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HAITALLISET VIERASLAJIT
– UHKA LUONNOLLE
MIIA JAUNI & MARKUS SEPPÄLÄ
Leviävätkö pihallasi jättiläiskasvit tai ovatko riesanasi oudot, isot etanat?
Ne saattavat olla haitallisia vieraslajeja, jotka ovat maailmanlaajuisesti
yksi huomattavimmista uhista luonnon monimuotoisuudelle.1 Globalisaatio, nopeasti lisääntyvä kansainvälinen kauppa ja liikenne sekä
ilmastonmuutos lisäävät haitallisten vieraslajien aiheuttamia ongelmia entisestään. Havainnot uusista haitallista vieraslajeista ovat lisääntyneet roimasti viime vuosikymmeninä. Nykyään uusia vieraslajeja
saapuu enemmän kuin koskaan, eikä hidastumisen merkkejä ole näkyvissä.2 Peli ei kuitenkaan ole täysin menetetty, sillä jokainen voi vaikuttaa
näiden lajien leviämisen estämiseen, torjuntaan ja luonnolle aiheutuvan
haitan vähentämiseen.

MITÄ OVAT HAITALLISET VIERASLAJIT?
Vieraslajit eivät kuulu alkuperäiseen lajistoon, vaan ne ovat kulkeutuneet
ihmisen myötävaikutuksella luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle
alueelle.3 Vieraslaji ei olisi päässyt omin keinoin uudelle alueelle, vaan se
on ihmisen tahallisella tai tahattomalla avustuksella ylittänyt luontaiset
leviämisesteet, kuten valtameren, vuoriston tai mantereen.
Näiden esteiden ylittämisessä vieraslajeja auttavat erityisesti kansainvälinen liikenne ja kauppa. Puutarha-alalla liiketoiminnan perustana on
pitkälti vieraslajien maahantuonti, kasvatus ja myynti. Internetin kautta
voi vaivatta tilata vieraita lajeja suoraan kotiin. Nettikauppaa käydään
maailmanlaajuisesti yli 500 haitallisella vieraskasvilla päivittäin.4 Skandinavian alueella puutarhanhoito ja maatalous ovat merkittävimmät
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tiedossa olevat vieraslajien leviämisväylät. Pelkästään Suomeen
tuodaan vuosittain tuhansia miljardeja pääasiassa viljelykasvien
siemeniä.5 Viljely- ja puutarhakasvien lisäksi ihminen tuo
tarkoituksellisesti vie-rasperäisiä lemmikkieläimiä, riistalajeja
metsästykseen ja tarhaukseen sekä kaloja vesiviljelyyn. Tahattomasti
lajit salamatkustavat laivojen pai-nolastivesissä, lentokoneissa tai
vaikkapa turistin kengänpohjissa. Ne karkaavat häkeistä tai
puutarhoista, kulkeutuvat epäpuhtauksina vilja-lasteissa ja
pakkausmateriaaleissa tai leviävät erilaisia vesi-, raide- tai tie-väyliä
pitkin.
Vieraslajit on syytä erottaa tulokaslajeista, jotka levittäytyvät uusille
alueille luontaisesti, omin avuin. Suomessa näihin lajeihin lukeutuu esimerkiksi rusakko (Lepus europaeus), villisika (Sus scrofa) ja neitoperhonen (Aglais io). Uusimpana tulokkaana on kesällä 2019 ensimmäisen
kerran havaittu kultasakaali (Canis aureus). Toisinaan rajanveto vieraslajin, tulokkaan ja alkuperäisen lajin välillä on hankalaa. Suomessa alkuperäinen lajisto on muodostunut verrattain myöhään, kun jääkauden
jälkeen eliölajit valloittivat jään ja veden alta paljastuneen maan. Tarvittaessa alkuperän ja leviämishistorian selvittämisessä apuna ovat historian kirjat sekä historialliset havainnot esimerkiksi siitepölystä ja luista.
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Aina ei kuitenkaan voida olla varmoja, onko laji alkuperäinen vai vieraslaji. Tällöin lajia kutsutaan kryptogeeniseksi.6
On vaikeaa ennustaa, mitä vieraslajeja saapuu, miten ja milloin ne
tulevat, ovatko ne tulleet jäädäkseen ja aiheuttavatko ne haittaa. Uudelle
alueelle saapuvista vieraslajeista vain pieni osa asettuu taloksi, sillä
uudelle lajille ei välttämättä löydy sopivia elinympäristöjä ja ravinnonlähteitä tai pedot ja taudit tekevät kotiutumisesta mahdotonta. Myös
ajoituksella on merkitystä: uusi vieraslaji voi selviytyä Suomen lempeän
kesän aikana, mutta tuhoutuu kylmänä talvena. Vakiintuneista vieras
lajeista vain pieni osa osoittautuu haitallisiksi aiheuttaen suoraa tai välillistä uhkaa luonnolle, terveydelle tai taloudelle. Näitä lajeja kutsutaan
nimensä mukaisesti haitallisiksi vieraslajeiksi. Vieraspeto, kuten supikoira (Nyctereutes procyonoides), voi aiheuttaa suoraa haittaa saalistamalla alkuperäisiä lajeja ja välillisesti levittämällä loisia tai tauteja.
Euroopassa esiintyy noin 278 000 eliölajia. Näihin lukeutuu lähes 14
000 vieraslajia, joista vain 10–15 prosenttia on haitallisia vieraslajeja.7
Suomen noin 48 000 eliölajista yli 300 on tunnistettu haitallisiksi vieraslajeiksi.8
Usein ei tule ajateltua, miten arkipäiväinen asia haitalliset vieraslajit
ovat. Viljelemme vierasperäisiä kasveja, istutamme niitä koristekasveina
pihoillemme, tuomme niitä kotiin ruokakaupasta ja vapautamme luontoon kuskaamalla kasvijätteet lähimetsän reunaan, metsästämme ja jopa
pukeudumme niiden turkkeihin. Pidämme niitä lemmikkeinä, ja kun
kyllästymme niihin, saatamme vapauttaa ne luontoon. Omistajien hylkäämien lemmikkikäärmeiden, burmanpytoneiden (Python molurus
bivittatus) kanta on Floridassa kasvanut kymmentuhatpäiseksi ja merkittävästi vähentänyt paikallisia lintuja, nisäkkäitä ja alligaattoreita.9

