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1. HANKKEEN TAVOITTEET 

 
Hankkeen tavoitteena on ollut viheralan oman kasvinterveyden riskinhallintakyvyn parantaminen. Tähän on 
pyritty tunnistamalla kasvinterveyden riskinhallinnan ongelmakohdat, kehittämällä toimijoiden 
yhteistyöverkostoa, parantamalla toimijoiden kykyä varmistaa taimimateriaalin puhtaus, kehittämällä 
puisen pakkausmateriaalin mukana leviävien tuhoojien tarkkailua sekä tekemällä riskinarviointi 
hollanninjalavataudista.  
 
Hanke on koostunut neljästä osatyöstä, joiden tavoitteet sekä niihin toteutusvaiheessa tehdyt ohjausryhmän 
hyväksymät muutokset on esitetty alla. 
   
Osatyö 1 Muutoslaboratorio ja tulevaisuusskenaariot viheralan kasvinterveysriskien hallinnan 
kehittämiseksi 

1) Kehitetään viheralan kasvinterveyteen ja sen riskienhallintaan liittyvää yhteistyöverkostoa ja sen 
toimintaa. 
2) Tutkitaan viheralan tulevaisuuskehitystä ja ulkoisten tekijöiden merkitystä viheralueiden 
kasvinterveysriskien hallinnalle. 

Toteutusvaiheessa osatyön 1 tulevaisuusskenaario-osuus jäi pois osuuteen suunnittelun tutkijan 
osallistumisen estymisen vuoksi.  
 
Osatyö 2 Taimimateriaalin terveyden varmistaminen 

1) Tutkitaan mikrobilajistoa ja mahdollista karanteenituhoojien esiintymistä ulkomaisessa 
taimimateriaalissa verrattuna kotimaiseen taimimateriaaliin. 
2) Selvitetään, olisiko taimimateriaalin pitäminen karanteenitiloissa hyödyllistä ja käytännössä 
mahdollista. 

Toteutusvaiheessa taimimateriaalin nimitys muutettiin muotoon ”eri puolilla Eurooppaa tuotettu 
taimimateriaali” ja eroja mikrobilajistossa tutkitaan tämän aineiston sisällä. 
  
Osatyö 3 Puisen pakkausmateriaalin mukana leviävien tuhoojien riskialueiden tunnistaminen 

1) Tunnistetaan paikat, joihin saattaa kulkeutua puisen pakkausmateriaalin mukana leviäviä 
karanteenituhoojia, erityisesti aasianrunkojäärää ja mäntyankeroista.   
2) Riskiluokitellaan tunnistetut maahantulopaikat sen mukaan, kuinka todennäköistä tuhoojien maahan 
asettuminen niissä on. 

Hankkeen hakemusvaiheessa esitetty mäntyankeroisen leviämisen mallinnus Helsingin alueella jätettiin 
pois työsuunnitelmasta (25.8.2014), ja työ rajattiin koskemaan paikkoja joihin saattaa kulkeutua puisen 
pakkausmateriaalin mukana mäntyankeroisia tai aasianrunkojääriä. 
 
Osatyö 4 Hollanninjalavataudin riskinarviointi 

1) Tehdään kansainvälisten standardien mukainen riskiarvio hollanninjalavataudin riskistä Suomen 
kasvinterveydelle, jotta Suomi voi tarvittaessa hakea EU:lta suoja-alueoikeutta taudin suhteen. 

Osatyö lisättiin alkuperäiseen hankesuunnitelmaan, kun tarve riskinarvioinnille ilmeni.  
 
