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WWF Suomen lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisesti merkityksellisistä 

haitallisista vieraslajeista 

WWF Suomi pitää erittäin tärkeänä vieraslajiasetuksen päivittämistä täydentämällä haitallisten vieraslajien 

kansallista luetteloa. Kansalliseen luetteloon voidaan ottaa lajeja, joista voi aiheutua vahinkoa Suomen 

luonnonvaraiselle eliöstölle tai vaaraa ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle. Valtioneuvoston asetuksella 

on määritetty nämä Suomessa haitalliset eläin- ja kasvivieraslajit, joiden maahantuonti, kasvattaminen, 

myyminen ja ympäristöön päästäminen on kielletty. Luetteloon kuuluvien kasvilajien luonnon 

monimuotoisuutta uhkaavat esiintymät tulee hävittää. 

Asetusmuutos vastaa osaltaan siihen suureen tarpeeseen, joka haitallisten vieraslajien aiheuttamien 

haittojen torjunnassa ja ennaltaehkäisyssä on välttämätöntä toteuttaa. Luonnoksessa on monia 

kannatettavia muutoksia ja täydennyksiä, mutta myös merkittäviä puutteita. Kansalliseen luetteloon kuuluu 

nykyisin vain kuusi eläinlajiryhmää, viisi yksittäistä eläinlajia sekä yksi kasvilaji. Luettelon päivitystarve on 

ilmeinen. Näin ollen WWF Suomi pitää koskevaa asetusmuutosta erittäin tervetulleena ja tarpeellisena. 

Luetteloon lisättäisiin yhdeksän haitallista vieraskasvilajia sekä kolme eläinlajia ja yksi uusi eläinlajiryhmä.  

Kasveista luetteloon lisätään alaskanlupiini, hamppuvillakko, tarhatatar (ent. hörtsätatar), japanintatar, 

sahalinintatar (ent. jättitatar), kanadanvesirutto, komealupiini, kurtturuusu sekä lännenpalsami. 

Alaskanlupiini, hamppuvillakko, tarhatatar ja lännenpalsami eivät ole levinneet laajasti Suomeen, joten 

niiden torjuminen tässä vaiheessa on vielä helpompaa ja halvempaa. Japanintatar, sahalinintatar, 

kanadanvesirutto, komealupiini ja kurtturuusu sen sijaan ovat jo hyvin laajalle levinneitä vieraskasveja 

Suomessa. Niidenkin haittavaikutuksia on silti edelleen tärkeää ja myös mahdollista vähentää. 

Eläimistä luetteloon lisätään espanjansiruetana, leopardisammakko, hyppysammakko sekä eläinryhmänä 

maaoravat. Sammakkoeläinten siirtely maasta toiseen lisää vakavien tautien leviämistä alkuperäisiin 

sammakkolajeihin. Pohjoisamerikkalaiset maaoravat voivat luontoon päästessään uhata Suomen luonnon 

monimuotoisuutta esimerkiksi syömällä maassa pesiviä lintuja tai kilpailemalla alkuperäisen oravalajiston 

kanssa. Ehdotuksen mukaan kiellettäisiin myös koirasusien kasvattaminen, lisäännyttäminen ja myynti sekä 

hallussapito, uusien koirasusien ottaminen lemmikeiksi. Ehdotuksen tavoitteena on suojata susikannan 

geneettistä puhtautta. 

WWF kannattaa vahvasti kaikki näitä yllämainittuja ehdotuksia. Kaikki ehdotetut lajilisäykset ovat hyvin 

tärkeitä ja perusteltuja niiden aiheuttamien ekologisten haittojen näkökulmasta. 

