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Jättipalsami (Impatiens glandulifera) on kotoisin

H imalajan vuoristoalueelta. Se tuoti in Suomeen

alun perin puutarhakasviksi mutta se on villi in-

tynyt haitalliseksi vieraslaj iksi . Jättipalsami val-

taa tilaa alkuperäisten ja harvinaistuvien luon-

nonkasvien elinympäristöistä.

Lehtopalsami (Impatiens noli-tangere) on ainoa

Suomen luonnon alkuperäinen palsamilaj i . Se

on jokseenkin harvinainen. Lehtopalsami on

rauhoitettu Pohjois-Suomessa. Oulun ja Lapin

lääneissä.

Yksivuotisena molemmat palsamilaj it ovat täy-

sin siementuotantonsa varassa. Molemmat laj it

kukkivat samoihin aikoih in keski- ja loppukesäl-

lä, heinäkuusta syyskuuhun. Molemmat kasvila-

j it leviävät kaupungeissa vesistöjen kuten ojien

ja purojen välityksellä.

Kilpailukykyinen ja suurempi jättipalsami val-

loittaa helposti lehtopalsamilta kasvualaa. Jätti-

palsamit kasvavat paikoitellen jopa yli kaksi

metriä pitkiksi . Jopa pienet yksilöt kukkivat ja

tuottavat runsaasti siemeniä. Lehtopalsamin

korkeus on 30-70 cm, eikä se ole keskimäärin lä-

hellekään yhtä korkea kuin jättipalsami. Jätti-

palsamit ovat samoilla kasvupaikoilla pääsään-

töisesti korkeampia. Lehtopalsami tuottaa

vähemmän siemeniä kuin jättipalsami, eivätkä

siemenet sinkoudu yhtä kauas kuin jättipalsa-

milla
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Hankkeessa kokeillaan, miten jättipalsamit kan-

nattaa hävittää laajalta alueelta. Laaja, osittain

oj ien muodostaman valuma-alueen mukaan

tehty rajaus on perusteltu , koska yksittäisten

jättipalsamikasvustojen hävittämisestä ei ole

hyötyä, jos ne voivat levitä paikalle uudestaan

lähistöltä. Hankkeessa kokeillaan ja tutkitaan,

miten torjunta kannattaa organisoida ja mitä

tekniikoita si inä kannattaa käyttää. Samalla et-

sitään tapoja vaalia harvinaista lehtopalsamia.

Perinteisesti jättipalsamia on hävitetty vapaa-

ehtoisten talkootyönä. Vieraslaj italkoot järjeste-

tään yleensä rajatulla alueella ja ne järjestetään

tempausluonteisesti yhden päivän aikana. Kau-

kajärven alueella talkootyö ei kuitenkaan voi ol-

la ainoa keino jättipalsamin hävittämiseen. Jät-

tipalsamin kasvustoja on hyvin paljon ja ne ovat

levinneet laajalle alueelle. Erilaisilla kasvupai-

koilla, kuten metsässä ja pelloilla jättipalsamit

kehittyvät eri aikoina.

Vieraslaj italkoissa jättipalsamia hävitetään kit-

kemällä. Yksivuotisena kasvilaj ina jättipalsami

on helppo vetää maasta irti juurineen. Kitkemi-

nen on kuitenkin hyvin työlästä. Laajan suunni-

telma-alueen kaikkien jättipalsamien kitkemi-

nen ei ole tehokasta resurssien käyttöä.

Talkootyönä tehtävän kitkemisen lisäksi hank-

keessa kokeillaan uusia tapoja jättipalsamin

torjuntaan. Eri tapoja kokeillaan eri paikoissa ja

eri aikoina. Hankkeessa tunnustellaan ja kokeil-

laan, mitkä tavat ovat sopivimmat. Sopivat tavat

voivat vaihdella myös vuosittain . Esimerkiksi

joillain alueilla laajemmat talkoot voivat olla

tarpeelliset, mutta sen jälkeen voidaan mahdol-

lisesti si irtyä pienimuotoisempaan mutta tois-

tuvampaan partiointi-tyyppiseen torjuntaan.

Talkoiden järjestäminen on tärkeää, jotta asuk-

kaat saadaan osallistettua jättipalsamin torjun-

taan. Talkoissa asukkaat tulevat tietoisiksi lä-

hiympäristönsä ongelmasta ja osaavat

myöhemmin ratkaista sen omatoimisesti .