 
2. HANKKEEN OSAPUOLET JA YHTEISTYÖ 
 
Hanke alkoi Elintarviketutkimusviraston (Evira), Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ja Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) sekä Viherympäristöliiton (ostopalveluna) yhteistyönä. 
Hankkeen aikana Metla ja MTT sulautuivat organisaatiouudistuksen myötä Luonnonvarakeskukseen 
(Luke). Hankkeen vastuullisena johtajana on toiminut Metlan (Luke) vanhempi tutkija Anne Uimari. 
Osatöiden vastuullisina tutkijoina ovat olleet Irene Vänninen (osatyö 1), Anne Uimari (osatyön 2) ja Salla 
Hannunen (osatyöt 3 ja 4). Kaikki hankkeen osapuolet ovat osallistuneet aktiivisesti jokaisen osatyön 
seurantaan ja suunnitteluun sekä usein myös toteutukseen.   
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Tehtävä Toteuttaja 
Hankkeen vastuullinen johto Anne Uimari Metla/Luke 
Osatyö 1 Muutoslaboratorio ja tulevaisuusskenaariot 
viheralan kasvinterveysriskien hallinnan kehittämiseksi 

Irene Vänninen, MTT/Luke 
Esa Poutanen, Evira 
Eija Jaakkola, MTT/Luke 
Jaana Laamanen, Luke 
Sirkka Juhanoja, Luke 
Samuli Kemppainen, Luke 
Leena Karvinen, Luke 
Anne Uimari, Metla/Luke 

Osatyö 2 Taimimateriaalin terveyden varmistaminen Anne Uimari, Metla/Luke 
Jarkko Hantula, Metla/Luke 
Minttu Mattila, Metla/Luke 
Taina Pennanen, Metla/Luke 

Osatyö 3 Puisen pakkausmateriaalin mukana leviävien 
tuhoojien riskialueiden tunnistaminen 

Salla Hannunen, Evira  
Hanna Huitu, MTT/Luke  
Kasvintarkastaja NN, Evira 

Osatyö 4 Hollanninjalavataudin riskinarviointi Salla Hannunen, Evira 
Mariela Marinova-Todorova 
Minna Terho, Helsingin kaupunki 
Anne Uimari, Metla/Luke 

Hankkeessa kerätyn tiedon ja kehitettyjen menetelmien 
vieminen käytäntöön 

Jyri Uimonen, Viherympäristöliitto 
Seppo Närhi, Viherympäristöliitto 
Kaikki hankkeen toteuttajat, Evira, 
Luonnonvarakeskus, Viherympäristöliitto 

 
 
 

3. HANKKEEN TULOKSET 

3.1. Menetelmät ja aineistot 

Osatyön 1 keskeinen menetelmä oli muutoslaboratorio eli ohjattu, kollektiivinen innovointiprosessi, jonka 
avulla viheralan kasvinterveyden riskinhallinnan sidosryhmät verkostoituivat ja miettivät ratkaisuja 
nykyisessä toiminnassa ilmeneviin ongelmiin. Prosessi on osallistava ja sen tavoite on sitouttaa osallistujat 
ratkaisujen toimeenpanoon ja yhteistyön omaehtoiseen kehittämiseen.  
 
Työskentelyn taustaksi ja sytykeaineiston saamiseksi haastateltiin 19 viheralan toimijaa 
kasvinterveysriskien hallinnan nykytilanteesta ja sen ongelmista koko toimitusketjun tasolla (taulukko 1). 
Tausta-aineistoa koottiin myös kirjallisuudesta. 
 
 
Taulukko 1. ViherRiski-muutoslaboratorion osallistujat ja taustahaastattelut. Työpajoja oli yhteensä viisi. 
 
Yläryhmä Alaryhmä Osallistujia 

työpajoissa 
Taustahaas-
tateltuja 
henkilöitä 

Viheralan ammattilaiset 
(viheralan palveluiden ja 
materiaalien tuotanto ja 
välitys) 

Taimistot (joista useimmat paitsi tuottavat 
viherrakentamisen ja muita kasveja, myös tuovat ulkomailta 
kasveja ja välittävät niitä muille taimistoille tai 
julkishallinnon tai yksityisen puolen suurten urakoiden 
loppukäyttäjille – näin taimistot toimivat siis käytännössä 
tukkukauppoina). Taimistoista suurin osa on yksityisiä 
elinkeinonharjoittajia, sen lisäksi osalla kaupungeista on 
omia taimistoja. 