Asetusluonnoksen 2 §:ssä on eläimiä koskeva poikkeus: vieraslajilain 4 §:n kiinteistön omistajan ja haltijan 

huolehtimisvelvollisuus ei koskisi matelijoita, sammakkoeläimiä tai nilviäisiä. WWF katsoo, että näistä tulisi 

kuitenkin säätää kiinteistön omistajille ja haltijalle ilmoitusvelvollisuus ely-keskukselle. Lisäksi asetuksessa 

tulisi säätää kiinteistön omistajalle ja haltijalle velvollisuus suostua viranomaisten tietoon tulleiden 

kansallisessa luettelossa mainittujen eläinlajien hävittämiseen, mikäli viranomainen katsoisi torjuntatoimet 

tarpeelliseksi ja vastaisi niiden toteuttamisesta ja kustannuksista. Kiinteistön omistaja ja haltija ei siis voisi 

kieltäytyä viranomaisten suunnittelemasta ja toteuttamasta torjunnasta. Näin tilanne on esimerkiksi 

vaarallisiksi kasvitaudeiksi ja tuholaisiksi, jotka on määritelty EU:n ja kansallisessa 



kasvinterveyslainsäädännössä. Näihin säädöksiin perustuvat myös tuhoojien leviämisen estämiseksi 

tehtävät tarkastukset ja torjuntatoimenpiteet. 

Asetusluonnoksen 3 §:ssä kurtturuusulle esitetään poikkeusta vieraslajilain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa 

säädettyyn kieltoon kasvattaa haitallista vieraslajia. Tätä ei sovellettaisi kurtturuusun kasvattamiseen 

rakennetulla alueella koskien lajin niitä yksilöitä, jotka on istutettu säännöksessä tarkoitetulle alueelle tai 

jotka ovat muutoin esiintyneet tällaisella alueella ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Uusien 

kasvustojen kasvattaminen olisi kuitenkin kiellettyä. WWF katsoo, että näiden kasvustojen kohdalla 

asetuksen tulisi kuitenkin edellyttää kiinteistön omistajan ja haltijan varmistavan, ettei laji kasvullisesti leviä 

nykyistä laajemmalle. Kasvuston koko ei siis saisi kasvaa siitä mitä se ennen lain voimaantuloa on. Näin 

pitäisi pystyä varmistumaan, ettei kasvusto leviä rakennetusta ympäristöstä siihen rajautuvaan 

luonnonympäristöön. WWF esittää myös, että viranomaisten määrittelemillä luonto- tai kulttuuriarvoiltaan 

tärkeillä alueilla esiintymän poistovelvoite myös rakennetussa ympäristössä koskisi kurtturuusua. 

Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että kurtturuusuesiintymien hävittäminen ei olisi rakennetuilla 

alueilla usein perusteltua myöskään lajista aiheutuvan vieraslajiriskin hallitsemiseksi. Tämä ei pidä 

paikkaansa, sillä monet lintulajit käyttävät yleisesti kurtturuusun marjoja ravinnoksi ja levittävät siemeniä 

kauas näiltä ruokailupaikoilta. Asiantuntija-arvioiden mukaan viherpeippo voi kuljettaa siemeniä jopa 200 

kilometrin päähän. Toisaalta jos olemassa oleva kurtturuusukasvusto sijaitsee merenrannalla ja marja 

päätyy veteen, niin marja voi kellua vedessä jopa 40 viikkoa ja ajautua näin ollen kauas alkuperäiseltä 

paikalta. 

Haitallisten vieraslajien aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat tehokkainta 

ja vaikuttavinta torjuntaa. Tässä vieraslajiasetuksella on kaikkein keskeisin rooli asettaa kieltoja ja 

rajoituksia haitallisiksi todettujen lajien kasvattamiseen ja käyttöön. WWF ehdottaa, että ekologisten 

haittojen torjumiseksi vieraslajiasetuksen luetteloon sisällytetään myös seuraavat haitalliset vieraslajit: 

Kanadanpiisku (Solidago canadensis), isopiisku (Solidago gigantea) ja korkeapiisku (Solidago altissima) 