MERKITYS LUONNON MONIMUOTOISUUDELLE
HAITALLISET VIERASLAJIT SYYPÄINÄ SUKUPUUTTOIHIN

Uusimman tutkimustiedon mukaan haitalliset vieraslajit ovat suurin
syy kasvi- ja eläinlajien viime aikaisiin sukupuuttoihin.10 Yksistään vieraspedot ovat syyllisiä liki 60 prosenttiin lintujen, nisäkkäiden ja matelijoiden sukupuutoista.11 Yksi tunnetuimmista vieraspedoista on jopa
200-kiloiseksi kasvava niilinahven (Lates niloticus), jota istutettiin
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itäafrikkalaiseen Victorianjärveen 1950-luvulla. Voimakkaan saalistuksen ja kilpailun vuoksi jopa satoja järven kotoperäisistä
kirjoahven-lajeista (Cichlidae) on hävinnyt kokonaan.12
Haitalliset vieraslajit ovat aiheuttaneet sukupuuttoja erityisesti
Aust-raliassa, Uudessa-Seelannissa ja muualla Tyynenmeren
alueella, eri-tyisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ne ovat hävittäneet
sammakoita. Joissakin saarivaltioissa vieraslajit ovat tärkein syy
sukupuutoille, ja val-tamerten saarilla ne ovat vaikuttaneet liki 90
prosenttiin kotoperäisten lajien sukupuutoista.13 Useimmiten nämä
sukupuutot
johtuvat
pedon
saapumisesta
saarelle.
Ruskopuukäärmeen (Boiga irregularis) arvel-laan saapuneen
Guamin saarelle Tyynellemerelle toisen maailmanso-dan aikana
amerikkalaisten joukkojen mukana. Luontaisten vihollisten
puuttuessa kanta kasvoi nopeasti hävittäen lukuisia lisko-, lepakko- ja
lintulajeja ja muuttaen saaren koko ekosysteemiä.14
Kaikkiaan noin 30 vierasperäisen nisäkäspedon arvioidaan olleen
osallisina sukupuuttoihin. Kaikkein tuhoisimpien joukossa on tuttuja
lajeja, kuten rotta (Rattus norvegicus) ja (villi)kissa (Felis silvestris
catus).15 Australiassa kissat ovat merkittävä uhka alkuperäiselle nisäkäslajistolle, ja ne ovat vaikuttaneet yli 20 kotoperäisen nisäkäslajin, kuten
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pikkukorvapusselin (Macrotis leucura) sukupuuttoon.16 Australialaiset kissat ovat tehokkaita metsästäjiä: ne tappavat vuosittain satoja miljoonia matelijoita,17 Yhdysvalloissa kissat saalistavat miljardeja lintuja
ja nisäkkäitä,18 eivätkä suomalaiset mirrit jää tästä heikommiksi. Suomessa vapaana kulkevien kotikissojen saaliiksi päätyy kuukausittain yli
miljoona luonnonvaraista eläintä, kuten hiiriä, myyriä, lintuja ja nisäkkäitä. Villikissat ovat jopa 4–5 kertaa tehokkaampia petoja kuin kotikissat. Kun vielä otetaan huomioon, että Suomessa hylätään vuosittain
20 00 kissaa, saadaan mittakaavaa kissojen aiheuttamasta haitasta luonnonvaraisille eläimille.19
MONENLAISTA HAITTAA LUONNOLLE

