistä levin-
nyt. Vieraslajit voivat olla haitallisia, jolloin ne 

uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Kaikki 
vieraslajit eivät ole haitallisia. 

Tulokaslajit leviävät uusille alueille 
luonnollisesti ilman ihmisen toimin-

nan vaikutusta. Esimerkiksi il-
mastonmuutos voi aiheuttaa 

lajien levinneisyyden 
lisääntymistä. Vieras-

lajisäädökset eivät 
kosketa näitä 

lajeja. 

Isosorsimo (Glyceria maxima) on 
1–2,5 metriä korkea monivuotinen 
heinäkasvi, joka kasvaa laajoina 
heleänvihreinä usein puolikelluvina 
kasvustoina vesistöjen rannoilla. 

Vieraslaji syrjäyttää massakasvustollaan 
alkuperäisiä rantakasveja ja leviää helposti 
siementen sekä kasvinpalojen avulla. 
Se aiheuttaa rantojen umpeenkasvua, 
mikä muuttaa haitallisesti esimerkiksi 
kalojen ja lintujen elinympäristöjä. 
Isosorsimo haittaa myös vesistöjen 
virkistyskäyttöä kuten uimista ja veneilyä.  

MUITA VIERASLAJEJA Vieraslaji
ISOSORSIMO

Vieraslaji - mikä siis?
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Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
Esite on osa HOLA Lake II -hanketta, jota rahoittavat: 



TUNNISTA
•	 Isosorsimo muodostaa laajoja 

kasvustoja ja on suurikokoinen

•	 Vaaleanvihreät ja jäykät lehdet

•	 Lehdet ovat 5–15 mm leveät

•	 Vastaavia kasveja ovat järviruoko 
ja piuru

•	 Isosorsimon lehdet ovat alta 
kiitävät sekä lyhytsuippuisempia 
kuin samantyyppisten kasvien

•	 Kukinnon haarat ovat selvästi 
karheat

TIETOA
Isosorsimo on istutettu Suomeen 
1860-luvulla rehu- ja koristekasviksi. 
Alkuperäinen levinneisyysalue on 
Länsi-Euroopasta Keski-Siperiaan. 
Se kasvaa nykyään Suomen järvien 
ja jokien savi-, hiesu- ja liejuran-
noilla sekä ojissa. Isosorsimoa on 
tavattu Oulun korkeudella asti.

Lajilla ei ole luontaista vihollista tai 
kilpailijoita, mikä mahdollistaa sen 
leviämisen. Hiidenveden kasvil-
lisuuskartoituksessa vuonna 2015 ar-

vioitiin isosorsimon peittävän lähes 
kolmasosan järven rantaviivasta. Se 
syrjäyttää sara- ja kortekasvustot, 
jotka ovat erityisesti hauelle tärkeitä 
kutualueita. 

Sen sijaan tiiviitä kasvilauttoja 
muodostava isosorsimokasvusto 
ei sovellu hauen kutuympäristöksi. 
Hauen kutualueiden heikentämisen 
lisäksi isosorsimon peittämät rannat 
soveltuvat huonosti  vesilintujen 
pesimäalueiksi.

TORJU
Isosorsimo kannattaa	 kitkeä	 heti	
havaittaessa	 pois	 juurineen. Se 
on helpoin tapa poistaa isosorsi-
mokasvusto. Kasvinjäänteet kom-
postoidaan etäällä vesistöistä ja 
ojista. On tärkeää muistaa poistaa 

kasvinpalat vedestä, sillä kasvi saat-
taa jatkaa kasvua ja levitä paloista.  
Vesiluonnolle vaaratonta kemiallista 
torjuntaa ei tunneta. Isosorsimoa 
voi torjua myös niittämällä, peit-
tämällä tai ruoppaamalla.

RUOPPAAMINEN

•	 Niittäminen vaatii maanomistajan luvan ja suuremmista niitoista tulee 
tehdä niittoilmoitus ELY-keskukselle. 

•	 Niitto kannattaa toteuttaa useita kertoja kesässä. Ensimmäinen niitto on 
hyvä tehdä ennen kesäkuun loppua ennen kukintaa. Niitto on hyvä toistaa 
kolmen tai neljän viikon välein. 

•	 Isosorsimolla on suuri juurakko, joten niittäminen auttaa vain hetkellisesti. 

•	 Kasvimassa kannattaa kuivattaa ja polttaa, sillä siemenet eivät välttämättä 
tuhoudu kompostissa. Huomioi turvallinen poltto.

PEITTÄMINEN

•	 Peittämistä kannattaa käyttää vetisillä paikoilla, jolloin kasvi mätänee 
pressun alle ja juuristo ei säily elinvoimaisena. 

•	 Peittäminen tuhoaa koko peitealueen kasvillisuuden.

•	 Mikäli peitteenä ei käytetä biohajoavaa materiaalia, tulee peite poistaa 
käytön jälkeen.

NIITTÄMINEN

•	 Isommat kasvustot voidaan poistaa koneellisesti ruoppaamalla.

•	 Pienempien ruoppausten paras ajankohta on syksy ja varhainen kevät. 
Vältä lintujen pesintäaikoja ja kalojen kutuaikoja.

•	 Ruoppauksesta tulee aina tehdä ruoppausilmoitus ELY-keskukselle ja ve-
sialueen omistajalle. Isommat ruoppaukset (ruoppausmassaa yli 500 m3) 
voivat vaatia vesilain mukaisen luvan hakemista AVI:sta.
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Isosorsimohavainnoista kerätään 
tietoa Länsi-Uudenmaan HOLA Lake II -
hankkeen aikana 2022–2023 Hiidenve-
dellä ja Siuntionjoen vesistön alueella. 

Lisätietoja: luvy.fi

Jos havaitset isosorsimoa, voit ilmoittaa havaintosi: 

Kansalliseen vieraslajiportaaliin vieraslajit.fi

ILMOITA HAVAINTOSI
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