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KÄSITTEET  
 
 

Epibiontti  
Toisen eliön pinnalla elävä, isännälleen harmiton laji. 
 
Erityisen haitallinen vieraslaji 
Suomessa jo esiintyvä tai mahdollisesti Suomeen leviävä haitallinen vieras-
laji, jonka kohdalla tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin leviämisen es-
tämiseksi ja haittojen torjumiseksi (Kansallinen vieraslajistrategia, 2012, s. 
38). 
 
Haitallinen vieraslaji  
Maassa jo esiintyvä vieraslaji, joka aiheuttaa tietyssä paikassa ja tiettynä 
aikana ekologista, sosiaalista, terveydellistä tai taloudellista haittaa suo-
raan tai välillisesti (Kansallinen vieraslajistrategia, 2012, s. 35). 
 
Tarkkailtava tai paikallisesti haitallinen vieraslaji  
Maan rajojen ulkopuolella esiintyvä haitallinen laji, jonka leviäminen maa-
han on mahdollista tai maassa jo esiintyvä vieraslaji, joka voi olosuhteiden 
muuttuessa tulla haitalliseksi (Kansallinen vieraslajistrategia, 2012, s. 38). 
 
Tulokaslaji  
Itsenäisesti maahan kulkeutunut laji. 
 
Valuma-alue 
Alue, jolle satanut vesi valuu yhteen matalalla sijaitsevaan paikkaan, kuten 
järveen, jokeen tai mereen. 
 
Vieraslaji  
Vahingossa tai tarkoituksellisesti ihmisen mukana maahan kulkeutunut   
laji. 
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1 JOHDANTO 

Vieraslajien leviäminen on ajankohtainen ympäristöongelma. Niitä saapuu 
Suomeen jatkuvasti ja lisääntyvä kansainvälinen liikenne kasvattaa riskiä 
haitallisten vieraslajien kulkeutumiselle maahan. Vieraslajien leviäminen 
alueen alkuperäiseen luontoon aiheuttaa monia haittoja luonnolle ja ihmi-
sille. Ne uhkaavat luonnon monimuotoisuutta syrjäyttämällä muita lajeja 
ja vaarantavat ihmisten ja eläinten terveyden myrkyllisyydellään tai levit-
tämillään taudeilla. Taloudellisia haittoja syntyy muun muassa silloin, kun 
tuholaiset vahingoittavat satoja, riistalajit taantuvat, yhteiskunnan infra-
struktuuri kärsii vaurioita tai matkailu vähenee. Lisäksi haitta voi olla sosi-
aalista, kun esimerkiksi uiminen, kalastaminen tai veneily vesistössä estyy.  
 
Isosorsimo on voimakkaasti leviävä, laajoja kasvustoja muodostava vieras-
laji, joka suosii erityisesti reheviä vesistöjä. Se syrjäyttää muuta rantakas-
villisuutta ja haittaa vesistön käyttöä. Isosorsimon sisältämän vetysyanidin 
ja sillä loisivan nokisienen arvellaan aiheuttavan sen, että laiduntavat eläi-
met eivät mielellään syö kasvia. Myönteisinä puolina voidaan kuitenkin pi-
tää kasvustojen kykyä suodattaa ravinteita, ehkäistä eroosiota ja toimia 
linnuille suojaisina pesimäpaikkoina. 
 
Loimijoki on suuri savimaiden joki, joka luontotyyppinä on Suomessa ää-
rimmäisen uhanalainen. Virtavesistä äärimmäisen uhanalaisia ovat myös 
erittäin suuret joet sekä savimaiden pikkujoet. Yhtenä sisävesien uhanlai-
suuden syynä pidetään rehevöitymistä ja tulevaisuuden uhkatekijänä vie-
raslajeja. (Lammi ym., 2018, ss. 99, 101) Isosorsimo menestyy rehevissä 
vesistöissä ja kasvattaa rantoja tehokkaasti umpeen, joten sen voidaan 
katsoa olevan merkittävä osa vesistöjen uhanalaisuuskehityksessä ainakin 
alueellisesti. 
 
Tämä työ sai alkunsa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n 
tarpeesta opinnäytetyön tekijälle. Tavoitteena oli tehdä yleiskartoitus 
isosorsimon levinneisyydestä Loimijoella. Ilmakuvien perusteella suunni-
teltiin kohteet maastokäyntejä varten. Maastokäynneillä arvioitiin, kuinka 
paljon kyseisessä kohteessa kasvaa isosorsimoa. Kasvuston runsautta ver-
rattiin muuhun rantakasvillisuuteen ja tämän perusteella kasvuston koolle 
annettiin jokaisessa kohteessa numeerinen arvo. Kohteet merkittiin laadit-
tuun levinneisyyskarttaan pistemuotoisesti. 
 
Lisäksi haettiin isosorsimolle mahdollisia hyödyntämistapoja, sillä vesis-
töstä poistetun isosorsimon läjittäminen pellolle tai muulle paikalle on ris-
kialtista kasvin leviämisriskin takia.  
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2 VIERASLAJIT 

Suomeen kulkeutuu ihmisen mukana jatkuvasti uusia lajeja, kuten eläimiä 
ja kasveja. Suomeen on tuotu uusia lajeja erilaisiin tarkoituksiin. Metsäs-
tystä varten on istutettu riistalajeja ja puutarhoihin hyöty- ja koristekas-
veja. Jotkin lajit on tuotu lemmikkieläimiksi. Eri eliölajit voivat myös kiin-
nittyä liikennevälineisiin ja piiloutua lasteihin. Monet lajeista kuolevat uu-
dessa elinympäristössä tänne sopeutumatta. Liikenteen lisääntyessä mai-
den välillä vieraslajeja kulkeutuu tänne kuitenkin yhä enemmän, vahin-
gossa tai tarkoituksella. Tällä tavalla on myös suurempi todennäköisyys 
sille, että jokin saapuvista lajeista osoittautuu uudessa ympäristössään tu-
hoisaksi luonnolle, ihmiselle tai molemmille. (Kansallinen vieraslajistrate-
gia, 2012, ss. 11−12) 
 
Tällä hetkellä maassamme tunnetaan 600−1 000 vieraslajia. Monet lajeista 
ovat saapuneet tänne jo ennen keskiaikaa. Kaikki niistä eivät ole haitallisia, 
vaan suurin osa on luonnon ja ympäristön kannalta merkityksettömiä tai 
jopa hyödyllisiä. Vieraslajin merkitykseen vaikuttaa myös näkökulma: val-
kohäntäkauris on metsästäjälle hyödyllinen, mutta autoilijoille haitallinen. 
(Lehtiniemi, Nummi & Leppäkoski, 2016, s. 15) 
 
Suomen sisävesissä elää 39 vieraslajia. Viisi näistä on haitallisia: puronieriä, 
täplärapu, isosorsimo, kanadanvesirutto ja rapurutto. Lisäksi Kansallisessa 
vieraslajistrategiassa listataan 17 tarkkailtavaa tai paikallisesti haitallista si-
sävesien vieraslajia, joista 11 on tavattu Suomessa. Nämä ovat kaloja, ra-
puja, selkärangattomia, matelijoita, kasveja, loisia tai epibionttilajeja, eli 
toisten eliöiden pinnoilla eläviä lajeja.  (Kansallinen vieraslajistrategia, 
2012, s. 44) 
 