Haitalliset vieraslajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta monella
tasolla: elinympäristöjen, yksittäisten lajien sekä lajien perimän tasolla.
Suomessa haitalliset vieraslajit ovat syynä 56 lajin uhanalaistumiseen
tai taantumiseen, ja ne ovat vakava uhka yli 200 lajille.20 Erityisesti
useat sisävesien sekä Itämeren rantojen sekä ulkosaariston luonto
tyypit ovat alttiita haitallisille vieraslajeille.21 Haitallinen vieraslaji voi
vaikuttaa koko ekosysteemin toimintaan muuttamalla ravinteiden ja
veden kiertokulkua, maaperän ominaisuuksia tai lisäämällä eroosiota.22
Kaunis mutta katala komealupiini (Lupinus polyphyllus) sitoo juurinystyröidensä avulla ilmasta typpeä rehevöittäen kasvupaikkaansa. Tämän
vuoksi niukkaravinteisuutta arvostavat ketokasvit katoavat paikalta, ja
paikallinen lajirunsaus hupenee.23 Amerikanmajavan (Castor canadensis) rakentamat padot nostavat veden pintaa ja aiheuttavat tulvia, mikä
muuttaa ekosysteemin toimintaa.24 Tamariskit (Tamarix) ovat kuivuuteen sopeutuneita puita ja pensaita, jotka voivat haihduttaa suuria
määriä vettä kuivattaen maaperää.25
Vierasperäiset kasvinsyöjät ja pedot voivat horjuttaa ekosysteemin
toimintaa. Villikani (Oryctolagus cuniculus) on maailmanlaajuisesti
sadan haitallisimman vieraslajin joukossa, sillä se hävittää kasvillisuutta
ja kaivaa maaperää, mikä aiheuttaa eroosiota.26 Suomen villikanit ovat
lemmikkikanien jälkeläisiä, joille kelpaavat ravinnoksi lähes kaikki
kasvit.27 Pahimpien vieraslajien listalta löytyy myös villiintynyt vuohi
(Capra hircus), joka erityisesti saarilla muuttaa kasviyhteisöjä ja metsien
rakennetta ja uhkaa uhanalaista kasvilajistoa.28 Metsätuholaiset, kuten
mäntyankeroinen (Bursaphelenchus xylophilus) ja aasianrunkojäärä
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(Anoplophora glabripennis), voivat vaurioittaa puita ja aiheuttaa laajoja
metsätuhoja.29 Haitalliset vieraspedot saalistavat alkuperäisiä lajeja
aiheuttaen pahimmillaan niiden häviämisen paikallisesti tai kokonaan,
kuten edellä todettiin. Suomessa tarhakarkulaisena esiintyvä minkki
(Neovison vison) ei nirsoile ruokansa suhteen, vaan sen saaliiksi päätyvät kalat, linnut, pikkujyrsijät ja sammakot.30
Haitalliset vieraslajit kilpailevat ravinnosta, valosta, vedestä ja
tilasta alkuperäisen lajiston kanssa. Suurikokoinen, Itä-Aasiasta kotoisin oleva japanintatar (Reynoutria japonica) voittaa ylivoimaisesti kilpailussa muut kasvit muodostaen yksilajisia kasvustoja. Rantakukka
(Lythrum salicaria) on Pohjois-Amerikassa haitallinen vieraslaji, jonka
komeat kukat houkuttelevat pölyttäjiä paikallisten sukulaislajien kustannuksella.31 Laji syrjäyttää alkuperäistä kosteikkolajistoa ja vähentää näin monimuotoisuutta. Pohjois-Amerikkalainen harmaaorava
(Sciurus carolinensis) taas kilpailee ravinnosta ainoan eurooppalaisen,
puussa elävän oravan (Sciurus vulgaris) kanssa ja levittää oravalle kohtalokasta virustautia: Englannissa ja Italiassa orava onkin lähes kokonaan
hävinnyt alueilta, joilla harmaaorava esiintyy.32 Biologisessa torjunnassa
käytetty harlekiinileppäpirkko (Harmonia axyridis) on alkuperäisiä
sukulaisiaan tehokkaampi lisääntymään ja ahneempi, se syö monenlaisia lajeja, kuten kirvoja.33 Toistaiseksi lajista on Suomesta vain yksittäisiä
havaintoja, mutta sen pelätään runsastuvan kotimaisten pirkkojemme
kustannuksella.
Haitalliset vieraslajit voivat levittää tauteja tai ovat itse taudinaiheuttajia. Ehkä tunnetuin esimerkki vieraslajin välillisesti levittämästä taudista on Euroopassa 1300-luvulla myllännyt musta surma, Yersinia pestis
-bakteerin aiheuttama tauti, joka levisi mustarotan (Rattus rattus) kirppujen puremista. Tautiin arvioidaan kuolleen jopa yli puolet Euroopan
väestöstä. Massiiviset seuraukset aiheutti myös perunarutto (Phytophthora infestans), joka 1800-luvun puolivälissä tuhosi perunasadon
aiheuttaen Irlannissa suuren nälänhädän. Batrachochytrium dendrobatidis -sieni on aiheuttanut sammakoiden joukkokuolemia Australiassa
sekä Keski- ja Väli-Amerikassa34 ja rapurutto (Aphanomyces astaci) on
romahduttanut alkuperäiset jokirapukannat (Astacus astacus) lähes
kaikkialla Euroopassa.35
Haitalliset vieraslajit voivat myös risteytyä alkuperäisen lajiston
kanssa. Kedoilla ja pientareilla kukkivaa keltamataraa (Galium verum)
uhkaa risteytyminen vierasperäisen lähisukulaisensa, paimenmataran
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(Galium album), kanssa. Risteymänä syntyy piennarmatara (Galium
x pomeranicum), joka takaisinristeytyy ainoastaan paimenmataran
kanssa. Tämän seurauksena keltamataran ominaisuudet häviävät vähitellen, ja aito keltamatara on katoamassa Manner-Suomesta.
HAITTAA YHDELLE, HYÖTYÄ TOISELLE?