6 (sähköpos-
titse) + 1 
edustaja läsnä 

3 

 Tukku- ja vähittäiskaupan toimijat, joilla ei ole omaa 
kasvintuotantoa 

1 (1 sessio) 1 

 Maisemasuunnittelijat; viherrakentajat, maanrakentajat; 
viheralueiden valvojat, hoitajat ja ylläpitäjät (yksityiset ja 
kunnalliset palveluntuottajat) 

51 3 
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Viheralan palveluita, 
kasvituotteita ja muita 
hyödykkeitä kuluttavat 
tahot (tilaajatahot) 

Yksityiset kansalaiset (pihat, puutarhat) 
Seurakunnat (hautausmaa-alueet) 
Kaupungit ja kunnat (katu- ja puistoviheralueet) 
Liikennevirasto (liikenneviheralueet) 

5 
- 
6 
- 

- 

Interventiotahot   Lainsäätäjät (EU- ja Suomen parlamentti) 
Lakien toimeenpanijat (Evira)  
Toimeenpanon ohjaajat (Maa- ja metsätalousministeriö) 

- 
11 
5 

- 
2 
- 

 Kansalais-ja ammattijärjestöt ja -yhdistykset, joiden 
tehtävänkuva liittyy tavalla tai toisella viheralan 
kasvinterveysriskien hallintaan. Tähän luetaan myös alan 
edunvalvonta (Viherympäristöliitto, Taimistoviljelijät ry, 
Vyra eli Viher- ja ympäristörakentajat) 

6 (kaksois-
edustus2) 

- 

 Neuvonta 2 (kaksois-
edustus3) 

- 

 Tutkimus (Luke, yliopistot, ammattikorkeat, Syke, VTT) 3 2 
 Koulutus (1. ja 2. asteen oppilaitokset, ammattikorkeat, 

yliopistot, aikuiskoulutus näyttötutkintoineen ja 
työssäoppimisineen) 

4 1 

1 Jotkut osallistujat olivat samalla kertaa sekä suunnittelun että rakentamisen ammattilaisia 
2 Kansalaisia edustaneet tahot olivat kaikki myös kansalaisjärjestöjen tai puutarha-alan yhdistysten edustajia 
3 neuvonnan edustajista toinen oli samalla myös etujärjestöjen edustajia ja toinen edusti yleishyödyllistä 
kansalaisjärjestöä 
 
Itse muutoslaboratorio aloitetaan ongelman jäsentämisellä, jotta toiminnan ristiriidat pystytään 
tunnistamaan kehittämisen kohteiksi. ViherRiskissä käytiin suunnitelman mukaisesti läpi prosessin vaiheet 
1-4 nykytilanteen kyseenalaistamisesta ja analysoinnista uuden toimintamallin suunnitteluun ja 
jatkotoimenpidesuunnitelma tekoon. 
 
Työpajoissa analysoitiin ensin kasvinterveysriskien hallinnan nykytila viheralan verkostossa, nykytilaan 
johtaneet syyt ja toiminnan eri kehitysvaiheet. Historiallisen analyysin avulla ymmärretään nykytilan 
ristiriitoja, jotka pitäisi kehittämistyöllä ratkaista. Työpajatapaamisten välillä prosessin vetäjä ohjasi 
toimijaryhmittäin muodostetuissa pienverkostoissa tehtyjä ryhmätöitä. Pienverkostot perustettiin, koska 
vain harva yksittäinen toimija pystyi osallistumaan kaikkiin työpajoihin. Samalla saatiin kasvatettua 
prosessista tietoisten toimijoiden määrää. 
 
Kasvinterveysriskien hallintaa verkoston eri osissa mallinnettiin toimintajärjestelmän kolmion avulla (kuva 
1).  Ristiriidat, jotka selittävät nykytoiminnan ongelmia ja häiriöitä, liittyvät toiminnan eri elementtien 
välillä olevaan kitkaan ja epätasapainoon. Näkyvät häiriöt ja ongelmat toiminnassa ovat näiden ristiriitojen 
heijastumia. Ratkaisut pitää siksi suunnata ristiriitoihin eli perusongelmiin, ei näkyviin ongelmiin ja 
häiriöihin. Ristiriitoja voi olla myös eri toimintajärjestelmien välillä, esimerkiksi viherrakentajien ja 
maisemasuunnittelijoiden toiminnan välillä, tai viranomaisen ja viheralan ammattilaisten välillä. Nykytilaa 
ja sen ristiriitoja kuvaavista tuloksista johdettiin osallistujien kanssa suositukset toimintasuunnitelmaksi. 
 