Nämä pohjoisamerikkalaiset piiskulajit ovat niityillä ja pientareilla voimakkaita kilpailijoita, jotka 
syrjäyttävät alkuperäistä lajistoa muodostamalla tiheitä ja peittäviä kasvustoja. Ne saattavat lupiinin tapaan 
muuttaa kokonaisia maisemia. Piiskut säilyvät sitkeästi valtaamillaan kasvupaikoilla ja leviävät tuulen 
mukana siemenistä helposti myös uusille sijoille. Siementuotto on runsasta. Nämä piiskut eivät yleensä 
vielä ehdi tehdä Suomessa itävää siementä, mutta ilmaston lämmetessä ja kasvukauden pidentyessä 
leviämisuhka kuitenkin kasvaa. Meillä näyttäisi jo nyt olevan piiskukantoja, jotka ehtivät tuottaa kypsiä 
pähkylöitä. Lajit leviävät myös helposti juurakonpalasten ja siementen avulla. Itäisessä Euroopassa nämä 
piiskut ovat jo laajalle luontoon levinneitä ja muodostavat valtavia, alkuperäisen kasvillisuuden 
tukahduttavia kasvustoja. Keski-Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa piiskukasvustojen on todettu 
vaikuttavan kielteisesti useisiin hyönteisryhmiin ja jopa lintuihin. Tällä voi olla merkittäviä 
seurannaisvaikutuksia koko paikallisekosysteemiin. 

Etelänruttojuuri (Petasites hybridus) 

Etelänruttojuuri on hyvin voimakas kilpailija, joka aiheuttaa lajistomuutoksia kasvupaikoillaan. Kasvullisesti 
leviävinä se muodostaa laajoja ja tiheitä kasvustoja, jotka syrjäyttävät alkuperäistä lajistoa. Etelänruttojuuri 
kasvaa Suomessa luontoon levinneenä muun muassa rehevissä rantametsissä, rannoilla ja pientareilla. 

Keltalammikki (Nymphoides peltata) 

Lammikki valtaa helposti kokonaisia vesistöjä, sillä lammikin rönsyt voivat kasvaa muutamassa kuukaudessa 
useita metrejä. Tämä syrjäyttää alkuperäistä lajistoa. Hajoavat kasvustot kuluttavat happea ja saattavat 
aiheuttaa happikatoa talviaikaan. Suuriksi kasvaneiden kasvustojen torjunta on erittäin vaikeaa, sillä kasvi 
valtaa uudelleen ruopatut alueet. Lajia on löydetty vesistöistä jo usealta paikalta Suomessa. 

Marunatuoksukki (Ambrosia artemisiifolia) 



Marunatuoksukki on voimakkaasti viljelykasvien kanssa kilpaileva rikkakasvi. Se on haitallinen myös 
kasvaessaan laitumilla ja niityillä. Suomessa marunatuoksukki ei vielä näytä pystyvän lisääntymään, sillä 
myöhäisenä kukkijana se ei ehdi tuottaa siementä. Ilmaston lämpeneminen saattaa kuitenkin muuttaa 
tilannetta tulevaisuudessa. DAISIE-tietokannan mukaan marunatuoksukki kuuluu Euroopan 100 pahimman 
vieraslajin joukkoon. 

Valkokarhunköynnös (Convolvulus sepium, ml. ssp. spectabilis) 

Puutarhoista luontoon levitessään karhunköynnökset muodostavat niityillä, pientareilla, jokivarsilla ja 
rannoilla tiheitä ja peittäviä kasvustoja, jotka tukahduttavat muun kasvillisuuden. Köynnökset voivat peittää 
alleen jopa parimetriset kasvit ja pensaikot. 

Isosorsimo (Glyceria maxima) 

Isosorsimon vesistöjen rantavyöhykkeelle muodostamat massakasvustot syrjäyttävät alkuperäislajeja, 
erityisesti rantakasveja. Korvaamalla luontaisen rantakasvillisuuden se voi muuttaa haitallisesti kalojen ja 
rapujen elinympäristöä. 