Vaikka haitallisten vieraslajien tiedetään yksipuolistavan ekosysteemejä
ja aiheuttavan jopa sukupuuttoja, vieraslajien aiheuttamat ongelmat saatetaan kyseenalaistaa tai jopa kokonaan kiistää.36 Niin arkipäivän keskusteluissa kuin tiedemaailmassakin nousee toisinaan esiin ajatus, että
vieraslajit lisäävät paikallista lajirunsautta ja ekosysteemipalveluja.37
Lisäksi on esitetty, ettei lajeja pitäisi tuomita alkuperän mukaan,38 vaan
monimuotoisuutta arvioitaessa vieraslajeja pitäisi kohdella tasavertaisesti alkuperäisten lajien kanssa.39 Tässä keskustelussa on kuitenkin
aina muistettava erottaa vieraslajit haitallisista vieraslajeista eli niistä
vieraslajeista, jotka uhkaavat ekosysteemejä, elinympäristöjä tai lajeja.40
Vieraslajit ovat osa elämäämme: niitä esiintyy villeinä luonnossa sekä
koristekasveina pihoillamme, ja syömme, kasvatamme ja metsästämme
niitä. Kukaan ei varmastikaan halua hävittää perunaa (Solanum tuberosum) tai siilejä (Erinaceus europaeus), kieltää istuttamasta tulppaanin
(Tulipa) sipuleita tai kitkeä ruiskaunokkeja (Centaurea cyanus) ja keltasauramoja (Anthemis tinctoria) pihoilta ja pientareilta. Vaikka vieraslajit
voivat tuoda merkittävän lisän vaikkapa maatalousympäristöjen kasvilajistoon, ekosysteemipalvelujen ja lajien suojelun näkökulmasta voi olla
jopa vaarallista pitää alkuperäisiä ja vieraslajeja täysin tasa-arvoisina.
Vaikka vieraslajien haittojen määrittelyssä ja ennustamisessa on edistytty, ei silti aina voida ennalta tietää, mikä vieraslajeista tuhoaa luontoa.
Vieraslajien tarkasteleminen alkuperäisistä lajeista erillisenä ryhmänä
on perusteltua, jotta vieraslajien vaikutuksia voidaan arvioida ja tunnistaa haitalliset lajit.41
Ongelmaa monimutkaistaa vielä se, etteivät edes haitallisten vieraslajien haitat aina ole yksiselitteisiä. Haitallinen vieraslaji voi toisinaan edistää joidenkin lajien hyvinvointia tarjoten ravintoa tai suojaa
alkuperäiselle lajille tai muuttaen elinympäristöä paremmin muulle
lajistolle sopivaksi. Kanit maistuvat cityketuille (Vulpes vulpes) ja huuhkajille (Bubo bubo), ja kurtturuusun (Rosa rugosa) marjat eli kiulukat
rastaille (Turdus) ja tilhille (Bombycilla garrulus). Lehtokotilot (Arianta
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arbustorum) mieluusti mässäilevät etelänruttojuurella (Petasites hybridus), joka tarjoaa niille myös suojaa ja kosteutta. Useiden haitallisten
vieraskasvien kauniit, suuret kukinnot houkuttelevat pölyttäjiä, kuten
mesipistiäisiä,42 ja amerikanmajavien patoaltaat voivat tarjota tärkeitä
elinympäristöjä vesilinnuille ja muille kosteikkolajeille.43
Toisinaan haitallinen vieraslaji saa aikaan merkittävää tuhoa vain
tietyssä elinympäristössä. Kurtturuusu muodostaa erityisesti hiekkarannoilla, dyyneillä ja rantaniityillä tiheitä kasvustoja syrjäyttäen alkuperäisen rantakasvillisuuden.44 Vaikka se ei koristekasvina puutarhassa
kasvaessaan välttämättä aiheuta suoraa haittaa muulle lajistolle, sen siemenet voivat levitä lintujen mukana altiimmille kasvupaikoille parin
sadan kilometrin päähän. Joskus vieraslajin aiheuttama haitta kohdistuu vain yksittäiseen alkuperäisen lajiin, kuten paimen- ja piennarmataran tapauksessa keltamataraan.
Kun uusi vieraslaji asettuu uudelle alueelle, saattaa kestää vuosia ja
vuosikymmeniä ennen kuin se on levinnyt laajalle alueelle ja osoittautunut haitalliseksi. Marunatuoksukki (Ambrosia artemisiifolia) esiintyi
satunnaisesti Itävallassa 70 vuoden ajan ennen kuin se runsastui räjähdysmäisesti.45 Syynä tähän saattoi olla, että marunatuoksukin mieltymykset elinympäristöjen suhteen muuttuivat invaasion aikana, minkä
vuoksi sopivia kasvupaikkoja oli enemmän tarjolla. Uudella vieraskasvilla kestää keskimäärin 150 vuotta ennen kuin se saavuttaa täyden
levinneisyytensä.46 Joillekin lajeille tällainen viive on luontaista, toisinaan taas laji tai elinympäristö muuttuu mahdollistaen lajin kiihtyvän
leviämisen. Toisinaan laji vain havaitaan myöhemmin kuin se todellisuudessa on saapunut. Vieraslajien aiheuttamat haitat luonnon monimuotoisuudelle eivät näin ollen aina ole täysin yksiselitteisiä vaan ovat
riippuvaisia ajasta, paikasta, elinympäristöstä sekä kyseessä olevista
lajeista.47
Monet ympäristölle haitalliset vieraslajit ovat hyötyeläimiä tai
-kasveja, lemmikkejä tai koristekasveja. Niistä on suoraa taloudellista
hyötyä, kuten minkistä turkistarhauksessa tai kirjolohesta (Oncorhynchus mykiss) kalanviljelyssä. Pelkästään Suomessa kasvatettujen minkinnahkojen arvo nousee vuosittain kymmeniin miljooniin euroihin.48
Täplärapujen (Pacifastacus leniusculus) pyynnillä on taloudellista merkitystä ja virkistysarvoa. Vuosittain pyydetään miljoonia täplärapuja,
ja tämän saaliin arvo on yli 10 miljoonaa euroa.49 Komealupiinia pidetään usein esteettisesti niin kauniina, ettei sitä haluttaisi omilta tiluksilta
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hävittää. Kun vaakakupin toisella puolella on alkuperäisen luonnon,
lajiston ja ekosysteemien hyvinvointi, haitallisten vieraslajien muilla
hyödyillä ei pitäisi juuri olla painoarvoa. Kuitenkin toisinaan taloudelliset hyödyt nousevat niin merkittäviksi, ettei välttämättä löydy tahtoa
haitallisen vieraslajin käytön, kasvattamisen, hyödyntämisen tai tuotannon rajoittamiseksi tai lopettamiseksi kokonaan.