Seuranta on merkittävä osa kokeilevaa toimin-

taa. Tietylle alueelle rajattu jen talkoiden lisäksi

li ikkuvat menetelmät jättipalsamin hävittämi-

seen ovat tarpeellisia, koska useat esi intymät

ovat pistemäisiä, hajallaan ja si jaitsevat hanka-

lissa paikoissa.

Hanke kestää useamman vuoden. Hankkeen

toimenpiteitä ei ole aikataulutettu yksityiskoh-

taisesti . Hankkeen alkuvaiheessa kokeillaan eri

menetelmiä ja seurataan toimenpiteiden vaiku-

tuksia. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa on

tavoitteena toteuttaa parhaaksi koettu ja mene-

telmiä rutinoituneesti .
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Kokeileva hoito
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Talkoot

Hankkeessa järjestetään talkoita asukkaiden ja

palstaviljeli jöiden kanssa. Hankkeen käynnis-

tysvaiheessa kesäkuussa 2018 järjestetään laa-

jemmat talkoot yhteistyössä Suomen luonnon-

suojeluli itto Pirkanmaan KOLU-hankkeen ja

Allergia- ja astmali iton koordinoimassa Terve

askel luontoon -hankkeen kanssa. Talkoot pide-

tään 19. kesäkuuta 2018, jolloin kitkeminen koh-

dennetaan palstaviljelyalueen ja Hikivuorenka-

dun lähellä olevi in tiheisi in jättipalsamin

kasvustoih in Isolammenpuiston ja Isoni ityn-

puiston puolella.

Kemiallinen hävittäminen

Hankkeessa kokeillaan jättipalsamien hävittä-

mistä luontoperäisten pelargonihapon ja ma-

lei in ihappohydratsid in avulla (Tuotemerkkejä

esimerkiksi Finalsan). Ne ovat biohajoavia tor-

junta-aineita, joiden käyttö on turvallista esi-

merkiksi pihoilla ja puutarhoissa. Pelargonihap-

po ei hydroksoloidu ja se hajoaa myös vedessä.

Pelargonihappoa on aiemmin kokeiltu esimer-

kiksi lupi in intorjunnassa, mutta se ei ole ri ittä-

vän tehokas monivuotisen kasvin hävittämisek-

si . Yksivuotisena kasvina jättipalsamilla on pieni

juuri , ja pelargonihappo voisi olla ri ittävän te-

hokas kasvin hävittämiseksi . Myös glyfosaattia

(Esim. Roundup) markkinoidaan jättipalsamin

hävittämiseen, mutta sitä ei kokeilla tässä

hankkeessa.

Koneellinen raivaus

Hankkeessa kokeillaan si imaleikkurin käyttöä

jättipalsamin torjunnassa. Si imaleikkuri on no-

pea tapa raivata jättipalsamit katkaisemalla. Se

ei kuitenkaan tapa kasvia, vaan maahan jää-

neestä juuresta kasvaa yleensä uusi verso.

Hankkeessa kokeillaan, kuinka usein koneelli-

nen raivaus pitää toistaa, että jättipalsamin

kasvustot heikentyvät merkittävästi . Si imaleik-

kuria käytetään hankkeessa erityisesti loppuke-

sästä ennen kuin kasvit tuottavat siemeniä. Ko-

neellinen raivaus sopii sellaisille alueille, joissa

ei ole tehty muita toimenpiteitä. Joillain koh-

teilla kokeillaan myös niittoa vi ikatteen avulla.

Jälkitorjunta partioimalla

Hankkeessa kokeillaan menetelmää, jossa jätti-

palsameita hävitetään samalla kun niiden kas-

vustoja etsitään ja seurataan jo tehtyjen toi-

menpiteiden vaikutuksia. Partioimalla

vi imeistellään muiden menetelmien avulla tor-

juttu ja alueita, koska jättipalsameita voi kasvaa

alueille uudestaan saman kasvukauden aikana.

Partioinnissa tekniikkana käytetään tilanteen

mukaan kitkemistä, koneellista raivausta (si i-

maleikkuri) ja kemiallista torjuntaa. Partiointi

kohdentuu kasvukauden loppupuolelle ja

hankkeen kolmanteen vuoteen, jolloin laajoja

tiheitä jättipalsamien kasvustoja ei pitäisi enää

olla alueella.