Kansallinen vieraslajistrategia julkistettiin Suomessa vuonna 2012. Sen 
mukaan Suomessa elää 157 ihmisen tai luonnon kannalta haitallista vieras-
lajia. Näistä yli sata lajia on maa- ja metsätalouden vieraslajeja, 24 maalla 
kasvavaa kasvia, yhdeksän sisätuholaista, kuusi maaselkärankaista, viisi si-
sävesien lajia ja viisi elää Itämeressä Suomen aluevesillä. Lisäksi tiedetään 
123 tarkkailtavaa tai paikallisesti haitallista vieraslajia, joista kaikki eivät 
vielä esiinny Suomessa. Omaksi ryhmäkseen on vieraslajistrategiassa ero-
tettu erityisen haitalliset vieraslajit. Näitä ovat muun muassa vaaralliset 
kasvintuhoojat, kurtturuusu, minkki ja rapurutto. (Kansallinen vieraslaji-
strategia, 2012, ss. 11−12) 
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2.1 Vieraslajien vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle 

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna vieraslajit muodostavat luonnon moni-
muotoisuudelle toiseksi suurimman uhan, kun suurin uhka monimuotoi-
suudelle on elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen. (Kansallinen 
vieraslajistrategia, 2012, s. 13)  
 
Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa alkuperäiselle lajistolle useilla tavoilla. 
Ne kilpailevat samoista resursseista, saalistavat muita eliöitä, levittävät 
tauteja ja loisia tai risteytyvät paikallisten lajien kanssa. Kokonaisten ravin-
toketjujen rakenne ja ekosysteemit voivat myös muuttua vieraslajin levit-
tyä ympäristöön. (Vieraslajiportaali, n.d.a) 
 
Pahimmissa tapauksissa vieraslajit ovat aiheuttaneet maailmalla kotope-
räisten lajien sukupuuttoja. Näin tapahtui esimerkiksi Afrikan Victoriajär-
vessä, johon istutettiin kalastusta varten niilinahvenia ja jotka tappoivat 
sukupuuttoon useita järven alkuperäisiä kalalajeja. Pohjoisemmissa maissa 
vieraslajien aiheuttamat vahingot ovat jääneet pienemmiksi. (Cajander, 
2018, s. 19) Ilmastonmuutos saattaa kuitenkin muuttaa tilannetta kieltei-
sempään suuntaan, kun lämpötilojen noustessa useammille lajeille tarjou-
tuu tilaisuus menestyä pohjoisemmilla leveysasteilla. 

2.2 Vieraslajien vaikutukset ihmisille 

Ihmisille vieraslajeista aiheutuu taloudellista, sosiaalista ja terveydellistä 
haittaa. Taloudelliset kustannukset arvioitiin vuonna 2001 maailmanlaajui-
sesti 1 054 miljardin euron suuruisiksi.  Suomessa vuosittaiset kustannuk-
set arvioidaan kymmenien tai satojen miljoonien eurojen suuruisiksi. Ta-
loudelliset menetykset aiheutuvat muun muassa satojen ja saaliiden me-
netyksistä, infrastruktuurin vaurioista ja terveyshaitoista sekä vieraslajien 
torjunnasta, hävittämisestä ja valvonnasta. Esimerkiksi Suomessa rapu-
rutto aiheutti lähes koko 1900-luvun ajan kymmenen miljoonan euron 
vuotuiset menetykset ja nykyään tuotantokasvien tautien ja tuholaisten 
torjunta ja valvonta maksaa vuosittain miljoonia euroja. (Kansallinen vie-
raslajistrategia, 2012, s. 13) 
 
Sosiaaliset vaikutukset ilmenevät etenkin harrastus- ja virkistysmahdolli-
suuksien heikkenemisenä. Isosorsimon valtaamilla rannoilla on vaikeaa ja 
epämiellyttävää uida, kalastaa tai veneillä.  
 
Terveydellinen haitta voi olla jättiputkesta iholle tai hengitysteihin joutu-
nut kasvineste, joka aiheuttaa ärsytystä ja ihovaurioita. Vakavampia uhkia 
terveydelle aiheuttavat erilaiset taudit, jotka voivat tarttua ihmiseen, tuo-
tantoeläimiin tai ravintokasveihin. 
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2.3 Vieraslajien torjunta 

”Hyvin toimiva ekosysteemi kykenee tavallisesti torjumaan 
tulokaslajeja. Ihmisen aiheuttamat muutokset ympäristössä 
heikentävät tätä kykyä ja vieraslajit ovatkin tavallisimpia sa-
tamissa, ravinnekuormituksesta kärsivissä vesissä, vedenalai-
sissa rakenteissa ja kalanviljelyn yhteydessä.” (Leppäkoski, 
2004, ss. 157−158) 

 
Vieraslajin torjunta voi osoittautua kalliiksi ja työlääksi. Joskus vieraslaji so-
peutuu uuteen elinympäristöönsä niin tehokkaasti, että sen hävittäminen 
ympäristöstä kokonaan katsotaan mahdottomaksi. Tällöin on varaudut-
tava jatkuvaan leviämisen estämiseen, löydettyjen yksilöiden hävittämi-
seen ja leviämisen kartoittamiseen ja valvontaan. Helpointa ja edullisinta 
onkin pyrkiä estämään vieraslajien päätyminen luontoon. (Kansallinen vie-
raslajistrategia, 2012, s. 13) 
 
Vieraslajeja torjutaan erilaisilla tasoilla. Vieraslajiportaalissa on lueteltu 
biodiversiteettisopimuksen (Convention on Biological Diversity, CBD) mu-
kaiset toimenpidetasot, jotka ovat ennaltaehkäiseminen ja torjunta, var-
hainen havaitseminen, hävittäminen, leviämisen estäminen, jatkuvat pit-
kän aikavälin rajoittamistoimet ja sopeutuminen. (Vieraslajiportaali, n.d.b)  

 
Biodiversiteettisopimuksen lisäksi on laadittu useita muita strategioita ja 
sopimuksia, joiden tarkoitus on tai jotka sisältävät keinoja vieraslajien le-
viämisen estämiseksi ja haittojen torjumiseksi. Näitä ovat muun muassa 
painolastivesiyleissopimus, kansainvälinen kasvistonsuojelustrategia, 
WTO:n sopimus terveys- ja kasvinsuojelutoimista, Bonnin yleissopimus, 
Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus ja Ramsarin sopimus. 
 
Vieraslajilaki tuli voimaan vuonna 2016. Sen tarkoitus on estää haitallisten 
vieraslajien maahantuontia, estää niiden päätyminen luontoon ja ennalta-
ehkäistä ja hallita niiden leviämistä. (Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien 
hallinnasta 1709/2015 § 1.) 

3 ISOSORSIMO 

Isosorsimo (Glyceria maxima) on haitallinen sisävesien vieraslaji, joka ai-
heuttaa esiintymisalueillaan ekologista, sosiaalista ja taloudellista haittaa. 
Haitalliseksi vieraslajiksi se luokitellaan nopean ja tehokkaan leviämisen ta-
kia. Isosorsimo menestyy erittäin hyvin monissa Suomen vesistöissä. Se 
muodostaa rantaan tiheitä ja laajoja kasvustoja, jotka tukahduttavat alleen 
muut kasvit, lisäävät vesistöjen umpeenkasvua ja haittaavat virkistyskäyt-
töä. 
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Isosorsimo köyhdyttää rantojen kasvillisuutta ja voi haitata vesien ja ran-
tojen eläimiä muuttamalla niiden elinympäristöä. Se on jo vähentänyt si-
sävesien perinnebiotooppeihin kuuluvia rantaniittyjä ja tämän kehityksen 
odotetaan edelleen jatkuvan (Lehtomaa ym., 2018, s. 247). 
 