  
 
Kuva 1. Toimintajärjestelmän kolmio, jonka avulla voidaan tutkia kasvinterveysriskien hallinnan toiminnan 
(obekti) järjestämisen logiikkaa kussakin toimijaryhmässä. Lähde: Engeström, Y. (1987). Learning by 
expanding: An activity-theoretical approach to developmental research. Helsinki: Orienta-Konsultit. 
 
 



6 
 

Osatyössä 2 tarkkailtiin suomalaisista puutarhamyymälöistä ja taimistoilta hankittujen eri puolilla 
Eurooppaa tuotettujen viheralan kasvien kasvinterveyttä (Taulukko 2). Osaa kasveista (noin 190 kasvia) 
seurattiin kolmen kuukauden ajan kasvihuoneolosuhteissa (Luonnonvarakeskuksen Suonenjoen 
toimipaikka), jona aikana kasvien kunto ja mahdolliset kasvitautioireet tarkasteltiin kaksi kertaa viikossa.  
Seurannassa olevista kasveista otettiin sekä seurannan alussa että lopussa ja myös tarvittaessa välillä 
näytteet mikrobilajiston määritykseen ja kasvit myös valokuvattiin. Lisäksi osatyössä määritettiin joidenkin 
jalo- ja koristepuiden mikrobilajistoa. Mikrobilajiston määritystä varten kasvien (noin 230 kasvia) eri osista 
sekä myös maanäytteistä eristettiin DNA, josta PCR-tekniikan avulla monistettiin lajistotunnistukseen 
käytettävä genomialue. Mikrobilajiston määritys tehtiin Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin 
sekvensointipalvelun yksikössä uuden sukupolven sekvensointimenetelmällä (Illumina/Solexa HiScanSQ 
sequencer).  
 
Taulukko 2. Osatyön 2 kasvit 

 
 
 
Osatyö 3 tähtäsi puisen pakkausmateriaalin mukana leviävien tuhoojien riskialueiden tunnistamiseen. Työ 
perustui paikkaan sidottujen aineistojen tuottamiseen, käsittelyyn ja analyysiin.  
Maankäyttöä kuvaavan aineiston (Corine 2012 maanpeiteaineisto) avulla luotiin yleiskuva paikoista, joihin 
saattaa kulkeutua puisen pakkausmateriaalin mukana leviäviä karanteenituhoojia (Aineisto A). Tärkeimpinä 
luokkina tuhoojien maahantulon osalta nostettiin tarkasteluun 1.2.3.1. Satama-alueet sekä 1.2.1.2. 
Teollisuuden alueet. Näiden alueiden sijainteja ja jakautumista verrattiin sekä ELY-keskusten tasolla, että 
tarkassa karttamittakaavassa. 
 
Analyysiä tarkennettiin tunnistamalla tärkeimmät kohteet, joissa puista pakkausmateriaalia käsitellään. 
Kartoitettuja toimijoita ovat huolintaliikkeiden varastot, logistiikkavarastot, tullivarastot, puisen 
pakkausmateriaalin kierrätys ja vastaanotto, sekä tukut ja keskusvarastot. Osoitetiedot muunnettiin 
pistetiedoksi kartalle geokoodauspalvelun (ArcGis World Geocoding Service) avulla. Satama-alueiden 
sisällä osoitteet olivat hyvin puutteellisia ja niiden paikannus toimi huonosti, joten satamissa paikannus 
perustui maanpeiteaineistoon. (Aineisto B, n = 575). 
 