HAITALLISTEN VIERASLAJIEN TULEVAISUUS
Ilmastonmuutos tuo oman lisävärinsä vieraslajien aiheuttamiin ongelmiin. Säiden ääri-ilmiöt, kuten tulvat tai kuivuus yleistyvät ja voimistuvat ilmastonmuutoksen vuoksi. Niiden myötä vieraslajeja voi kulkeutua
uusille alueille tai ne voivat muuttaa elinympäristöjä vieraslajeille paremmin soveltuviksi.50 Kun ilmasto lämpenee, haitalliset vieraslajit voivat
laajentaa esiintymisalueitaan kohti napa-alueita ja ylemmille korkeuksille. Maalla elävien kasvien ja selkärankaisten elinalueet voivat tosin
jopa pienentyä, sillä leviämisen esteet, kuten valtameret voivat rajoittaa valloitushaaveita.51 Jäiden sulettua ja uusien laivareittien avauduttua
erityisesti arktiset meri- ja rannikkoalueet voivat olla alttiina vieraslajien
valloituksille. Vieraslajit voivat häiritä näitä herkkiä ekosysteemejä ja
pahimmillaan syrjäyttää kokonaan alkuperäisen lajiston.
Etelä-Suomen ilmaston arvioidaan muutaman vuosikymmenen
päästä vastaavan nykyisin Puolassa tai Hollannissa vallitsevaa ilmastoa.
Ilmaston lämmetessä Suomessa nykyisin esiintyvät haitalliset vieras
lajit todennäköisesti runsastuvat ja levittäytyvät uusille alueille, minkä
vuoksi niiden aiheuttamat haitat lisääntyvät ja voimistuvat.52 Marunatuoksukki ja kanadanpiisku (Solidago canadensis) eivät toistaiseksi ole
kovin laajalti levinneitä, sillä ne eivät nykyilmastossa ehdi tuottaa kunnollista siementä, mutta ilmaston lämmetessä ja kasvukauden pidentyessä tämä voi muuttua. Tulevaisuudessa voikin olla mahdotonta pitää
näitä tehokkaasti siemenestä leviäviä kasveja kurissa.53 Ilmastonmuutos myös mahdollistaa uusien vieraslajien leviämisen ja menestymisen
Suomessa. Tulevaisuudessa vaikka kuparisorsa (Oxyura jamaicensis) tai
pesukarhu (Procyon lotor) voivat olla tuttuja näkyjä myös suomalaisessa
luonnossa.
Ilmastonmuutoksen lisäksi myös jatkuva maailmankaupan vapautuminen, lisääntyvä liikenne sekä matkailu ja tuliaisina tuodut eliöt lisäävät
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entisestään vieraslajien mahdollisuuksia levittäytyä yhä laajemmalle.54
Lisäksi lemmikkieläinten ja kasvien siementen kaupankäynti internetissä helpottaa uusien vieraslajien leviämistä ja vaikeuttaa vieraslajien
leviämisen valvontaa ja hallintaa. Tulevaisuuden haitallisten vieraslajien
ennustaminen on kuitenkin hankalaa, sillä kaikki uudelle alueelle päätyvät vieraslajit eivät aiheuta haittaa. Myöskään kaikki vieraslajit eivät
ole vielä tiedossa, vaan aivan uusia lajeja voi paljastua vieraslajeiksi, ja
näiden vaikutuksia on hyvin vaikea ennustaa.55