Isosorsimokasvustot muuttavat kalojen ja rapujen elinympäristöjä syrjäyt-
tämällä alkuperäistä rantakasvillisuutta tiheillä kasvustoilla. Linnuille kas-
vustot voivat tarjota suojaisia pesimäpaikkoja ja kasvustot sitovat maata ja 
suojaavat rantoja eroosiolta. (Vieraslajiportaali, n.d.c) 

 
Isosorsimo muuttaa rannat vaikeakulkuisiksi, jolloin niiden virkistyskäyttö 
hankaloituu. Kuvassa 1 nähdään alkukesän nuorta kasvustoa. Kuvassa 2 (s. 
6) isosorsimo on kasvanut jo niin korkeaksi, että kulkeminen sen läpi on 
hankalaa. Veden mukana kulkeutuvat, kelluvat lautat juuttuvat rantojen ja 
vesien rakenteisiin, kuten laitureihin tai siltapilareihin. Isosorsimon torjun-
nasta aiheutuu kustannuksia kunnille ja yksityisille henkilöille. (Lehtiniemi, 
Nummi & Leppäkoski, 2016, ss. 103−104)  
 

 

Kuva 1. Isosorsimokasvustoa Loimijoella kesäkuussa. (kuva: Viljamaa)  
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Kuva 2. Sama kasvusto kuvattuna heinäkuussa. (kuva: Viljamaa)  

3.1 Historia 

Joidenkin lähteiden mukaan isosorsimo tuotiin Suomeen ensimmäistä ker-
taa jo 1760-luvulla Mynämäelle (Kuoppala, Väisänen & Hellsten, 2014). 
1800-luvulla kasvia istutettiin toimeliaammin karjanrehuksi ja koristekas-
viksi lampien rannoille, etenkin Hämeessä ja Lounais-Suomessa. Rehukas-
viksi se ei kuitenkaan soveltunut, sillä lehmät ja lampaat eivät syöneet sitä. 
(Lehtiniemi, Nummi & Leppäkoski, 2016, ss. 103−104)  

3.2 Tuntomerkit 

Isosorsimo on 1−2,5 metriä korkea, monivuotinen heinäkasvi. Se muodos-
taa vesistöjen rannoille puolikelluvia, laajoja ja tiheitä kasvustoja. Korsi on 
vankka. Lehdet ovat 5−15 mm leveät ja alta kiiltävät. Kukinto on harva 
röyhy ja sen tähkylöiden väri vaihtelee kellanruskeasta kellanvihreään 
(kuva 3, s. 7). Samankokoisia- ja näköisiä lajeja Suomessa ovat piuru ja jär-
viruoko. (Vieraslajiportaali, n.d.c) 
 
Keväällä nuoret isosorsimokasvustot ovat vaaleanvihreitä, tasaisia mattoja 
(kuva 1, s. 5). Myöhemmin kesällä korkeaksi kasvaneet kasvustot voi tun-
nistaa jo kaukaa niiden kukinnoista (kuva 2 ja kuva 4, s. 7). 
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Kuva 3. Isosorsimon rakenne: varsi, tähkylöitä ja juuri (kuva: Viljamaa). 

  

Kuva 4. Forssassa Loimijoen rannassa kasvavaa isosorsimoa (kuva: Vilja-
maa). 
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3.3 Kasvupaikat ja lisääntyminen 

Isosorsimo viihtyy rehevissä vesistöissä. Se voi kasvaa muun muassa jär-
vien, lampien ja virtavesien rannoilla. Kasvupaikka voi olla melko vuolaas-
tikin virtaavissa joissa (kuva 5). Etelä-Afrikassa tehdyssä tutkimuksessa to-
dettiin, että isosorsimo voi kasvaa siellä jopa 150 cm:n syvyisessä vedessä 
(Mugwedi & Goodall, 2017, s. 7). Suomesta vastaavaa tutkimusta ei kui-
tenkaan ollut löydettävissä. Isosorsimo kestää hyvin myös vedenpinnan 
vaihteluita (Kuoppala, Väisänen & Hellsten, 2014). 
 
Isosorsimo lisääntyy pääasiallisesti kasvullisesti, mutta se tuottaa myös sie-
meniä. Kasvustoista irtoavat lautat leviävät uusille kasvupaikoille ja tällöin 
ne aiheuttavat myös haittaa osuessaan laitureihin ja siltarakenteisiin. 
Isosorsimo leviää myös yksittäisistä juurenkappaleista. (Kuoppala, Väisä-
nen & Hellsten, 2014; Ympäristö.fi, 2019) 
 

 

Kuva 5. Isosorsimoa Vieremänkoskessa Forssassa elokuussa. (kuva: Vilja-
maa) 
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3.4 Myrkyllisyys 

Eläimet eivät käytä isosorsimoa mielellään ravintona, sillä siinä loisii usein 
nokisientä ja se sisältää myrkyllistä vetysyanidia (Peeters, 2004, s. 172; Vie-
raslajiportaali, n.d.c). Kasvia istutettiin rehuksi Etelä-Afrikassa 1940-lu-
vulla, mutta laajemmat istutukset lopetettiin maassa karjan myrkytysta-
pausten vuoksi. Syyksi paljastui isosorsimon sisältämä vetysyanidi. (Mug-
wedi & Goodall, 2017, s. 7−8) Maailmalla on raportoitu tämän lisäksi joita-
kin muita isosorsimon vetysyanidista aiheutuneita karjan myrkytystapauk-
sia, mm. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa (Barton, McOrist, McQueen 
& O´Connor, 1983).  
 
Luontaisella esiintymisalueellaan kasvi ei ole aiheuttanut myrkytystapauk-
sia laiduntaville eläimille. Tavallisesti laiduntavat eläimet osaavat vältellä 
myrkyllisiä kasveja, mutta saattavat syödä niitä, jos muuta laidunnettavaa 
ei ole riittävästi saatavilla. Myös ne eläimet, joiden energiantarve on li-
sääntynyt, saattavat syödä isosorsimoa. Näin voi käydä esimerkiksi tiineillä 
eläimillä. Nuoret isosorsimot saattavat olla houkuttelevia kasveja eläimille 
korkean kuitu- ja proteiinipitoisuutensa takia. Vetysyanidipitoisuus on suu-
rimmillaan juuri nuorissa kasvustoissa. Myrkytyksestä kärsivät eläimet al-
kavat horjua eivätkä kykene nousemaan ylös makuulta. Märehtijällä myr-
kytys syntyy, kun se on syönyt noin 7−9 kg isosorsimoa. Tappava annos sy-
anidia veressä on yli 0,1 mg/l. (Aboling, Rottmann, Wolf, Jahn-Falk & 
Kamphues, 2014) 
 
On mahdollista, että isosorsimon vetysyanidipitoisuus laskee keskellä kas-
vukautta niin alhaiseksi, että sen käyttö eläinten rehuna tai kuivikkeena 
olisi turvallista. Aiheesta tulisikin tehdä lisää tutkimuksia. (Lindroos, haas-
tattelu 23.8.2019) 

3.5 Levinneisyys 

Isosorsimon luonnollinen levinneisyysalue ulottuu Länsi-Euroopasta Keski-
Siperiaan. Nykyään sitä kasvaa vieraslajina ainakin Pohjois-Amerikassa, 
Etelä-Afrikassa, Australiassa ja Euroopassa. (Vieraslajiportaali, n.d.c) Suo-
messa kasvi on levinnyt tällä hetkellä voimakkaimmin Etelä-Suomessa, 
muun muassa Kokemäenjoen vesistöalueella. Yksittäisiä havaintoja on 
tehty Lounais-Lapissa asti. (Lampinen & Lahti, 2019)  

