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VIERASLAJIMUISTUTUS KUNTIIN 
 
Vieraslajit ovat eläin-, kasvi- ja muita eliölajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan 
uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Jotkin vieraslajeista menestyvät 
erityisen hyvin ja aiheuttavat vakavaa vahinkoa alkuperäislajeille, viljelykasveille tai metsätaloudelle. Ne 
voivat myös vaikuttaa ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen ja vähentää kiinteistöjen arvoa. Haitalliset 
vieraslajit on lueteltu sekä EU:n että Suomen vieraslajiluetteloissa. Etelä-Savon alueella välitöntä torjuntaa 
vaativia lajeja ovat mm.  jättiputket, kurtturuusu, jättipalsami ja espanjansiruetana.  
 
Vieraslajiluetteloon (EU:n tai Suomen) kuuluvaa haitallista vieraslajia ei saa tuoda Suomeen. Lajia ei saa 
kasvattaa, myydä tai markkinoida. Lajin päästäminen ympäristöön on kielletty. Torjunnasta vastaa 
maanomistaja tai haltija (esim. vuokraaja). Kasvattamiseksi katsotaan myös passiivinen ylläpitäminen. 
Tärkeintä on estää lajien leviäminen, mutta tavoitteena pitäisi olla lajin poistaminen kokonaan.  
 
Vieraslajeja koskevia velvoitteita ja kieltoja valvoo ELY-keskus. Kuntien vastuulla on seurata ja torjua 
vieraslajeja ja tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi kunnilla on vireillepano-oikeus, jolloin 
viranomaisella on oikeus määrätä vieraslajiesiintymä hävitettäväksi. Torjunnassa huomioidaan, että 
toimenpiteiden ja niiden kulujen pitää olla esimerkiksi kustannuksiltaan kohtuullisia.  
 
Seurantaa ja torjuntaa helpottaa, mikäli vieraslajitieto kerätään yhteen paikkaan. Yksi mahdollisuus on 
käyttää Suomen lajitietokeskuksen laji.fi-alustaa, jonne myös kuntalaiset pystyvät helposti ilmoittamaan 
havaintonsa. Ilmoittaminen onnistuu helposti osoitteessa vieraslajit.fi → ilmoita havainto. Myös iNaturalist-
sovelluksen Vieraslajien torjunta Suomessa projektin kautta voi ilmoittaa sekä havaintoja että torjuntatoimia 
laji.fikartalle.  
 
VieKas LIFE (2018–2023) on haitallisten vieraskasvilajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden 
levittämiseen keskittyvä hanke. Sen tavoitteena on vähentää vieraslajien leviämistä koulutuksen ja 
viestinnän avulla, rakentaa kustannustehokkaita vieraslajiratkaisuja ja kehittää ympäristöystävällisiä 
torjuntatapoja. Etelä-Savon aluekoordinaattorina toimii Kerttu Hakala. Aluekoordinaattorilta voi kysyä 
vieraslajien tunnistamisesta ja torjunnasta. Halukkaat voivat myös varata kiertävän vieraslajinäyttelyn 
kuntaan (näyttely vapautuu heinäkuun lopulla).   
 
Lisätietoa: https://vieraslajit.fi/ ja https://viekas.laji.fi/   
Etelä-Savon aluekoordinaattori Kerttu Hakala  
puh. 044 491 9451, kerttu.hakala@sll.fi 
 
Eveliina Turtiainen 
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut  
puh. 050 311 7135, eveliina.turtiainen@mikkeli.fi  
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