Vuorivaahtera (Acer pseudoplatanus) 

Vuorivaahteran siemenellinen lisääntyminen on erittäin tehokasta. Hyvin itävät siemenet leviävät 
lenninsiipiensä avulla helposti uusille kasvupaikoille. Taimet sietävät pitkäaikaista ja voimakasta varjostusta. 
Vuorivaahteran leviämistä on vaikea hallita sen suuren lisääntymispotentiaalin vuoksi. Ilmastonmuutos 
saattaa lisätä vuorivaahteran kilpailuetua Suomessa. Erityisen voimakas kilpailija se on mereisillä alueilla. 

Viitapihlaja-angervo (Sorbaria sorbifolia) 

Suomessa on aiemmin viljelty kantaa, joka on tuottanut huonosti siementä ja lisääntynyt ainoastaan 
kasvullisesti. Nykyisin kaupan on myös kantoja, jotka tuottavat siementä ja joiden leviämispotentiaali on 
näin ollen huomattavasti suurempi. Viitapihlaja-angervo leviää kasvupaikallaan maavarsiensa avulla, joten 
paikalliset kasvustot ovat peittäviä ja voimakkaasti leviäviä. Se on melko vaatimaton kasvupaikan suhteen, 
mutta rehevillä paikoilla se kasvaa ja leviää nopeammin. Viitapihlaja-angervon on paikoin raportoitu olevan 
eräs eniten haittaa aiheuttavista vieraslajeista. 

Isotuomipihlaja (Amelanchier spicata) 

Suomessa isotuomipihlaja on kotiutunut metsänreunoihin, kallioille ja avoimiin metsiin, kuten harjuille, 
joiden hiekkamaassa se voi levitä laajoiksi kasvustoiksi vieden elintilaa alkuperäiseltä kasvillisuudelta. 
Isotuomipihlaja kasvaa monenlaisessa maaperässä ja se sietää laajoja maaperän happamuuden vaihteluita. 
Se vaatii kohtalaisen paljon valoa, mutta voi kasvaa myös varjoisilla paikoilla. Isotuomipihlaja hyötyy 
maaperän rehevöitymisestä. Runsaasti marjoja tuottavat pensaat ovat lähteitä uusille esiintymille. 

Rehuvuohenherne (Galega orientalis) 

Rehuvuohenhernettä on käytetty Suomessa nurmi- ja rehukasvina ja jossain määrin myös koristekasvina. 
Varhaisin karkulaistieto lajista on 1990-luvulta, mutta viime aikoina se on paikoin levinnyt nopeasti. 
Nykyisin se muodostaa jo yhtenäisiä peittäviä kasvustoja, esimerkiksi Salon eteläpuolisen valtatien varsilla. 
Myös Helsingin Viikissä laji levittäytyy koealoilta karanneena tienvarsille, joutomaille ja niityille. Tienvarsille 
ja niityille levitessään se on lupiinin veroinen voimakas kilpailija ja maaperän rehevöittäjä. 

Rikkapalsami (Impatiens parviflora) 

Rikkapalsami kasvaa puistoista levinneenä karkulaisena muun muassa lehdoissa. Laji suosii varjoisia ja 
reheviä kasvupaikkoja. Usein rikkapalsami kasvaa asutuksen läheisyydessä puutarhakarkulaisena ja 
varsinkin paikoilla, jonne on tuotu puutarhajätteitä. Se on levinnyt myös koristekasvien mullan mukana ja 
on sitä kylvettykin tarkoituksellisesti. Se leviää myös veden kuljettamana. Rikkapalsami kilpailee 
alkuperäisen ja harvinaisen lehtopalsamin kanssa samoista kasvupaikoista. 