 
Isosorsimon leviäminen näyttää kiihtyneen viime vuosikymmeninä. Mah-
dollisina syinä on mainittu rantalaidunnuksen väheneminen ja kevättul-
vien pieneneminen. Rantalaidunnuksen väheneminen voisi liittyä kasvus-
tojen tallautumiseen eläinten sorkkien alla, sillä eläimet eivät syö isosor-
simoa mielellään. Isosorsimon on myös kuvailtu sietävän hyvin vedenpin-
nan vaihteluita (Kuoppala, Väisänen & Hellsten, 2014). Mekanismi, jolla ke-
vättulvien väheneminen on aiheuttanut isosorsimon runsastumisen, voi 
liittyä isosorsimoakin paremmin tulvia sietävien vesikasvien häviämiseen 
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kilpailussa. Myös piisamikannan romahduksella arvellaan mahdollisesti ol-
leen vaikutusta isosorsimon yleistymiseen. Tämä saattaisi tarkoittaa sitä, 
että piisamit ovat käyttäneet isosorsimoa ravinnokseen. Tästä ei kuiten-
kaan ollut löydettävissä havaintoja.  Lisäksi luontaisten vihollisten ja voi-
makkaampien kilpailijoiden puuttuminen edistää kasvin leviämistä Suo-
messa. (Kuoppala, Väisänen & Hellsten, 2014; Vieraslajiportaali, n.d.c) Il-
mastonmuutoksen odotetaan lisäävän vieraslajien leviämistä yleisellä ta-
solla, mutta sen tarkkoja vaikutuksia isosorsimon menestymiseen ei tie-
detä (Lammi ym., s. 109).  

3.6 Torjunta 

Isosorsimoa on torjuttu pääasiassa kaivamalla ja niittämällä. Viime aikoina 
joillakin kohteilla on kokeiltu myös niin kutsuttua ”pressutusta”, eli kasvus-
tojen peittämistä valoa läpäisemättömillä muovipeitteillä. Säännöstel-
lyissä vesistöissä kevättulvan palauttamisella voidaan suosia alkuperäisiä 
kasvilajeja ja hidastaa isosorsimon leviämistä. Jos vesistöä ruopataan, 
ruoppaus kannattaa kohdistaa isosorsimokasvustoihin. Vesistölle turval-
lista ja haitatonta torjunta-ainetta ei tiettävästi ole olemassa. Yhdysval-
loissa on ohjeistettu käyttämään muiden torjuntakeinojen ohella rikkakas-
vien torjunta-aineita kuten glyfosaattia. Biologisia torjuntakeinoja ei tun-
neta. (Vieraslajiportaali, n.d.c; USDA Forest Service, 2006; Berent & Ho-
ward, 2019)  
 
Isosorsimon leviämisen estämiseen kannattaa myös kiinnittää huomiota. 
Kasvin siemenet voivat levitä esimerkiksi saappaaseen tarttuneen mudan 
mukana tai rannoilla laiduntaneiden eläinten sorkissa, kun eläimiä siirre-
tään. Myös linnut voivat levittää siemeniä. (Vieraslajiportaali, n.d.c) 

3.6.1 Niitto ja kaivaminen 

Isosorsimon niitto tehdään useamman kerran kesässä. Ensimmäinen niitto 
tehdään kesäkuussa ennen kasvin kukintaa ja sen jälkeen noin kolmen tai 
neljän viikon välein. Niitettäessä kaikki niitetty kasvimassa on kerättävä 
pois vedestä, sillä se kuluttaa hajotessaan happea ja rehevöittää vesistöä. 
Veteen jääneet juurenkappaleet voivat myös kulkeutua veden mukana uu-
sille kasvupaikoille. (Vieraslajiportaali, n.d.c; Kuoppala, ym., 2014) 
 
Tässä työssä haastatelluista kahdesta yrittäjästä toinen kuvaili isosorsimon 
erilaiseksi verrattuna muihin vesikasveihin. Tiheä juurakko ja kasvusto te-
kevät isosorsimon vaikeaksi poistaa niittolaitteella ja ainoaksi keinoksi ko-
ettiin kasvuston irti repiminen juurineen kaivinkoneella. Poisto tehtiin 
syys−lokakuussa. Isosorsimon lauttamaiset kasvustot yrittäjä koki myös 
hankaliksi, sillä ne saattavat lähteä liikkeelle kaivinkonetöiden yhteydessä. 
Poistettu kasvimassa kuljetettiin maankaatopaikalle. (Paloniitty, haastat-
telu 2.8.2019) 
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Toinen yrittäjä ei ollut ollut henkilökohtaisesti mukana isosorsimon torjun-
nassa. Hän oli toimitusjohtajana yrityksessä, joka on poistanut isosorsimoa 
vesistöstä kelluvan kaluston avulla kaivamalla. Poisto on tehty syksyisin ja 
yrittäjä koki isosorsimon poistamisen kaivamalla olevan tehokkaampaa 
niittoon verrattuna. Kaivamalla valtaosa kasvustosta saadaan vesistöstä 
pois kerralla, kun taas niitto on toistettava useamman kerran kesässä ja 
juuret jäävät edelleen vesistöön. (Ranttila, haastattelu 12.8.2019) 

3.6.2 Peittäminen muovilla 

Isosorsimon torjuntaa on kokeiltu viime aikoina myös muovipeitteiden 
avulla. Menetelmässä kasvuston päälle levitetään valoa läpäisemätön 
muovipeite, jolloin kasvusto tukahtuu sen alle. Peitteen annetaan olla pai-
koillaan vähintään vuoden ajan. Menetelmästä saadut alustavat kokemuk-
set vaikuttavat myönteisiltä. (Katumajärven suojeluyhdistys, 2018) 
 
Peitteen alle jäänyt kasvimassa vapauttaa hajotessaan fosforia ja kuluttaa 
vedestä happea. Pyhäjärven-Kuivajärven suojeluyhdistys ry:n puheenjoh-
tajan Jouko Lindroosin mukaan (haastattelu 23.8.2019) Pyhäjärvellä on 
pohdittu juurakon kaivamista ylös järvestä muovipeitteiden poiston jäl-
keen. Toisaalta uuden kasvuston muodostuminen paikalle on hitaampaa 
kuin niitettäessä. Peittäminen on turvallinen torjuntakeino myös siksi, että 
riski kasvin leviämisestä torjunnan seurauksena poistuu. Muovipeitteestä 
irtoava muovi ja kulumalla muodostuva mikromuovi voivat muodostaa on-
gelman, etenkin jos muovipeitteitä on useita ja niitä pidetään vesistössä 
pitkään. Muovipeitteen vaihtoehtona voisi olla biologisesti hajoava peite-
materiaali, jonka parhaassa tapauksessa voisi jättää vesistöön. (Alajoki, 
2019) 

3.6.3 Kustannukset 

Gisonin mukaan (2017, s. 15) Saksassa tehdyissä tutkimuksissa ruokojen 
poistaminen tuli maksamaan 200-320 e/ha (Wichtmann, Schroder & Joos-
ten, 2016). Suurimman osan kustannuksista muodostivat käytetty lait-
teisto ja työntekijöiden palkat. Kustannusten vaihtelu johtui käytetyn lait-
teiston tehokkuudesta. Toimitusjohtaja Mikko Ranttilan (haastattelu 
12.8.2019) mukaan isosorsimon haraaminen pois kaivurilla maksaa noin 
200 euroa/tunti ja niittäminen kaislanniittokoneella noin 100 euroa/tunti. 
Haraamalla kasvustoista saadaan kerralla pois valtaosa, kun taas niittämi-
nen joudutaan toistamaan useita kertoja kesän aikana. Talkootyöllä tehtä-
vän muovituksen kustannukset ovat noin 1 euro/tunti (Lindroos, haastat-
telu 23.8.2019). 
 
