
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 

 
Aika: Ti 9.3.2021 klo 18.00 
Paikka: Zoom -etäkokous 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Eena Kero, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Pekka Markkula, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Ismo Pohjantammi, Keimolan omakotiyhdistys 
Juha Lintula 
Kristina Tomberg Sofizade 
Päivi Wickström, LC Vantaa / Rubiini-Rubinen 
Maarit Kujala  
Mika K. 
Marita Vainiomäki 
Tiina Humaloja, KiVa 
Eki Åstrand 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Annukka Uusi-Eskola 
Tommi 
”Vieras” 
”Vieras” 
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys 
Eero Tolonen 
Astrid Nurmivaara 
Jaakko Haltia 
 

2. Keskustelu haitallisten vieraslajien torjunnasta 
Pekka Markkula Lions Clubista alusti keskustelua esittelemällä lyhyesti haitallisia vieraslajeja, 
niistä aiheutuvia haittoja sekä niiden torjuntakeinoja. Esittelyssä olivat jättiputki, jättipalsami, 
espanjansiruetana, citykani, kurtturuusu ja komealupiini. Jättiputken torjunta vaatii sitkeyttä ja 
aikaa, jättipalsami puolestaan leviää erittäin tehokkaasti. Kurtturuusu ei ole kovin iso ongelma 
rajatuilla alueilla, kuten katujen tai teiden varsilla, vaan rannoilla, joissa se pääsee valtaamaan 
alaa. Komealupiini on monen mielestä kaunis eikä kovin haitallinen, mutta levitessään niityille 
ja lehtoihin se on riski erityisesti uhanalaisille niittykasveille ja hyönteisille. Citykanit aiheuttavat 
erityisesti näin lopputalvesta ja alkukesästä haittaa pihoilla ja puutarhoissa, kun niiden elimistö 
kaipaa puuaineksia. Espanjansiruetanat puolestaan voivat aiheuttaa suurta tuhoa puutarhoissa 
ja viljelmillä ja ne voivat levittää bakteereja ja tauteja. Lisätietoa haitallisista vieraslajeista ja 
niiden torjunnasta löytyy osoitteesta: www.vieraslajit.fi.  

 

http://www.vieraslajit.fi/


Keskustelua käytiin pääasiassa espanjansiruetanoista sekä komealupiinista, joita esiintyy 
alueella aika runsaasti (erityisesti Maritorpin alueella espanjansiruetanaa) ja joiden torjunnasta 
kiinnostuneita oli paikalla. Tietoa haitallisten vieraslajien esiintymistä otetaan edelleen 
mielellään vastaan. 
 
- Espanjansiruetanat: Ongelma on suuri Maitorpissa ja Keimolantien varrella sekä Maitorpin 

päiväkodin ympäristössä, Koivupäässäkin niitä on jo havaittu 
- Komealupiinia on erityisesti Vanhan Hämeenlinnantien varrella ”vanhan Kivistön” alueella 

(Kivipellontie on jo aika lailla lupiinien valloittama ja riskinä on levittäytyminen laajemmalle 
alueelle), Maitorpan pohjoislaidassa, junaradan varrella sekä Kvartsijuonenpuiston 
ympäristössä. Keimolanmäessä myös paikoittain esiintymiä on 

 
Painopiste tänä keväänä ja kesänä tulee olemaan espanjansiruetanatalkoissa, sillä ongelma oli 
teemaillan osallistujien mukaan selvästi suurin ja se on hyvin paikallistettu. Tavoitteena on 
intensiivinen, muutaman viikon talkootyö säistä riippuen toukokuun alusta tai loppupäästä n. 2-
4 viikon ajan, kaksi kertaa viikossa (omaehtoisesti torjuntatyötä voi tehdä mielellään vaikka joka 
päivä, mutta jätteiden pois viennin näkökulmasta pari kertaa viikossa on parempi). 
Talkoourakan aluksi ja lopuksi MarjaVerkko jäsenineen kiittää talkooväkeä tarjoamalla 
talkooevästä (esim. makkaraa, muurikkalettuja). Yhdistys järjestää mahdollisesti myös jonkin 
pienimuotoisen kilpailun innostamaan lapsia ja nuoria mukaan talkoisiin. Lisätietoa 
aikatauluista ja toteutuksesta seuraa pian. Alueelliseen talkootyöhön voit ilmoittautua mukaan 
täällä. 

 
Kaupunki on luvannut osallistua espanjansiruetanan torjuntatyöhön toimittamalla 
keräysastioita ja kumihanskoja, viemällä pois etanajätteet, niittämällä Keimolantien ojan 
kolmeen kertaan kesän aikana ja keräämällä niittojätteet pois, jos niittojäte talkoovoimin 
haravoidaan kasaan. Toisin sanoen myös haravointitalkoita tullaan järjestämään. Osittain 
komealupiini- ja espanjansiruetanatalkoot ovat yhdistettävissä, sillä Maitorpissa nämä kaksi 
haitallista vieraslajia viihtyvät samassa ojassa, joten niitto ja haravointi vaikuttavat kummankin 
lajin torjuntaan. 
 
MarjaVerkko tulee jakamaan espanjansiruetanatiedotetta kotijakeluna ennen talkoita ainakin 
Kivistössä ja Maitorpissa ja lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta saada juttua paikallislehtiin, 
jotta asukkaita tavoitettaisiin mahdollisimman laajasti. 

 
3. Muut asiat 

- Roskakävelyryhmän toiminta on käynnistymässä keväällä. WhatsApp -ryhmä on jo 
olemassa. Roskapihtejä tilattu 10 kpl ja jätesäkkirulla on hankittu 

- Alueelliset siivoustalkoot järjestetään jälleen lauantaina 17.4. klo 13-15 
- Ulkokahvit ja muu kohtaamistoiminta peruttu koko maaliskuulta vallitsevan koronatilanteen 

vuoksi. Toivottavasti keväällä jossain vaiheessa on taas mahdollista jotain järjestää 
- Kaupungin asukasfoorumi Mitä kuuluu, Kivistö? on keskiviikkona 17.3. etänä Teamsissa klo 

18-20. MarjaVerkko osallistuu tilaisuuteen 
 
 

4. Seuraava verkostoilta 

https://forms.gle/2Cwqd3zfjU51Q2hF7


- Tiistaina 6.4. klo 18 etänä Zoomissa. Teemana Kivistön palvelukeskittymän suunnitelmat. 
Keskustelussa mukana Lehto Groupista Kenneth Nyman. Tilaisuuteen voi lähettää 
ennakkokysymyksiä, linkki kyselyyn liitetään Facebook -tapahtumaan ja julkaistaan 
MarjaVerkon nettisivulla 

 
- MarjaVerkon vuosikokous järjestetään keskiviikkona 14.4. klo 18 etänä Zoomissa. Jos paikka 

MarjaVerkon hallituksessa kiinnostaa, kannattaa osallistua kokoukseen 

https://www.facebook.com/events/443357617009406