Jättipoimulehti (Alchemilla mollis) 



Suomessa jättipoimulehden viljely alkoi yleistyä vasta aivan 1900-luvun lopulla etenkin julkisissa massa- ja 
reunusistutuksissa. Niinpä karkaaminenkin on vasta aluillaan. Pitkäikäisenä, vankkajuurakkoisena, 
kookkaana ja lehtevänä, siemenestäkin varsin hyvin lisääntyvänä kasvina jättipoimulehti on voimakas 
kilpailija ja hyvä leviäjä. Se on viime aikoina suuresti yleistynyt karkulaisena Pohjois-Euroopassa ja myös 
alkanut asettua luonnonkasvillisuuteen, kuten jokivarsiniityille ja vuorenseinämille. Suomessa 
jättipoimulehti on noussut suosioon sekä julkisten istutusten massakasvina että kotipihojen koristeena 
vasta aivan viime vuosituhannen lopulta alkaen. Karkulaisesiintymien määrä on maassamme vielä pieni, 
joten lajin mahdollinen hallitsematon valloilleen pääsy on täällä estettävissä. 

Omenakotilot (Pomacea-suku) 

Pomacea canaliculata -laji on luokiteltu 100 haitallisimman vieraslajin joukkoon. Suotuisissa olosuhteissa se 
voi lisääntyä nopeasti ja aiheuttaa monenlaisia haittoja. Etelä-Espanjassa Ebro-joen deltalla vuonna 2009 
havaittu Pomacea maculata on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Saattaa olla mahdollista, että myös 
omenakotilot pystyvät kotiutumaan Suomeen pohjoisista olosuhteista huolimatta. On mahdollista, että 
lähitulevaisuudessa ilmaston lämmetessä omenakotilo pystyisi talvehtimaan eteläisen Suomen vesistöissä 
ja siten leviämään luonnossa. Torjuminen tässä vaiheessa olisi erittäin vaikeaa, jopa mahdotonta. Jos 
omenakotiloita löytyy luonnosta, on viranomaisen määritettävä niiden saastuttama alue ja muodostettava 
saastuneen alueen ympärille puskurialue, sillä omenakotiloiden leviämisen estämiseksi EU:ssa on 
kasvinterveyslainsäädäntöön kuuluva täytäntöönpanopäätös. Tämän mukaan Pomacea-suvun kotilojen 
maahantuonti ja levittäminen on kielletty EU:n alueella. EU:n täytäntöönpanopäätös ei kuitenkaan kiellä 
käyttöä esimerkiksi akvaarioissa, joihin omenakotiloiden leviäminen maailmalla pääosin liittyy. Viemäriin 
kaadettavien akvaariovesien tai -kasvien mukana omenakotiloiden munat voivat levitä vesistöihin jopa 
akvaristi tietämättä. Tästä syystä omenakotiloiden käyttö, kasvattaminen, hallussapito tulisi olla kiellettyä 
vieraslajiasetuksen nojalla kiellettyä.  

Puronieriä (Salvelinus fontinalis) 

Puronieriää on istutettu Suomeen vuosikymmenten ajan. Puronieriä on alkuperäisellä 
levinneisyysalueellaan sopeutunut pienten purojen elinolosuhteisiin, kuten kylmään, humuksiseen ja 
happamaan veteen. Se pystyy hyödyntämään pienten purojen resursseja, tilaa ja ravintoa, taimenta 
paremmin. Se varttuu nopeasti sukukypsäksi. Nämä edesauttavat lajin pärjäämistä Suomessa. Eräissä joissa 
se on runsastunut voimakkaasti. Puronieriä leviää etenkin pieniin puroihin ja jokien latvoille, missä 
alkuperäiset purotaimenet (Salmon trutta fario) ovat joutuneet väistymään. 

Minkki (Neovison vison)  

Minkki on erityisesti pesimälinnuston kannalta erittäin haitallinen vieraslaji. Minkin haitallisuudesta on 
vahvat näytöt useiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten perusteella. Pahimmat ongelmat minkki 
aiheuttaa ulkosaariston ja kosteikkojen lintukolonioissa. Minkki liittyykin monen lintulajin uhanalaistumisen 
tai taantumisen syihin. Koska minkkiä ei vielä ole supikoiran tapaan säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko 
EU:n tasolla, niin laji tulisi ottaa tässä vaiheessa kansalliseen luetteloon mukaan. 

 

Helsingissä 13.4.2018   
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