Näiden kohteiden rinnalla tarkasteltiin tuontitietoja. Tarkasteluun otettiin vuoden 2014 aikana tehdyt 
tullaukset maista, joissa esiintyy mäntyankeroista tai aasianrunkojäärää (Aineisto C). Aineisto sisälsi noin 
15 000 tietuetta, ja mahdollisti tuonnin tavaralajikohtaisen (CN-koodi) erittelyn. Aineistosta poistettiin 
tuoteryhmiä, joiden mukana puista pakkausmateriaalia ei kulje. Merkittävimpien (noin 50) toimijoiden 
osalta tarkistettiin aineiston sisältämä osoitetieto puhelimitse, jotta se vastaisi puisen pakkausmateriaalin 
todellista sijaintia eikä esimerkiksi pääkonttorin osoitetta. Aineistosta poistettiin selvästi virheelliset (esim. 

Laji (suom.) Laji (latin.) Kasvatusmaa Seuranta 
3kk

Mikbobilajiston 
määritys

Alppiruusu Rhododendron Suomi, Hollanti, Saksa, Tanska x x
Vuorimänty Pinus mugo Suomi, Hollanti,Puola x x
Kääpiövuorimänty Pinus mugo var pumilio Puola x x
Tuija Thuja occidentalis Suomi, Hollanti, Puola, Belgia x x
Kataja Juniperus communis Suomi, Hollanti, Saksa x x
Kärhö Clematis Suomi, Puola, Hollanti, Tanska x x
Mustikka Vaccinium Suomi, Puola x x
Koreanpihta Abies koreana Suomi, Hollanti x x
Riipparaita Salix caprea Hollanti x x
Luumu Prunus domestica Suomi, Hollanti x x
Tuohituomi Prunus Maccii Hollanti x
Ruotsinpihlaja Sorbus intermedia Ruotsi x
Puistolehmus Tilia europea Hollanti, tanska x
Pilari tervaleppä Alnus glutinosa Pyramidalis Hollanti x
Metsävaahtera Acer platanoides Hollanti x
Kaljukultasade Laburnum alpinum Hollanti x
Koristekirsikka Prunus accolade Puola x
Raita Salix caprea Hollanti x
Pikkusyreeni Syringa meyeri palibin Hollanti x
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ulkomaiset) ja epäselvät osoitteet, sekä korjattiin kirjoitusvirheet (esim. näppäilyvirhe tai taulukon väärään 
soluun tallennettu informaatio). Korjatusta aineistosta poimittiin katuosoitteet, ja ne tuotiin pistetiedoiksi 
kartalle. Käsittelyn jälkeen noin 80 % tietueista saatiin paikannettua. Näistä tarkasteluun otettiin ne 
osoitteet, joissa toteutettiin vuoden aikana neljä tai enemmän tullausta riskimaista. 
Alueiden riskiluokituksessa hyödynnettiin yhden kilometrin hilaa. Maanpeitettä (A) sekä puista 
pakkausmateriaalia käsitteleviä kohteita (B,C) koskevat tiedot yhdistettiin ruututason tarkastelua varten. 
Varsinaiseen riskiluokitukseen käytettiin tunnetuista kohteista (B, C) tehtyä yhdistelmää. 
Asettumisen todennäköisyyden tarkastelua varten laadittiin karkea arvio havu- ja lehtipuuston määrästä 
kohteiden lähiympäristössä. Arviossa hyödynnettiin Luken monilähdeinventoinnin (MVMI) aineistoa. 
 
Osatyössä 4 hollanninjalavataudin riskinarviointi tehtiin kansainvälisten kasvinterveyden 
riskinarviointistandardien ISPM No. 2 (FAO 2011) ja ISPM No. 11 (FAO 2014) mukaisesti. 
 