RATKAISUJA VIERASLAJIEN AIHEUTTAMIIN HAITTOIHIN
YHTEISILLÄ PELISÄÄNNÖILLÄ JA SEURANNALLA VÄLTETÄÄN YLLÄTYKSIÄ

Haitalliset vieraslajit eivät tunne eivätkä kunnioita valtioiden, kuntien
tai tonttien rajoja, joten ongelman ratkaisemiseksi on tehtävä yhteistyötä
naapureiden kanssa niin valtioiden kesken kuin omassa pihapiirissäkin.
Maailmanlaajuisesti haitallisten vieraslajien leviämistä rajoitetaan kansainvälisin sopimuksin. Biologista monimuotoisuutta koskevan sopimuksen mukaan jäsenmaiden pitää estää luontoa uhkaavien vieraslajien
pääsy maahan, torjua ja hävittää haitalliset lajit sekä laatia kansallinen
vieraslajistrategia.56 Suomen kansallinen vieraslajistrategia valmistui vuonna 2012.57 Kansainvälisen kasviensuojelustrategian tavoitteena
on lisätä tietoisuutta kasvien monimuotoisuudesta sekä laatia torjuntasuunnitelmat haitallisille vieraslajeille. Laivojen painolastiveden
mukana kulkeutuvia lajeja koskeva painolastivesiyleissopimus velvoittaa varustamaan laivat painolastiveden käsittelylaitteistolla vieraslajien
leviämisen estämiseksi.58
Lainsäädännön tarkoituksena on estää vieraslajien leviämistä sekä
torjua niistä aiheutuvia haittoja. EU:n vieraslajiasetus tuli voimaan
1.1.2015, ja vuotta myöhemmin säädettiin Suomen vieraslajilaki ja
-asetus.59 Näiden säädösten mukaan haitallisia vieraslajeja ei saa tuoda
maahan, myydä, kasvattaa, pitää hallussaan tai päästää ympäristöön.
Velvoite koskee vieraslajeja, jotka on lueteltu EU:n haitallisten vieraslajien
luettelossa tai jotka ovat kansallisesti merkityksellisiä vieraslajeja. Näihin
lajeihin lukeutuvat esimerkiksi kaukasianjättiputki (Heracleum mantegazzianum), keltamajavankaali (Lysichiton americanus) ja supikoira
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(Nyctereutes procyonoides). Vieraslajiasetus sekä EU:n vieraslajilista päivitettiin vuonna 2019, ja uusina haitallisten vieraslajien listalle lisättiin
esimerkiksi kurtturuusu ja komealupiini. Haitallisten vieraslajien lakisääteiset luettelot ovat Euroopassa ja Suomessa haitallisiksi todettujen
lajien määrään verrattuna (ainakin toistaiseksi) vaatimattoman lyhyitä.
Luetteloihin lajit päätyvät riskinarvioinnin perusteella, jossa arvioidaan
lajin haitallisuus sekä haitan suuruus. Riskinarvioinnin avulla torjuntatoimet voidaan mitoittaa sopiviksi lajin aiheuttamiin haittoihin nähden.
Jos riskinarviointia ei ole vielä tehty, laji ei voi päätyä listalle. Lisäksi
luetteloon päätymistä saattavat rajoittaa poliittiset ja taloudelliset syyt.
Lainsäädäntö velvoittaa maanomistajia torjumaan tarkoituksella kasvatetut tai hoitotoimilta rauhaan jätetyt haitalliset vieraslajit
omalta maaltaan. Mikäli maanomistaja ei tähän suostu, hänelle voidaan
määrätä sakkoa tai vieraslajin torjuntatyö voidaan teettää hänen kustannuksellaan.60 Vieraslajilainsäädäntöä valvovina viranomaisina toimivat
alueelliset ELY-keskukset. Lainsäädännön asettamien kieltojen noudattamista valvotaan myös muun muassa rajatarkastuksin. Valtiot, joiden
alueella vieraslajien haitat ja riskit ovat erityisen suuria, ovat ottaneet
käyttöön tiukkoja bioturvallisuuteen liittyviä käytäntöjä. Esimerkiksi
Yhdysvaltoihin turistit eivät saa ilman lupaa tuoda hedelmiä tai muuta
kasvimateriaalia.61 Vesistöstä toiseen siirrettävät veneet voidaan tarkastaa, ja omistajat velvoitetaan puhdistamaan vene, traileri ja varusteet.
Valvonnan ja kansainvälisten säädösten merkitys vieraslajien leviämisen
hillitsemisessä korostuu tulevaisuudessa entisestään, sillä vieraslajeille
otolliset olot siirtyvät yhä pohjoisemmaksi ilmastonmuutoksen myötä.
EU:n haitallisille vieraslajeille on Suomessa laadittu hallintasuunnitelmat.62 Niiden perusteella on arvioitu, miten laajasti Suomessa esiintyy
EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon kuuluvia lajeja ja miten niitä voitaisiin kustannustehokkaimmin torjua. Leviämisen eri vaiheissa olevien
haitallisten vieraslajien torjuntaan tarvitaan erilaisia toimia. Suomeen
jo vakiintuneen jättipalsamin (Impatiens glandulifera) torjuntaa toteutetaan kustannustehokkaasti keskittyen erityisesti suojelualueille ja niiden
läheisyyteen, kun taas lajien, joita ei Suomessa ole vielä havaittu, levinneisyysalueen kehitystä seurataan. Lisäksi hallintasuunnitelmat sisältävät yleisiä toimenpidesuosituksia vieraslajien hallintaan.
Jotta luonnossa tapahtuvia muutoksia voidaan havaita, lajeja on
seurattava jatkuvasti. Haitallisten vieraslajien mahdollisimman varhainen havainnointi on ensiarvoisen tärkeää leviämisen ja haittojen
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Jättipalsami (Impatiens glandulifera) leviää tehokkaasti kosteilla kasvupaikoilla,
kuten lehtometsissä ja virtavesien penkoilla. Kuva: Markus Seppälä.

minimoimiseksi. EU:ssa jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä jakamalla lajihavaintoja sekä yhtenäistämällä ja keskittämällä luontotietojärjestelmiä. Suomessa lajien seurantaa toteuttavat monet tahot yliopistoista
ja tutkimuslaitoksista luonnonsuojelujärjestöihin ja kansalaisiin. On
tärkeää, että ilmoitat vieraslajihavaintosi vieraslajiportaaliin (www.vieraslajit.fi). Sen kautta havainnot päätyvät Suomen lajitietokeskuksen
sekä eurooppalaiseen EASIN-vieraslajitietojärjestelmään ja maailmanlaajuiseen GBIF-lajitietokantaan.63 Nämä tietokannat ovat apuna lajien
varhaisessa havainnoinnissa, torjuntasuunnitelmien valmistelussa sekä
päätöksenteossa. Suomessa on kerätty haitallisten vieraslajien kansalaishavaintoja vieraslajiportaalin kautta Suomen lajitietokeskuksen laji.
fi-portaaliin keväästä 2014 lähtien. Kirjoitushetkellä tietokantaan on
ilmoitettu yli 136 000 havaintoa yhteensä 188 vieraslajista.64
SYÖDÄÄN VIERASLAJIONGELMA POIS?