Järviruo’on poistoon ja hyödyntämiseen tehdyssä oppaassa todettiin, että 
kasvimassan silppuaminen paikan päällä pienentää sen tilavuutta neljän-
nesosalla ja tehostaa näin kuljetusta (Javanainen ym., 2013, s. 28). 
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4 LOIMIJOKI 

Loimijoki alkaa Tammelan Pyhäjärvestä ja laskee Huittisissa Kokemäenjo-
keen. Se virtaa kuuden kunnan läpi, jotka ovat Tammela, Forssa, Jokioinen, 
Ypäjä, Loimaa ja Huittinen. Valuma-alueella sijaitsevat lisäksi osittain tai 
kokonaan Humppila, Punkalaidun, Urjala, Hämeenlinna, Loppi, Karkkila, 
Somero, Koski TL, Oripää ja Säkylä. Loimijoen pituus on 114 kilometriä. 
(Ympäristö.fi, 2018) 

 
Loimijoen valuma-alueen pinta-ala on 3 138,36 km2 (kuva 6). Valuma-alu-
een pinta-alasta peltoja on 40 prosenttia ja järviä 2,74 % (kuva 7, s. 13). 
Tammelan ylänköseudulla järvisyys on suurempi ja metsiä on enemmän. 
Täällä sijaitsevat mm. Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistot. Alapuoli-
silla viljelyalueilla vesistöt ovat pääasiassa ojia tai jokia. (Ympäristö.fi, 
2018) Loimijoen pudotuskorkeus on 54 metriä (Laari & Sillantie, 2017, s. 
6). Virtaamavaihtelut Loimijoessa ovat suuria, sillä järviä on vähän tasaa-
massa tulvia (Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus & Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2017, s. 7). 
 
 

 

Kuva 6. Loimijoen valuma-alue. Valuma-alueen rajat on esitetty vihre-
ällä, Tammelan Pyhäjärvi ja Loimijoki sinisellä. (Suomen ympäris-
tökeskus, 2019a; taustakartta: Maanmittauslaitos, 2019)  
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Pyhäjärvi, josta Loimijoki saa alkunsa, on samea ja rehevä maataloudesta 
aiheutuvan kuormituksen vuoksi (Laari & Sillantie, 2017, s. 6). Se on pinta-
vesityypiltään matala humusjärvi (Suomen ympäristökeskus, 2012a). 
 
Loimijoki on pintavesityypiltään suuri savimaiden joki. Siihen laskevat sivu-
joet on luokiteltu keskisuuriksi savimaiden joiksi. (Suomen ympäristökes-
kus, 2012b) Loimijoen pituudesta on perattu yli puolet ja se on nimetty 
voimakkaasti muutetuksi (Suomen ympäristökeskus, 2015). 
 
Loimijoessa on kahdeksan patoa, joista kuutta käytetään vesivoiman tuo-
tantoon. Seitsemän patoa tuottaa sähköä yleiseen jakeluverkkoon. (Hä-
meen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus & Varsinais-Suomen elin-
keino-, liikenne ja ympäristökeskus, 2017, ss. 6−7) Lisäksi sivu-uomissa on 
useita patoja (Ympäristö.fi, 2019).  
 
 

 
 

Kuva 7. Loimijoen alueen maanpeite. Vaaleankeltaiset alueet kuvaavat 
peltoa, vihreät metsiä ja punaiset asuinalueita. (Suomen ympä-
ristökeskus, 2019b) 

4.1 Ekologinen tila 

Loimijoki on savisamea. Loimijoen ja sen sivu-uomien ravinnepitoisuudet 
ovat korkeita. Loimijoen yläosissa vedenlaatu on fysikaalis-kemiallisten ja 
biologisten tekijöiden perusteella luokiteltu tyydyttäväksi. Loimijoen ala-
osissa fosforipitoisuus heikentää ekologista tilaa, joka on siellä luokiteltu 
välttäväksi (kuva 8, s. 14). (Laari & Sillantie, 2017, ss. 5−6) 
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Tärkeimpiä Loimijoen vesistön tilaan vaikuttavia tekijöitä ovat maatalou-
den hajakuormitus, eroosioherkkyys, tulvariskit ja vieraslajit (Ympäristö.fi 
2018). Vaikka suurin osa ravinnekuormituksesta tulee maataloudesta, ylä-
juoksulla päästöjä syntyy paljon myös jätevesistä, jotka heikentävät myös 
joen hygieenistä laatua. Vähäinen järvien määrä rajoittaa entisestään ra-
vinteiden pidättymistä vesistön varrelle. (Laari & Sillantie, 2017, ss. 5−6) 
Runsas vesikasvillisuus ja umpeenkasvu todettiin vuonna 2017 tehdyssä 
kalataloudellisessa yhteistarkkailussa eniten kalastusta haittaavaksi teki-
jäksi (Väisänen, 2017, s. 16). 
 
Loimijoki on Kokemäenjoen suurin sivu-uoma ja Loimijoella onkin merkit-
täviä vaikutuksia myös Kokemäenjoen vedenlaatuun. Loimijoki lisää Koke-
mäenjoen fosforikuormitusta peräti 40 prosentilla ja typpikuormitusta kol-
misenkymmentä prosenttia. Kokemäenjoesta ravinteet kulkeutuvat edel-
leen Itämereen. (Laari & Sillantie, 2017, ss. 5−6; Kvvy, 2019) 
 
Viimeisimmässä Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa suuret 
savimaiden joet arvioitiin äärimmäisen uhanalaisiksi. Tärkeimpiä syitä sisä-
vesien uhanalaistumiseen olivat rehevöityminen, likaantuminen, vesira-
kentaminen ja ojitus. Vieraslajien katsottiin aiheuttavan lisääntyvän uhan 
tulevaisuudessa. (Lammi ym., 2018, ss. 99−101) 

 
 

 

Kuva 8. Pintavesien ekologinen tila Loimijoessa ja tärkeimmissä sivu-
joissa. Erinomainen=sininen, hyvä=vihreä, tyydyttävä=keltainen, 
välttävä=oranssi, huono=punainen (Vesikartta, 2019). 
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4.2 Kasvillisuus 

Loimijoen kasvillisuudesta ei ole tehty varsinaista kartoitusta tai sitä ei ol-
lut löydettävissä. Tämän opinnäytetyön yhteydessä tehtiin kuitenkin joita-
kin havaintoja vesi- ja rantakasvillisuudesta isosorsimon havainnoinnin li-
säksi. Tavattuja kelluslehtisiä kasveja olivat muun muassa uistinvita (Pota-
mogeton natans) ja ulpukka (Nuphar lutea). Ilmaversoisia tai rannalla kas-
vavia kasveja ovat leveäosmankäämi (Typha latifolia), viiltosara (Carex 
acuta), järvikorte (Equisetum fluviatile), rantakukka (Lythrum salicaria), kil-
pukka (Hydrocharis morsus-ranae) ja palpakot (Sparganium). Kasvillisuutta 
on esitelty kuvassa 9 ja kuvissa 10 ja 11 sivulla 16. 
 