 
3.2. Tulokset 

 
Osatyö1 
 
Kasvinterveyden riskinhallinnalle tuotettiin määritelmä ja periaatteet: 
Kasvinterveyden riskinhallinta on varautumista kaikkiin niihin olosuhdetekijöihin, jotka voivat vaikuttaa 
karanteenituhoojien ja muiden ei-toivottujen, täältä vielä puuttuvien riskien ilmenemiseen Suomessa. 
Ulkomaan kaupan kieltäminen ei ole mahdollista. Riskien sisällyttäminen ulkomaisten taimien hintaan 
(Hantula et al., 2014), vaikka tasoittaisikin hintakilpailua suhteessa kotimaassa tuotettuihin taimiin, ei tunnu 
onnistuvan huolimatta siitä, että sillä pystyttäisiin vaikuttamaan ongelman perimmäiseen syyhyn (halpojen, 
riskien osalta nyt hintasubventoitujen taimien ostohoukutus niukkuuden sävyttämässä taloudellisessa 
tilanteessa). Toiminnan kehittämisen tavoitteeksi asetettiin yleisellä tasolla ennen kaikkea verkoston jatkuva 
oppiminen riskinhallinnasta seuraaviin periaatteisiin pohjautuen:   
 
1. Kasvinterveysriskejä hallitaan yhteistä vastuuta lisäämällä, verkoston jäseniä tasapuolisesti kohtelemalla 
ja avoimesti keskustelemalla. 
2. Riskitietoa täytyy tuottaa, jakaa ja käyttää entistä tehokkaammin ja jäsennetymmin verkoston käyttöön 
tarveperiaatteella. 
 
Uusi kasvinterveyslaki vuodelta 2013 sisältää toimijoihin kohdistetun huolellisuusvelvoitteen, 
toimijavastuullisen kasvinterveysriskein hallinnan. Taimiaineistolain 42/96 liite 2 (hedelmä- ja marjakasvit, 
joita myös käytetään viheralueilla) ja sitä koskeva MMM asetus 5/10 sekä koristekasvien osalta MMM:n 
asetus 96/00 liite 2 edellyttävät itse asiassa omavalvontaa, jonka toteuttamisesta on annettu yleiset ohjeet, 
mutta jalkauttaminen on jäänyt puutteelliseksi. ViherRiskissä on itse asiassa kyse vapaaehtoistoimien 
lisäksi myös kasvinterveyslain ja asetusten jalkauttamisesta eli kokeilusta, jolla lainsäädäntö muutetaan 
tehokkaammin käytännön toiminnaksi hankkeessa tuotetun toimintasuunnitelman avulla. 
 
Kasvinterveyshaasteiden lisääntymisen taustalla on vapaakauppa, raha ja jopa organisaatiomuutokset 
 
Kasvinsuojelun riskinhallintaa toteutettiin 1970-luvulta alkaen massatuotannon periaatteella: valvontaa ja 
tarkastuksia kohdistettiin kaikkeen saapuvaan tavaraan, jonka määrä ja reitit olivat tiedossa. 2000-luvun 
puolella alettiin siirtyä massaräätälöinnin periaatteella toimivaan riskiperusteiseen valvontaan. Lisääntynyt 
kauppa ja sen tilastoimattomuus eivät enää mahdollista massatuotannon periaatteella tehtyjä tarkastuksia. 
Riskiperusteisuuden pitäisi siirtyä myös viheralan toimijoiden omaehtoisesti toteuttamaan riskinhallintaan.  
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Kuva 1. Kasvinterveysriskien hallinnan (KTRH) kolme kehitysjaksoa Suomessa perustuen 
kirjallisuuslähteisiin ja työpajoissa käytyihin keskusteluihin. 
 
Osallistujat totesivat, että Suomen kasvinterveyslainsäädännön harmonisoituessa EU:n mukaiseksi alkoi 
heiketä kasvinterveysviranomaisten ja viheralan toimijoiden välinen yhteys. Kasvinterveysriskien hallinta 
säilyi Evira-vetoisena, erikoistuneena toimintana, jota tukivat valtion taimistoille maksamat korvaukset 
karanteenituhoojien hävittämiskustannuksista. Uuden kasvinterveyslain 2013 mukaan ko. korvauksia ei 
enää taimistoille makseta. Tästä on loogisesti seurannut viranomaisten ja viheralan ammattilaisten 
yhteistyön oheneminen entisestään. 
 