Yksi keino hillitä haitallisten vieraslajien leviämistä ja edistää niiden torjuntaa on hyödyntää niitä ravintona. Intian valtameren ja Tyynenmeren
alueelta kotoisin olevat siipisimput (Pterois volitans ja Pterois miles)
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aiheuttavat merkittävää haittaa monilla merialueilla kilpailemalla voimakkaasti alkuperäisten petokalojen kanssa saaliskaloista.65 Siipisimppujen leviämisen hillitsemiseksi esimerkiksi Floridassa järjestetään
kalastuskilpailuja ja kehitetään herkullisia simppureseptejä ravintoloihin ja kotien ruokapöytiin.66 Eksoottisten siipisimppujen sijaan meillä
ruokapöytään päätyvät sellaiset haitalliset vieraslajit kuin kirjolohet,
puronieriät (Salvelinus fontinalis) ja täpläravut.
Haitalliset vieraskasvit voivat olla syötäviä viljely- tai puutarha
kasveja, kuten tarhaomenapuu (Malus domestica) tai niitä voidaan
hyödyntää villiyrttien tapaan. Kurtturuusun kiulukat kannattaa kerätä
leviämisen estämiseksi ja keittää vaikkapa hilloksi. Ruusun syötäviä
terälehtiä voi hyödyntää jälkiruoissa, vaikkapa kakun koristelussa. Jättipalsamin alkukesästä kerättyjä nuoria lehtiä taas voi käyttää salaatissa.
Haitallisten vieraslajien syöminen eli invasivoria herättää myös huolenaiheita, sillä kaupallisten toimijoiden pelätään kasvattavan lajeja
osana liiketoimintaansa.67 Invasivoria toimiikin parhaiten haitallisen
vieraslajin leviämisen estämisessä silloin, kun lajin kasvattaminen on
kielletty. Esimerkiksi täplärapua hyödynnetään laajamittaisesti ravinnoksi, mutta sen kasvattaminen ja istuttaminen on kielletty koko EU:n
alueella. Gastronomia ei voi ratkaista vieraslajiongelmaa, sillä joka
ainoan haitallisen vieraslajin hävittäminen syömällä ei ole mahdollista.
Jotkin eläinlajit voivat myös kompensoida suurta kuolleisuutta lisääntymällä entistä tehokkaammin.
TUNNISTA, EHKÄISE, TORJU JA OSALLISTU

Tehokkain tapa vähentää haitallisten vieraslajien leviämistä ja haittoja
on ehkäistä niiden syntyminen jo etukäteen. Jokainen voi estää uusien
vieraslajien saapumista sekä hillitä jo vakiintuneiden lajien leviämistä.
Vieraslajin hävittäminen koko maasta onnistuu parhaiten, kun maahan
on saapunut vasta muutama yksilö. Tällöin hävittämisen onnistumiseksi
on toimittava nopeasti. Komealupiinin tai rotan hävittäminen Suomesta
kokonaan on mahdoton tehtävä, vaikka omalta pihalta lajin onnistuisikin hätistämään. Laajalle levinneiden, vakiintuneiden lajien torjunta
on usein leviämisen hillitsemistä ja haittojen minimointia. Torjuntatoimet voidaan kohdistaa luonnonsuojelualueiden lisäksi muille tärkeille
alueille.
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12.1 J ärjestöjen hankkeilla
tehokasta vieraslajityötä

Useat järjestöt, kuten Maa- ja kotitalousnaiset ja Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL), torjuvat vieraslajeja. SLL:n käynnistämä
VieKas LIFE -hanke (vuosina 2019–2023) kohentaa suomalaisten
vieraslajitietoutta kouluttamalla kansalaisia lajien havaitsemiseen
ja torjuntaan. Hankkeen tavoitteena on vähentää huomattavasti
jättiputkien ja -palsamin esiintymiä, hävittää Suomesta kaikki tiedossa olevat keltamajavankaalin esiintymät sekä kehittää ympäristöystävällistä torjuntaa. Lisäksi hankkeen aikana kerätään kuntien
käyttöön parhaita käytäntöjä haitallisten vieraslajien leviämisen
ehkäisemiseksi.1
WWF:n ja Allergia-, iho- ja astmaliiton Terve askel luontoon
-hankkeessa (vuosina 2017–2019) järjestettiin vieraskasvien,
kuten kurtturuusun, torjuntatalkoita, koulutettiin vieraslajien
torjuntajoukkoja ja kannustettiin ihmisiä oleskelemaan luonnossa.2 Voit osallistua torjuntatalkoisiin tai pitää kaveri- tai työporukalla omat talkoot. Yksittäisten, lyhytkestoisten hankkeiden sijaan
tehokkaampaa olisi, jos voitaisiin taata jatkuva, riittävä valtakunnallisen tason rahoitus ja järjestää torjuntatoimien koordinointi
yhdessä valtion virastojen, kuntien, kansalaisjärjestöjen ja asukkaiden kanssa. Näin voitaisiin välttää päällekkäisiä toimia ja suunnata resurssit kestävien torjuntatulosten varmistamiseen.
Miia Jauni & Markus Seppälä

Vieraslajiportaalissa on luettelo haitallisista vieraslajeista Suomessa
ja vinkkejä niiden torjuntaan. Vieraskasveja voidaan hävittää mekaanisesti esimerkiksi kitkemällä, peittämällä tai niittämällä sekä kemiallisesti
torjunta-aineilla. Torjunta-aineiden käytössä on otettava huomioon
niiden mahdolliset haitat ympäristölle. Usein haitallisen vieraskasvin
hävittämiseksi tarvitaan säännöllistä, pitkäjänteistä työtä. Vieraseläinten leviämistä rajoitetaan metsästämällä, kalastamalla, ravustamalla tai
kemiallisesti käyttämällä myrkkyä. Nisäkkäiden ja lintujen torjuntatoimet on monesti syytä jättää metsästäjille ja muille ammattilaisille.