 

Kuva 9. Vesikasvillisuutta Loimijoessa Forssassa Kuhalankosken alapuo-
lella.  (kuva: Viljamaa) 
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Kuva 10. Kilpukkaa Hirvikosken padolla Loimaalla. (kuva: Viljamaa) 

 

 

Kuva 11. Tiheät sarakasvustot pitävät paikoin pintansa isosorsimoa vas-
taan. (kuva: Viljamaa) 
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4.3 Eläimet 

Loimijoen eläimistöstä ei juuri ollut löydettävissä selvityksiä kalastoa lu-
kuun ottamatta. Tavattuja kaloja Loimijoessa ovat hauki, särki, ahven, 
lahna, kirjolohi, kuha, made, pasuri, sorva, salakka, sulkava, suutari, säyne, 
taimen, toutain, turpa, kiiski, siika, ruutana, kivisimppu, kivennuoliainen ja 
törö. Vuonna 2014 tehdyssä tarkkailussa kalastajat ilmoittivat saaliska-
loiksi myös harjuksen ja karpin mutta vuoden 2017 tarkkailussa näitä lajeja 
ei ilmoitettu. Loimijoessa esiintyy myös rapua. (Väisänen 2017, ss. 11−12, 
23, 27) Piisamista on tehty havaintoja. Tavattuja lintuja ovat muun muassa 
telkkä, sinisorsa, harmaahaikara, nokikana ja koskikara. 

5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Levinneisyyskartoituksessa tärkeimmäksi tutkimusmenetelmäksi muotou-
tuivat maastokäynnit. Satelliittikuvia käytettiin maastokäyntien suunnitte-
lun tukena. Hyödyntämismahdollisuuksia selvitettiin kirjallisista lähteistä, 
joita oltiin laadittu tehdyistä tutkimuksista ja kokeiluista. Yrittäjien ja vesis-
tön käyttäjien haastatteluilla saatiin työtä varten taustatietoa sekä jonkin 
verran tutkimusta tukevaa tietoa. 

5.1 Levinneisyyden tarkastelu satelliittikuvien avulla 

Google Maps osoittautui kokeilluista satelliittikuvista tarkimmaksi. Google 
Mapsin satelliittikuvat ovat enintään 5 vuotta vanhoja, mutta tarkkoja ku-
vauspäivämääriä ei kuitenkaan ollut saatavilla. Monin paikoin isosorsimo-
kasvustot sulautuivat muuhun kasvillisuuteen tai ne eivät muuten olleet 
erotettavissa. Satelliittikuvien käyttö toimi täten lähinnä apuvälineenä ja 
maastokäynneillä saatiin levinneisyydestä luotettavampi kuva.  

5.2 Maastokäynnit 

Maastokäynnit suunniteltiin alustavasti toteutettaviksi noin 5 kilometrin 
välein. Lisäksi käyntikohteisiin lisättiin Loimijoen tärkeimpien sivujokien 
laskukohdat. Nämä sivu-uomat olivat Kojonjoki, Niinijoki, Kourajoki (Palo-
joki), Jänhijoki ja Punkalaitumenjoki. Käytännön toteutuksessa Jänhijoki jäi 
pois kartoituksesta.  
 
Maastokäynnit toteutettiin 10.8.2019. Tarkastuspaikkoja kertyi 28, joista 
yksi sijaitsi Pyhäjärvellä ja kolme sivujoissa. Kartoituksessa esitetty Koura-
joen arvio perustuu Kvvy:n ympäristöasiantuntijan Hanna Alajoen alku-
kesällä 2019 tekemiin havaintoihin. Pyhäjärvellä vierailtiin yhdessä koh-
teessa 25.8.2019 Tarkastuspaikkojen määrä oli täten yhteensä 28. Havain-
topaikat merkittiin karttaan, niiden koordinaatit kirjattiin ylös ja lisäksi 
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kohteet kuvattiin. Maastokohteet luokiteltiin numeroilla 1−3, sen mukaan 
kuinka voimakasta isosorsimon kasvu kohteessa oli.  
 
0 = ei kasvia havaittavissa 
1 = isosorsimoa vähemmän kuin muuta rantakasvillisuutta 
2 = isosorsimoa saman verran kuin muuta rantakasvillisuutta 
3 = isosorsimoa enemmän kuin muuta rantakasvillisuutta 
 
Havaintopaikkoja pyrittiin alustavasti painottamaan suvantopaikkoihin, 
joissa veden virtaus on hitaampaa ja kasvuolosuhteet vesikasvillisuudelle 
otollisemmat. Joitakin pato- ja koskipaikkoja otettiin tarkkailuun mukaan, 
jotta voitaisiin havainnoida isosorsimon menestymistä nopeammin virtaa-
vassa vedessä. Käytännössä havaintopaikoiksi muodostui myös paljon sel-
laisia kohteita, jotka olivat kohtalaisesti autolla tai jalkaisin saavutetta-
vissa. 
 
Maastokäyntien perusteella valittiin 2 paikkaa, joista tilattiin satelliittiku-
vat historiatarkastelua varten Maanmittauslaitokselta. Nämä paikat sijait-
sivat Forssassa Kuhalankosken alapuolella ja Huittisten keskustassa. Suurin 
osa kuvista oli kuitenkin otettu alkukesällä ja loppukesällä otettuja kuvia 
löytyi vain muutamia. Lisäksi kuvat olivat mustavalkoisia, joten niiden tul-
kinta oli tämänkin vuoksi vaikeaa. Kuvia ei lopulta käytetty isosorsimokas-
vustojen kehityksen arviointiin. 

 
Maastokäyntien yhteydessä havainnoitiin myös kahta muuta sisävesien 
vieraslajia, kanadanvesiruttoa (Elodea canadensis) ja keltalammikkia 
(Nymphoides peltata). Kanadanvesirutto on yksi viidestä sisävesien haital-
lisesta vieraslajista yhdessä isosorsimon kanssa. Keltalammikki on luoki-
teltu tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Kanadanve-
sirutosta ja keltalammikista ei tehty levinneisyyskartoitusta tai niiden kas-
vustojen kokoa ei arvioitu, vaan ainoastaan niiden esiintyminen pyrittiin 
toteamaan. Havainnointiin vaikuttivat havaintopaikan olosuhteet. Joillain 
paikoilla ei päästy aivan rantaan asti, jolloin etenkin kanadanvesiruton 
huomaaminen on vaikeaa, sillä se kasvaa vedenpinnan alapuolella. Tästä 
syystä osassa havaintopisteitä saattaa esiintyä näitä kasveja, vaikka sitä ei 
kyetty paikan päällä toteamaan. 

5.3 Kysely vesistön käyttäjille 

Vesistön käyttäjille laadittiin kyselylomake, jolla voitiin kartoittaa veneili-
jöiden, kalastajien, mökkeilijöiden ja muiden vesistöä käyttävien ihmisten 
havaintoja ja kokemuksia isosorsimosta. Lomaketta jaettiin kävijöille kah-
dessa kesätapahtumassa ja lisäksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu-
yhdistys ry jakoi linkin internetlomakkeeseen omien kanaviensa kautta.  
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5.4 Hyödyntämismahdollisuuksien kartoitus 

Isosorsimon hyödyntämistä erilaisiin tarkoituksiin selvitettiin aiheesta teh-
tyjen opinnäytetöiden, hankkeiden ja tutkimusten kirjallisista raporteista. 
Osin pohdittiin myös isosorsimon hyödyntämistä järviruo’on (Phragmites 
australis) tapaan, sillä järviruo’on hyödyntämisestä tutkimuksia on tehty 
runsaasti, kun taas isosorsimosta niitä löytyi vähemmän. 