Havainnointi ja seuranta

Jätti- ja lehtopalsamien kasvustojen havain-

nointi ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten

seuranta on tärkeä osa kokeellista hanketta.

Havainnointi in ja seurantaan li itetään tilanteen

mukaan jälkitorjuntaa partioimalla, mikä vähe-

tään kiertelyn tarvetta alueella. Tehtyjen toi-

menpiteiden, n i iden vaikutusten ja palsamien

esi intymien dokumentointi on osa hanketta.

Lehtopalsamin hoito

Hankkeessa kokeillaan, miten alueen lehtopal-

samien kasvustot voitaisi in saada entistä run-

saammiksi . Jos lehtopalsamien kasvustot saa-

daan säilytettyä elinvoimaisina, voidaan

hankkeessa etsiä menetelmiä, joilla lehtopal-

samit saataisi in leviämään sellaisille alueille,

joilta jättipalsami on hävitetty.

Kokeiltavia toimenpiteitä
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Isolammenpuisto
I solammenpuisto on julkista viheraluetta. Alue on aikoinaan ollut suota,
jonka jälkeen se on raivattu pelloksi . Alue on metsittynyt 1960-luvun jäl-
keen. Isolammenpuiston ympäristössä kasvaa pääosin lehtopalsamia.
Lehtopalsami vi ihtyy alueella ulkoilureittien varsilla kosteissa paikoissa ja
oj issa. Jättipalsami on levittäytymässä Isolamminpuistoon palstaviljely-
alueelta ja Hikivuorenkadulta. Lehto- ja jättipalsami kohtaavat toisensa
Isoniitynpolun ojassa. I soni itynpolun ojassa jättipalsamia on runsaasti H i-
kivuorenkadun päässä. Suurin osa lehtopalsamin esi intymistä Isolam-
menpuistossa raivatti in vuonna 2017 ni iden kukinnan aikoihin , eivätkä
kasvit ehtineet tuottamaan siemeniä.

Maanomistus: Tampereen kaupunki

Toimenpiteet: Siirretään ulkoilureittien varsien ja oj ien raivaus alkusyk-
syyn, jotta ni issä kasvavat lehtopalsamit ehtivät tuottaa siemenet. JJäättttiippaallssaammiikkaassvvuussttoojjaa HHiikkiivvuuoorreennkkaadduullllaa

PPaaiikkooiitteelllleenn lleehhttooppaallssaammiinn kkaassvvuuttoott oovvaatt rruunnssaaiittaa
IIssoollaammmmeennppuuiissttoonn uullkkooiilluurreeiittttiieenn vvaarrssiillllaa..

LLeehhttooppaallssaammiinn kkaavvuussttoojjaa IIssoollaammmmiinn lläähheellllää
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Pellot ja tienpientareet
Suunnitelma-alueella on paljon yksityisessä maanomistuksessa olevia

peltoja. Tampereen kaupungin omistamat pellot esimerkiksi Juvankadun

varrella ovat jo metsittymässä. Osa yksityisten omistamista pelloista on

viime vuosina ollut viljelemättä ja sen seurauksena jättipalsami on

levinnyt ni i lle. Jättipalsamia kasvaa erityisesti Juvankadun varrella olevilla

pelloilla. Akti ivisessa viljelykäytössä oleville pelloille jättipalsami ei ole

levinnyt. Jättipalsamia kasvaa peltoja reunustavissa ojissa lähes koko

suunnitelma-alueella.

Maanomistus: Yksityiset maanomistajat (pellot), Tampereen kaupunki

(tienpientareet)

Toimenpiteet pelloilla: Neuvotellaan jättipalsamin torjunnasta

maanomistaj ien edustaj ien kanssa. Torjutaan jättipalsamia esimerkiksi

si imaleikkurilla.

Toimenpiteet tienpientareilla: Torjutaan jättipalsamia si imaleikkurilla.

