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Vieraslajit

• Vieraslajit ovat eliöitä, jotka ihminen on 
tietoisesti tai tahattomasti levittänyt 
alueille, jossa niitä ei luontaisesti 
esiinny 

• Esimerkiksi Supikoira, jättiputket ja 
espanjansiruetana 

• Tulokaslajit ovat lajeja, jotka ovat 
levinneet omatoimisesti uusille alueille 
esimerkiksi villisika, jalohaikara ja 
juovapaarma
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Haitalliset vieraslajit

• Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan vieraslajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon 
monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita

• EU:ssa ja Suomessa on tehty listat näistä erityisen haitallisista vieraslajeista, joita ei saa

• Päästää ympäristöön

• Tuoda maahan

• Pitää hallussa

• Kasvattaa

• Kuljettaa

• Välittää

• Saattaa markkinoille

• Myydä tai muuten luovuttaa
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Esimerkkejä haitallisista 
vieraslajeista

• Komealupiin

• Jättiputket

• Jättipalsami

• Kurtturuusu

• Kanadanvesirutto

• Espanijansiruetana

• Supikoira

• Minkki

• Aurinkoahven
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Kuinka toimia, kun havaitset 
vieraslajin

• Lajintunnistus, jos ei varmaa valokuva auttaa 
asiantuntijaa varmistamaan havainnon ilmoituksesta

• www.vieraslajit.fi sivustolla tunnistusohjeita

• Ilmoitus havainnosta www.vieraslajit.fi sivuston kautta

• Luukuunottamatta muutamia poikkeustapauksia

• Jos veiraslajiesiintymä on omilla mailla -> Torjuntatyöt

• Ohjeita torjuntaan mm. www.vieraslajit.fi sivustolla 
tai ELY-keskukselta
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Vieraslajihavainnoista 
ilmoittaminen

• Ilmoittaminen vieraslajihavainnoista www.vieraslajit.fi
sivuston kautta

• Sivustolla on myös kattavasti tietoa vieraslajeista ja 
niiden torjunnasta. Sekä EU:n ja Suomen haitallisten 
vieraslajien luettelot lajikuvauksineen ja kuvineen

• Sivusto ja ilmoituslomake ovat helppokäyttöisiä ja 
toimivat, niin matkapuhelimella kuin tietokoneella

• Poikkeuksena vieraslajit, jotka katsotaan 
karanteenituholaisiksi ja hukkakaura

• Karanteenituholaisista kuten koloradonkuoriaisesta on 
voimassa ilmoittamisvelvollisuus ja niistä tulee ilmoittaa 
välittömästi ruokavirastolle "Ilmoita karanteenituhoojasta" 
-lomakkeella tai sähköpostitse 
kasvinterveys@ruokavirasto.fi
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Lisää ilmoittamisesta

• Mikäli pyrit ilmoittamaan vieraslajihavainnosta, joka kuuluu 
karanteenituholaisiin vieraslajit.fi sivuston kautta ohjaa sivusto ilmoittajan 
suoraan ruokaviraston sivustolle. Lisäksi sivustolla kerrotaan lajin kuuluvan 
karanteenituholaisiin ja tietoja kuinka havaintojen kanssa tulee toimia

• Hukkakauraa koskee ns. hukkakauralaki ja hukkakaurahavainnoista on 
ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle

• Vieraslajinisäkkäiden kanssa kuten minkin, supikoiran tai pesukarhun 
tapauksessa kannattaa olla yhteydessä paikalliseen metsästysseuraan
riistanhoitoyhdistyksen kautta tai Suomen Metsästäjäliiton piirien kautta
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Ilmoittaminen haitallisien vesieläimien 
tapauksessa

• Haitallisten vieraslajien tapauksessa silloin, kun ne ovat vesieläimiä 
kuten kaloja ja äyriäisiä 

• Esimerkiksi aurinkoahven ja täplärapu -> ilmoitukset tehdään 
Luonnonvarakeskuksen Kalahavaintojen ilmoituslomakkeella

• www.vieraslajit.fi ohjaa suoraan tälle lomakkeelle, jos sivuston kautta 
pyrkii ilmoittamaan näitä haitallisiin vieraslajeihin kuuluvia vesieläimiä
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Vieraslajihavaintojen ilmoittaminen vieraslajit.fi 
sivuton kautta

• Ilmoittaminen tärkeää, sillä se auttaa luomaan tarkemman kuvan 
vieraslajien levinneisyyksistä ja auttaa torjunnan suunnittelussa

• Torjunta on helpointa ja halvinta silloin, kun esiintymä on vielä pieni

• Kuvaa myös havaittu vieraslaji, mikäli tämä on mahdollista

• Kuvista voi olla suuri hyöty tiettyjen lajien tunnistamisessa ja esiintymän koon 
arvioinnissa

• Kuvat on erityisen kätevä lisätä ilmoitukseen matkapuhelinta käytettäessä, 
mutta onnistuu myös tietokoneella
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Lisää vieraslajit.fi sivustosta

• Palveluun voi halutessaan myös rekisteröityä tekemällä tunnukset 
www.laji.fi sivustolle, jolloin havaintoja voi muokata jälkikäteen ja saat 
ilmoitukset havaintoon liittyvistä muutoksista

• Tai havainnon voi tehdä ilmoituslomakkeella ilman kirjautumista 
palveluun, jolloin havaintoa ei voi jälkikäteen muokata

• Vieraslajien havaintolomakkeen kautta voi ilmoituksen lisäksi myös kuvailla 
tarkemmin vieraslajia tai sen runsautta, havaintopaikkaa ja -aikaa, merkitä 
sijaintipaikan karttaan sekä antaa muita lisätietoja havainnoista
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Velvoitteet haitalliseen vieraslajiin liittyen

• EU:ssa tai kansallisesti haitalliseksi säädetyn vieraslajin kasvattaminen on 
kiellettyä, joten omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallinen 
vieraslajikasvi omalta alueeltaan, myös siis naapurikiinteistöltä tai muualta 
ympäristöstä levinnyt esiintymä

• Mikäli laji on levinnyt naapurikiinteistöltä torjuntatoimiin on syytä ryhtyä 
yhteistyössä naapurin kanssa, jotta esiintymä saadaan hävitettyä

• Jos hävittämättä jätetty laji pääsee leviämään kiinteistön ulkopuolelle, 
omistaja voidaan määrätä hävittämään myös tällaiset ympäristöön 
karanneet esiintymät
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Valvonta

• ELY-keskus valvoo vieraslajilain 
noudattamista

• ELY-keskukselta saa myös kysyttäessä tietoa 
esimerkiksi vieraslajin torjuntatoimiin liittyen

• ELY-keskus voi viimeisenä vaihtoehtona
sakon tai torjuntatyön teettämisen uhalla 
kieltää jatkamasta vieraslajien kasvattamista 
tai kauppaa tai määrätä kiinteistön omistajan 
hävittämään kiinteistöllä olevan tai 
ympäristöön päässeen vieraslajin esiintymän
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Kiitos!
Rasmus Rudnäs

Luonnonhoidon asiantuntija
rasmus.rudnas@ely-keskus.fi
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