6 TULOKSET 

Levinneisyyskartoituksen tulosten mukaan isosorsimoa kasvaa Loimijoessa 
koko sen pituudelta. Sivujokien tilanne näytti paremmalta. Kanadanve-
siruttoa tai keltalammikkia ei havaittu yhdeltäkään tarkastuspisteeltä.  

6.1 Isosorsimon levinneisyys 

Isosorsimoa löytyi Loimijoesta kaikista tarkastuspisteistä. Kasvustojen 
koko vaihteli arviointivälillä 1-3. Joen yläosissa kasvustot olivat selvästi voi-
makkaampia (3), kun alajuoksulle siirryttäessä niiden voimakkuus pääosin 
väheni (1−2). Huittisten keskustassa sijaitsevassa suvantokohdassa tosin 
isosorsimoa oli jälleen selvästi muuta rantakasvillisuutta enemmän (3). 
(kuva 12, s. 20)  
 
Tarkastetuista sivujoista isosorsimoa löytyi vain Niinijoesta. Kyseessä oli 
yksittäinen kasvusto. Sivujoet tarkastettiin pistemäisesti ja kustakin sivu-
joesta käytiin vain yhdessä tarkastuspisteessä, joten sivujokien kokonaisti-
lannetta ei tässä kartoituksessa voida todeta. Havaintopaikkojen kuvauk-
set ja koordinaatit löytyvät myös liitteestä 2. 
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Kuva 12. Isosorsimon alustava levinneisyyskartoitus (taustakartta: Maan-
mittauslaitos, 2019). 

6.2 Kysely vesistön käyttäjille 

Isosorsimosta tehtyyn kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 40 kappaletta. 
Kaikista vastaajista (tapahtumakävijät ja sähköiseen kyselyyn vastanneet) 
62,5 % ilmoitti tunnistavansa isosorsimon, 10 % ei tunnistanut isosorsimoa 
ja 27,5 % ei ollut varma, tunnistaako isosorsimoa. Tapahtumissa kyselyyn 
vastanneista ihmisistä vain 17 % tunnisti isosorsimon, 33 % ei tunnistanut 
isosorsimoa ja 50 % ei ollut varma, tunnistaako isosorsimoa. 
 
Sähköiseen kyselyyn vastasivat mahdollisesti sellaiset ihmiset, joille aihe 
oli entuudestaan tuttu, sillä linkki kyselyyn jaettiin tilaajan kautta vesistö-
jen ja niiden suojelun kanssa tekemisissä oleville henkilöille. Tapahtumissa 
satunnaisesti vastaajiksi valikoituneet ihmiset edustavat todennäköisesti 
paremmin keskivertoja suomalaisia vesistönkäyttäjiä. 
 
Loimijokea käytti suurin osa vastaajista, 68,4 %. Tammelan Pyhäjärveä 
käytti 18,4 % ja Loimijoen sivujokia 29 % vastaajista. Muita vesistöjä käytti 
vastaajista 33,9 %.  
 
Kyselyyn vastanneista henkilöistä suurin osa (52,5 %) käytti vesistöä uimi-
seen. Seuraavaksi suosituimpia vesistönkäyttömuotoja olivat kalastus tai 
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onkiminen (37,5 %), veneily (37,5 %) ja mökkeily (32,5 %). Vakituinen 
asunto oli 32,5 % vastaajista. Muita käyttömuotoja olivat muun muassa 
sorsastus ja retkeily (7,5 %).  
 
Vastaajista 59,5 % koki, että isosorsimo on haitannut vesistön käyttöä ja 
40,5 % ei ollut kokenut kasvista haittaa. Yksikään vastaaja ei kokenut kasvia 
hyödylliseksi.  
 

”Se peittää rannat niin, ettei edes katiskaa saa avoveteen il-
man vähintään viisimetristä seivästä. Isosorsimo on jo myös 
muodostanut kiinnittyneitä lauttoja leveimmillä (ja samalla 
matalavetisillä) kohdilla jopa lähelle joen keskiuomaa, mikä 
haittaa liikkumista veneellä sekä edistää joen umpeenkasva-
mista.” 
 
”Käytettävissä oleva vapaa vesialue on kaventunut.” 
 
”Henkilökohtaisesti kyseessä on lähinnä maisemallinen 
haitta ulkoilureitin varrella. Sorsimo valtaa elintilaa alkupe-
räiseltä lajistolta, mikä on ikävä asia.” 
 
”Reheviin vesiin kuuluu runsas kasvillisuus, sorsimon liialli-
nen leviäminen vesistön ongelmista pienemmästä päästä.” 

6.3 Hyödyntämismahdollisuudet 

Vesikasvillisuuden poisto on yksi tapa poistaa ravinteita rehevöityneistä 
vesistöistä. Poistettu kasvimassa voidaan hyödyntää erilaisilla tavoilla. Jär-
viruo’on hyödyntämisestä on tehty enemmän tutkimuksia kuin isosor-
simosta. Sitä on hyödynnetty energiakäytön ja maanparannuksen lisäksi 
rakentamisessa kattomateriaalina, eristeenä ja paaleina sellaisenaan tai 
saveen sekoitettuna sekä käsityömateriaalina. (Javanainen, Kemppainen, 
Orjala, Perkonoja & Saarni, 2013, s. 28) 
 
Isosorsimon hyödyntäminen suoraan samalla tavalla ei välttämättä ole 
kannattavaa, vaikka se joiltain ominaisuuksiltaan järviruokoa muistuttaa-
kin. Haitallisena vieraslajina isosorsimon käsittelyssä vaaditaan huolelli-
suutta, jotta kasvia ei vahingossa levitetä uusille kasvupaikoille. Käyttö 
kompostina tai maanparannusaineena saattaa sisältää riskejä, sillä tällä ta-
valla isosorsimo voi levitä siementen tai juurenkappaleiden mukana. Re-
huksi isosorsimo on soveltumatonta sen myrkyllisyyden ja eläimille kelpaa-
mattomuuden vuoksi, ainakin tietyissä kasvuvaiheissa. On mahdollista, 
että isosorsimon vetysyanidipitoisuus on riittävän alhainen keskellä kasvu-
kautta, jolloin sitä voisi mahdollisesti käyttää eläinten rehuna. Aiheesta 
olisi kuitenkin tehtävä tutkimuksia. 
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Gisonin (2017, s. 15) mukaan Wichtmann & Joosten (2017) laskivat isosor-
simon kuivapainoksi 4,0–14,9 t/ha vuodessa. Gisonin opinnäytetyössä las-
kettu tuorepaino oli kesäkuussa 842 g/m2 ja kuivapaino 174 g/m2. Syys-
kuussa tuorepaino oli 769 g/m2 ja kuivapaino 266 g/m2 (Gison 2017, s. 24). 

