
Isosorsimon torjunta Loimijoen latvoilla
Hankkeen kuvaus

• Hankeessa aloitetaan isosorsimo-vieraslajin torjunta 
Loimijoen vesistössä. Torjunta aloitetaan Tammelan 
Pyhäjärvellä keväällä 2018. 

• Menetelmänä käytetään pressutusta UV-säteilyä 
läpäisemätöntä materiaalia sekä juurakon poistoa 
kaivinkoneella.

• Menetelmien toimivuutta seurataan kahden hehtaarin 
alueella.

• Tukea myönnetään 8 400,00 euroa (Euroopan unionin 
osuus + valtion osuus). 

• Myönnettävä tuki ja muu julkinen rahoitus yhteensä on 
60.0 prosenttia hankkeen tukikelpoisista 
kustannuksista.



Alunperin 
suunnittelimme 
Pajuniemen edustan 
kasvuston poistamista. 
Patasaaren 
virkistyspaikan edustan 
siivoamista pidettiin 
myös tärkeänä

Isosorsimokasvuston pinta-
ala 4-5 hehtaaria

Ruohosaari näkyy 
myöhemmin kuvissa



Tältä alue näytti Ruohosaaren suunnasta 90-luvulla



Pajuniemi 
huhtikuussa 2018

..näytti helpolta pressuttaa



Dronekuvia Patasaaren 
rannasta  3.5.2019

Mustialan drone lensi viitisen minuuttia ja kuvasi 80 metrin 
korkeudesta isosorsimokasvuston. Vihreä on lehtimassaa, 
punaruskea tyhjää. Koillisessa näkyy avovesialue. Vasemmassa 
kuvassa näkyy 7 syksyllä asentamaamme 8*12 m pressua.



Keväällä kasvuston
voisi peittää tai 

tuhota
helpommin. Kuva
huhtikuun lopulta

2020.



Pressutus ei syksyllä näyttänyt enää niin helpolta



Ensimmäinen
pressu lokakuussa
2018

• Käytetetyt pressut 
olivat aluksi 
vahvuudeltaan 160 
g/m2 

• Syksyn 2019 pressut 
olivat 250 g/m2

Pressun asentaminen, eli pressun 
levitys ja paalujen junttaus sekä 
narujen solmiminen vei noin 40 
minuuttia. 

Järven puolelle vedimme 
pressunreunan veden alle nilkan 
syvyyteen. 

Kasvusto ei ollut kokonaan laossa, 
joten kuprujen päällä piti tallustaa.





Kiinnityspaalut olivat 1,50 euron harjanvarsista katkottuja. 
Puolikkaisiin porasin 7 millin reiät kymmenen sentin päähän päästä. 
Reikiin laitoin 4 mm paksut, 30 cm pitkät narut. 
Yhteen pressuun meni 36 tolppaa. Se tekee 36/2*1,50 eli 27 euroa pressua kohden. 
Naru tekee muutaman euron.



Pressut 
ensimmäisen 
talven jäljiltä



Veden alla olleet pressut olivat säilyneet talvesta  hyvin.



Veden korkeus oli
kuvaa otettaessa
huhtikuussa 96.77. 
Helmikuussa vesi
kävi 20 senttiä
korkeammalla



Pressutuksen 
kannalta sopiva 
tilanne olisi 
alhainen 
vedenkorkeus ja 
matala kasvusto.

Patasaaressa oli vesi 
korkealla ja kasvusto 
matalalla 2.5.2019



Hanketta muutettiin, 
kun kasvuston 
peittäminen tuntui 
tehottomalta 
konstilta

- voisiko sorsimoa 
sittenkin käyttää 
rehuna?



Myrkkyä vai ei?

Viisi kahden 
näytteen sarjaa 
lähetettiin 
tutkittavaksi.
Näyte oli 

yleensä yhden 
verson kokoinen, 
20-30 grammaa



Laboratorio ilmoitti tulokset 
yksiköissä nanogrammaa 
grammassa näytettä



Aiheuttaisiko rehukäytössä 
myrkytysoireita?

Isosorsimokasvustosta 
toukokuun lopulla 
otetussa 
myrkyllisemmässä 
näytteessä oli 
laboratoriotutkimuksen 
mukaan 33 600 
nanogrammaa syanidia 
grammassa. 

”Rehu, jossa on yli 20 
mg syanidia/100g 
aiheuttaa 
todennäköisesti 
myrkytysoireita.” 
Lähteenä Nurmen rikkakasvien 
haittavaikutukset naudalla MTT 
2011 



Kun pressu on ollut kaksi talvea käytössä on kunto vielä hyvä, 
jos se on ollut veden alla



Paljonko
isosorsimokasvustoa
olisi rehuksi
korjattuna?
• Pyhäjärven rantojen isossorsimon määrää

arvioitiin 1*1 metrin koeruudulta

• Mittaukset tehtiin kasvukauden
loppupuolella 1.9.2020

• Liljanrannan leikatun biomassan paino oli
2,1 kg.  => 21 000 kg/ha



Pajuniemen koeruudun 
maanpäällinen biomassa 

painoi 3,3 kg
isosorsimon lisäksi 

kasvustossa oli 
osmankäämi ja kurjenjalka



Jossakin 
vaiheessa 
pressut 
tulee 
poistaa



Patasaaren väylä avataan lokakuussa 2020 ja 
läjitysmassan tilannetta seurataan



Pajuniemi elokuun 
lopussa 2020


