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Vieraslajitalkoiden historia Helsingin 
kaupungilla
• Vieraslajitalkoita järjestetty vuodesta 2014.
• Talkoot olivat kaupungin yksin järjestämiä.
• Talkoita n. 2 – 4 vuodessa.
• Talkoisiin kutsutiin avoimesti Facebookin kautta 

ja Hyvä kasvaa Helsingissä –sivustolla sekä 
kutsumalla vapaaehtoisiksi rekisteröityneitä 
puistokummeja sähköpostitse.

• Ilmoittautumista tai tarjoiluja ei ollut. 
• Talkoot keräsivät osallistujia yleensä 0 – 5 hlöä.

• Talkoot, jotka olivat asukaslähtöisä keräsivät yleensä 
enemmän osallistujia.
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Terve askel luontoon 2017 - 2019
• Yhteistyöehdotus Terve askel luontoon-hankkeelta tuli alku vuodesta 2017
• Työn jako:

• Kaupungin määritti sopivat talkoo kohteet.
• Kohteet valittiin niiden luontoarvojen perusteella.

• Talkoiden ajankohdat sovittiin yhdessä.
• Viestintä ja markkinointi hoidetiin yhteistyöllä, jokainen omia kanaviaan 

käyttäen.
• Talkoiden ohjaamiseen osallistui kaikki tahot.

• Talkoissa hyvä olla aina vähintään kaksi ohjaajaa, isoissa talkoissa 3 – 4 oli tarpeen. 
• Tarvittavat työvälineet ja -varusteet sekä mahdollisen talkoista syntyneen 

jätteen poishaku kaupungin toimesta.
• Kaupungilla jo olemassa valmiit toimintamallit ja materiaalit.

• Talkootarjoilut hoidettiin hankeen kautta.
• Ilmoittautumista hallinnoitiin hankeen kautta.
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Mikä muuttui?
• Osallistujamäärät moninkertaistui.

• Vuosina 2018 ja 2019 osallistujia joka 
talkoissa 10 – 35.

• Talkoiden määrää pystyttiin lisäämään.
• Vuosittain n. 10 talkoot (vuonna 2019 oli 7 

talkoot).
• Enemmän näkyvyyttä mediassa.
• Uusien verkostojen syntyminen / luominen ja 

yhteisöllisyyden lisääntyminen aiheeseen 
liittyen.

• Tiedon leviäminen laajemmalle.
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Miksi yhteistyötä?
• Järjestöt saavuttavat paremmin kohderyhmiä, joita aihe kiinnostaa.
• Järjestöillä parempi imago / brändi.
• Asiasta tulee yhteinen eikä vain ongelma, joka kaupungin pitää ratkaista.
• Vieraslajiongelma on niin laajalle levinnyt, ettei ole helppoa saada riittävästi 

resursseja yhden toimijan avulla, ainakaan kovin nopeasti.
• Järjestöt ja kaupunki tehneet tahoillaan vieraslajityötä jo vuosia, osittain 

toisistaan tietämättä.
Ilman yhteistyötä on vaarana, että toiminta pirstoutuu liikaa eikä kenelläkään 

ole kokonaisuus hallussa.
• Toiminnan suunnittelu vaikeutuu eikä resursseja välttämättä osata kohdentaa oikein
• Saatetaan tehdä päällekkäisiä asioita.
• Todellinen vieraslajitilanne ei pysy ajan tasalla: kaupungilla on vieraslajikartoitus, johon 

merkitään myös tehdyt toimenpiteet, mutta järjestöjen tekemät toimenpiteet ei näy näissä, 
jos niistä ei tule tieto kaupungille. 
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Miksi yhteistyötä?
• Järjestöillä on usein paljon asiantuntijuutta ja kokemusta sekä mahdollisuus 

keskittyä pienempii kokonaisuuksiin.
• Kaupungilla taas on sellaisia resursseja ja toimivaltaa, joita järjestöillä ei ole.
• Esimerkki työjaosta:

• Kaupunki voi tilata torjuntaa ammattilaisilta ja koneellisesti tehtynä, järjestöt 
pystyvät mobilisoimaan helpommin vapaaehtoisia torjumaan vieraslajeja 
käsin kohteista, joissa ei koneellinen torjunta ole mahdollista tai se ei yksin 
riitä.

 Kun monen toimijan tiedot, taidot ja muut resurssit 
yhdistetään, saadaan enemmän aikaan ja parempaa tulosta.
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Yhteistyötä ilman 
rajoja
• Vieraslajiongelma on valtakunnallinen, itse 

asiassa maailmanlaajuinen.
• Torjumista ei voida tehdä tehokkaasti vain 

rajaamalla torjunta tietyn rajan sisälle.
 Tarvitaan kuntien välistä yhteistyötä.

• Järjestöillä voisi olla rooli yhteistyön 
rakentajana?
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Kiitos!

hyvakasvaa.fi
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