JJäättttiippaallssaammiitt oovvaatt lleevviinnnneeeett ppeellllooiillllee
JJuuvvaannkkaadduunn ttiieennppiieennttaarreeiillttaa

JJäättttiippaallssaammiitt lleevviittttääyyttyyvväätt ppeellllooiillllee JJuuvvaannkkaadduunn vvaarrrreellllaa
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Palstaviljelyalue
Hankealueen keskellä si jaitsee Tampereen kaupungin palstaviljelyalue,

josta asukkaat voivat vuokrata palstoja viljeltäväksi . Jättipalsami ympäröi

palstaviljelyaluetta joka suunnasta. Erityisesti jättipalsamia on aluetta

reunustavissa ojissa. Koska osa palstaviljelyalueesta on ollut vi ime

vuosina viljelemättä, on jättipalsami myös viljelyalueelle. Vuonna 2017

jättipalsameita ei poistettu alueelta, jonka seurauksena siemeniä on

runsaasti palstaviljelyalueella. Jättipalsamit leviävät lehtopalsamien

alueelle palstaviljelyalueelta.

Maanomistus: Tampereen kaupunki . Mahdolliset yhteistyökumppanit:

Palstaviljeli jät, Tampereen 4H-yhdistys.

Toimenpiteet: Talkoot, useiden menetelmien kokeileminen jättipalsamin

torjuntaan.
PPaallssttaavviilljjeellyyaalluueeeenn oojjaatt oovvaatt jjäättttiippaallssaammiieenn vvaallttaaaammiiaa

JJäättttiippaallssaammiitt lleevviiäävväätt ppaallssttaavviilljjeellyyaalluueeeenn vviilljjeelleemmäättttöömmiiiinn oossiiiinnPPaallssttaavviilljjeellyyaalluuee
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Isoniitynpuisto ja tontit
I soni itynpuistossa jättipalsamia kasvaa alueen keskellä kulkevassa ojassa.

Runsaimmat kasvustot ovat Hikivuorenkadun lähellä. Jättipalsamia kasvaa

myös metsässä Isoniitynpuiston keskiosissa, korpimaisemmilla ja

kosteammilla paikoilla. I soni itynpuiston välittömässä ympäristössä

jättipalsamia kasvaa myös yksityisten omistamilla rivi- ja kerrostalojen

tonteilla. Jättipalsami kasvaa suunnitelma-alueella kerrostalojen ja

rivitalojen tonteilla Isoni itynpuistoon rajautuen.

Maanomistus: Tampereen kaupunki ( ju lkiset viheralueet), yksityiset

(tontit)

Toimenpiteet Isoniitynpuistossa ja tonteilla: Eri menetelmien yhdistelmät

ja kokeileminen.

Houkanoja ja Vihioja
Jättipalsamia kasvaa Houkanojan varrella myös Ruskon teollisuusalueella

ja Ruskon palstaviljelyalueella (Houkanojanraitti 1 ), josta se voi

mahdollisesti levitä Kaukajärven suunnitelma-alueella. Houkanoja kulkee

Ruskosta Kaukajärven puolelle metsäisten alueiden läpi , jotka eivät

sovellu jättipalsamin elinympäristöksi . Jättipalsamin levinneisyyttä

Houkanojan varressa selvitetään vuoden 2018 aikana. Jättipalsamia on

aiemmin torjuttu Ruskon palstaviljelyalueelta kitkemällä, mutta sitä ei

i lmeisesti ole saatu hävitettyä alueelta pysyvästi .

Suunnitelma-alueen vedet laskevat Vihiojan kautta Pyhäjärveen. Sen

seurauksena hanke on tärkeä Vihiojan tulevaisuuden ja hoidon kannalta,

koska puro on pahoin jättipalsamin vaivaama. Vih ioja on merkittävä

maisemallinen elementti Tampereen kantakaupungin alueella, ja alueelle

voisi tulevaisuudessa laatia luonnonhoitosuunnitelman. Jättipalsamin

torjunta kannattaa aloittaa Vihiojan yläjuoksulta kuten Kaukajärven

suunnitelma-alueelta.

Maanomistus: Tampereen kaupunki , Houkanoja Juvankadun etelä- ja

pohjoispuolella yksityisessä omistuksessa.

Toimenpiteet, Houkanoja: Eri menetelmien yhdistelmät ja kokeileminen.

Toimenpiteet, Vihioja: Eri menetelmien yhdistelmät ja kokeileminen.

JJäättttiippaallssaammiinn kkaassvvuussttoojjaa IIssoonniiiittyynnppuuiissttoossssaa
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