 
Ruotsissa tehdyssä opinnäytetyössä selvitettiin isosorsimon hyödyntä-
mistä biokaasun tuottamiseen. Isosorsimo todettiin sopivaksi kasviksi me-
taanin tuotantoon. Kesäkuussa kerätyistä kasveista saatiin tuotettua 
enemmän metaania kuin syyskuussa kerätyistä, jonka arveltiin johtuvan 
kasvin korsiintumisesta loppukesää kohden. Samassa opinnäytetyössä sel-
vitettiin myös järviruo’on biokaasupotentiaalia, eikä kasvien tuottamissa 
metaanimäärissä ollut merkittäviä eroja. Kuitenkaan biokaasun tuottami-
nen ei ollut taloudellisesti kannattavaa johtuen muun muassa kuljetuskus-
tannuksista. (Gison, 2017, s. 34) 
 
Järviruokoon keskittyvässä oppaassa mainittiin, että hoitokalastuksella 
pyydetyn kalamassan sekaan voitaisiin lisätä kasvimassaa. Tämä voisi olla 
mahdollista myös isosorsimon kohdalla, mikäli kalamassa aiotaan mädät-
tää biokaasuksi, eikä käyttää esimerkiksi turkiseläinten rehuna. Isosorsi-
mon lisääminen biokaasuksi mädätettävään lantaan voisi myös olla mah-
dollista. (Javanainen ym., 2013, s. 28) 
 
Maataloudessa pelloilta vesistöihin valuvat ravinteet pidättyvät osin ran-
takasvillisuuteen. Rantakasvillisuuden kierrättäminen takaisin ravinteeksi 
pelloille biokaasutuksesta jäävän lietteen muodossa voisi näin olla järke-
vää. Kuljetuskustannuksissa voidaan ehkä säästää, kun kasvimassa hyö-
dynnetään paikallisesti lähialueen maatiloilla. (Javanainen ym., 2013, s. 28) 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Isosorsimoa löytyi Loimijoesta kaikilta tarkastuspisteiltä. Sivujokien tilanne 
oli parempi, tarkastetuista kolmesta sivujoesta isosorsimoa löytyi vain yh-
destä. Vesistön käyttäjille jaetusta kyselystä selvisi, että iso osa ihmisistä ei 
tunnista isosorsimoa. Isosorsimon leviämisen estämiseksi puhtaana säily-
neisiin vesistöihin, tulisi vesistön käyttäjille kohdistaa tehokasta neuvontaa 
kasvin tunnistamisesta ja haitallisuudesta sekä niistä keinoista, joilla sen 
leviäminen voidaan estää. 
 
Isosorsimon käyttöä seosenergiana muiden energialähteiden, kuten lan-
nan tai hoitokalastuksesta saadun kalamassan mukana, voisi selvittää.  
 
Innovaatioille isosorsimon ja samalla muidenkin vesikasvien hyötykäytölle 
on olemassa tarve. Kaislasta voidaan valmistaa erilaisia käsitöitä, kuten 
mattoja ja koreja. Myös isosorsimon hyödyntämistä käsitöissä voisi ko-
keilla. Isosorsimosta lajina kaivattaisiin varmasti myös lisää tutkimusta.  
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Opinnäytetyöprosessi aloitettiin kesäkuussa 2019. Kesän aikana kerättiin 
tietoperustaa vieraslajeista, isosorsimosta ja Loimijoesta. Tällöin vierasla-
jien merkitys luonnolle ja ihmisille hahmottui ja tämä tieto toimi peruspoh-
jana työn tekemiselle. Maastokäynnit toteutettiin elokuussa ja ne onnis-
tuivat kohtalaisen hyvin. Aikataulusta johtuen yksi sivujoki ja karttojen lu-
vussa tehdyn virheen takia toinen sivujoki jäivät kartoittamatta. Loimijoen 
suu Pyhäjärven läheisyydestä jäi niin ikään maastokäyntien ulkopuolelle ai-
kataulun takia. Jotkin paikat, kuten Loimijoen laskukohta Kokemäenjo-
keen, jäivät kartoittamatta niiden hankalan sijainnin, kuten paikalla sijain-
neen asutuksen takia. 
 
Kyselylomake vesistön käyttäjille toimi mielenkiintoisena tietolähteenä. 
Kyselyn avulla saatiin tietoa ihmisten kokemuksista isosorsimosta. Kyselyä 
ei käytetty varsinaisessa levinneisyyskartoituksessa, vaikka huolellisem-
malla suunnittelulla kysely olisi saattanut olla toimiva työkalu myös tähän 
tarkoitukseen. Lomakkeessa ei kuitenkaan ollut tarkentavaa kysymystä sii-
hen, missä vastaaja on havainnut isosorsimoa. Vastaaja saattoi käyttää esi-
merkiksi kolmea vesistöä Loimijoen alueella. Tarkentavassa kysymyksessä 
olisi näin tullut kysyä, missä näissä hän on isosorsimoa havainnut. Kyse-
lyssä kysyttiin kuitenkin vain, onko vastaaja havainnut isosorsimoa käyttä-
mässään vesistössä. Jos vastaus oli myönteinen, ei siitä käynyt ilmi, onko 
isosorsimoa havaittu kaikissa kolmessa vesistössä vai ehkä vain yhdessä. 
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KYSELYLOMAKE VESISTÖN KÄYTTÄJILLE 



29 
 

 
 

 
Liite 2 

 
LEVINNEISYYSKARTOITUKSEN HAVAINTOPAIKKOJEN KOORDINAATIT 
 

 
 
 
 

koordinaatit sijainnin kuvaus arvo 0-3

60°46'00.4"N 23°44'48.1"E Pyhäjärvi, Ruohosaari 3

60°49'08.3"N 23°37'10.3"E Forssa 3

60°49'36.8"N 23°35'42.7"E Vieremänkoski, Forssa 3

60°48'23.5"N 23°29'01.6"E Jokioinen 3

60°47'23.2"N 23°25'02.4"E Vaulammi, Jokioinen 3

60°48'06.6"N 23°16'53.9"E Ypäjä, keskusta 3

60°50'51.5"N 23°04'25.5"E Mäenpääntie, Loimaa 3

60°51'31.0"N 23°02'42.0"E tie E63, Loimaa 3

60°51'32.8"N 23°01'36.8"E Vesikosken pato, Loimaa 3

60°51'44.0"N 23°00'01.4"E Hirvikosken pato, Loimaa 3

60°51'46.8"N 22°59'47.8"E Hirvikosken pato, 300 m alajuoksulle 3

60°51'49.8"N 22°57'56.9"E tie 210, Loimaa 3

60°53'29.4"N 22°57'59.2"E tie 213, Loimaa 3

60°56'30.7"N 22°58'52.3"E Kojonjoki, Köyliönkyläntie, Loimaa 0

60°56'41.0"N 22°54'47.5"E Kriikunniemi, Loimaa 3

60°55'57.1"N 22°52'19.5"E Niinijoki, Loimaa 1

60°57'14.9"N 22°52'00.1"E Alastaro, keskusta 3

60°59'23.5"N 22°50'30.9"E Tammiaisten silta, Loimaa 2

61°00'33.1"N 22°44'15.8"E silta peltotien päässä, Huittinen 3

61°01'59.1"N 22°40'50.8"E Sallilantien ja Tennistien risteys 1

61°04'09.0"N 22°41'06.4"E Rutavan silta, pato, ei juuri kasvillisuutta 2

61°04'33.1"N 22°41'47.8"E Huittinen, Rantatie 2

61°05'37.9"N 22°40'58.2"E Huittinen, Rantatie 1

61°04'54.3"N 22°44'01.4"E Kourajoki, Huittinen 0

61°05'46.9"N 22°40'50.6"E Huittinen, Rantatie 2

61°07'40.2"N 22°39'49.2"E Huittinen, Loimijoentie 2

61°10'16.8"N 22°41'17.8"E Huittinen 3

61°10'57.3"N 22°41'52.8"E Punkalaitumenjoki, Huittinen 0