12 Haitalliset vieraslajit – uhka luonnolle

209

Jotta tieto haitallisista vieraslajeista tavoittaisi kaikki, tarvitaan
laajamittaista valistusta haitallisten vieraslajien merkityksestä
sekä niiden leviämisen ja haittojen vähentämisestä.68 Mikäli ei ole
tietoa omien valintojen vaikutuksista, ei myöskään osaa tehdä tarvittavia muutoksia. Valistuskampanjat
voivat kohdistua koko kansaan tai
vieraslajien leviämisessä keskeisiin
tahoihin, kuten vihersuunnittelijoihin, kauppa- ja kotipuutarhureihin,
metsästäjiin tai kalastajiin. Yksittäisiä viestintäkampanjoita kenties
tehokkaampi tapa lisätä tietoisuutta
on liittää vieraslajit kaikilla opetusasteilla osaksi opintosuunnitelmaa.
On tärkeää, että jokainen osaa
tunnistaa tärkeimmät haitalliset
vieraslajit. Ilmoittamalla havainnoista tai vain epäilystäkin voi olla
ratkaisevassa asemassa erittäin haitallisen vieraslajin löytämisessä
kreivin aikaan. Vantaalla syksyllä
2015 valistuneen kansalaisen ötökkähavainto jalkakäytävältä osoittautui lehtipuita tuhoavaksi aasianrunkojääräksi.69 Nopea toiminta
mahdollisti ongelma-alueen rajaamisen ja tehokkaat toimenpiteet, joilla
lajin leviäminen onnistuttiin todennäköisesti pysäyttämään.
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Ehkäise vieraslajien leviäminen
Vältä vieraskasvien siementen tilaamista nettikaupasta ja
taimien istuttamista omalle kotipihallesi.70 Suosi vieraslajien
sijaan haitattomiksi tiedettyjä perinne- ja koristekasveja.
Älä tuo ulkomaanmatkoilta tuliaisina mitään eläin- tai
kasvilajia tai niiden osia.
Varmista, etteivät istutetut kasvilajit pääse karkaamaan
ympäristöön.
Yksi haitallisten vieraskasvien merkittävimpiä leviämistapoja
luontoon on puutarhajätteen kippaaminen metsän tai joutomaan laitaan laittomaan jätetunkioon. Ole erityisen varovainen ja huolellinen puutarhajätteen käsittelyssä: käsittele jäte
omalla tontillasi tai kuljeta se paikalliselle jäteasemalle.71
Multaa tai muuta maa-ainesta ostaessa on etukäteen hyvä varmistaa, ettei kuorman mukana kulkeudu pihallesi vaikkapa
mittava jättiputken siemenpankki tai espanjansiruetanan
(Arion vulgaris) munia.72 Tarkista myös taimien multapaakut
ennen istuttamista haitallisten vieraslajien varalta.
Älä tahallisesti vapauta luontoon tai siirrä uusille alueille vierasperäisiä eläimiä, kuten lemmikkejä, kaloja, rapuja tai riistalajeja.
Puhdista työkoneet ja -välineet, kalastus- ja ravustusvälineet
sekä veneen pohjat ja pilssivedet, sillä haitalliset vieraslajit,
kuten rapurutto tai kanadanvesirutto (Elodea canadensis)
voivat levitä tahattomasti niiden mukana paikasta toiseen.
Torju, hävitä ja vähennä haittoja
Luonnonvaraisten eläinten kannalta olisi tärkeää, etteivät
lemmikkikissat pääsisi saalistamaan vapaana. Huolehdi siis
luonnosta ja myös kissasi turvallisuudesta pitämällä se sisätiloissa. Jos et halua kissanpentuja, kissa kannattaa steriloida tai
kastroida. Yhtenä tulevaisuuden ratkaisuna ongelmaan voisi
olla se, että kissan voisi hankkia ainoastaan hyväksytyiltä
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kasvattajilta tai lemmikin omistaminen olisi luvanvaraista.
Luvan saisi ainoastaan suorittamalla vastuullisen lemmikin
omistajan kurssin hyväksytysti.
Ehkäise rottien ja muiden tuholaisten lisääntymistä ja leviämistä sekä niiden aiheuttamia haittoja huolehtimalla roskakatosten ja kompostien siisteydestä.
Vähennä kasvinsyöjien, kuten espanjansiruetanan ja kaniinin aiheuttamia tuhoja suojaamalla istutuksesi esimerkiksi
aidoin tai verkoin.
Hävitä haitalliset vieraskasvit sekä etanat pihaltasi.
Voit hillitä siemenlevintäisten kasvien, kuten komealupiinin
leviämistä leikkaamalla kukinnot ennen siementen kypsymistä ja ihastelemalla kauniita kukkia kukkamaljakossa.
Järjestä tai osallistu kartoitus- tai torjuntatalkoisiin.
Hillitse haitallisten vieraslajien leviämistä hyödyntämällä
niitä ravintona.
Ole aktiivinen ja jaa tietosi
Opettele tunnistamaan haitallisimmat vieraslajit.
Ilmoita vieraslajihavaintosi vieraslajiportaaliin (www.vieraslajit.fi).
Levitä tietämystä kertomalla haitallisista vieraslajeista mummolle ja naapurille, töissä tai koulussa.
Vaikuta kunnassasi ja ota yhteys kansanedustajaasi! Vaadi
lisää rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntatyöhön.
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