Samaan aikaan kasvikaupan lisääntymisen kanssa ovat muuttuneet monet muutkin seikat, jotka ovat 
vaikeuttaneet kasvinterveysriskien hallintaa. Taimistojen tuotantoteknologiat ovat muuttuneet kilpailusta 
aiheutuvien tehostamisvaatimusten takia, laajavaikutteiset torjunta-aineet ovat poistuneet markkinoilta, ja 
ulkomaisten kasvien saatavuus on helpottunut entisestään nettikaupan myötä. Lisäksi 1970-luvulla 
perustettu varmennetun taimituotannon järjestelmä näyttää tulleen siihen kohdistettujen 
kannattavuusvaatimusten takia tiensä päähän – kotimaiset taimet eivät pärjää kilpailussa ulkomaisille 
taimille korkeamman hinnan takia. Pitkän kehitystyön tuloksena tuotettujen kotimaisten FinE-
viherrakennuskasvien sijoittamisen kohtalo on tällä hetkellä epäselvä. 
 
Eviran on kehittänyt sisäistä työnjakoaan tehokkaammaksi, mutta toimintojen erikoistumisen hintana on 
ollut yhteyksien heikentyminen viheralan toimijoihin ja myös omiin kasvintarkastajiin. 
Organisaatiomuutosten seurauksena tiedon tarvitsijat eivät enää löydä kasvinterveyden asiantuntijoita 
Luken ja Eviran ”brändiviidakosta”. Kasvien tuontivirtojen volyymeistä ja tuontireittien dynamiikasta ei 
pidetä enää EU:n sisämarkkinoilla tilastoja. Pysyäkseen selvillä riskien kehittymisestä viranomainen tai 
tutkimus joutuu nyt itse tuottamaan sen tiedon, jonka se sai aikaisemmin mm. tullilta.  
 
Julkisella puolella uudet organisaatiomallit, jotka etäännyttävät tilaajat ja tuottajat toisistaan, 
kilpailutussäännöt, jotka pakottavat hankkimaan halvinta tavaraa, sekä eriävät käsitykset riskien 
suuruudesta ja merkityksestä eri rooleja, koulutustaustoja ja päätöksentekotasoja edustavien 
toimihenkilöiden välillä johtavat riskien hallinnan kannalta epäoptimaalisiin kasvinhankintapäätöksiin. 
Kasvihankinnoista päättävien ja riskit tuntevien tilaajien riskikäsitykset eivät myöskään kohtaa.  
 
Perussyyhyn - tavaran vapaaseen liikkumiseen riskienkin uhalla ja siihen, ettei kasvien hinta nykyisellään 
sisällä potentiaalisia riskejä – on vaikea puuttua kuin korkeintaan EU-tasolla, mutta sitä on kuitenkin 
yritetty (Hantula et al., 2014). ViherRiski-työpajoissa tätä ratkaisua ei lähdetty miettimään, joskin 
vaatimuksia siihen suuntaan nousi prosessin aikana Suomesta tehdyn aasianrunkojäärälöydöksen myötä, 
mikä kriisiytti riskinhallintatilanteen konkretisoimalla viheralan toiminnoista johtuvat kasvinterveysriskit. 
 
Viheralan toimijat ovat ulkoistaneet kasvinterveysriskien hallinnan – toimijavastuullisuus on kapeaa 
 
Verkostoanalyysi toimijaryhmien kiinnostuksesta ja vaikutusmahdollisuuksista kasvinterveysriskien 
hallintaa kohtaan osoitti, että viheralan ammattimaiset toimijat sekä etenkin kauppa ovat pääosin 
ulkoistaneet riskinhallinnan toimitusketjun muille portaille: tavarantoimittajille, Eviralle ja kansalaisille 
(asiakkailleen tai tilaajilleen). Pääasiallisena riskinhallintamenetelmänä on luottamus tavarantoimittajien 
vastuullisuuteen. Kotimaisten tavarantoimitusten oletetaan edelleen olevan riskittömiä tai vähäriskisiä.  
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Evira hakee uutta toimintamallia sen käytössä olevien valvontaresurssien niukentuessa pyrkimällä 
asiakkaan tilanteen paremmin huomioivaan toimintamalliin. Sitä ei ole vielä tuotettu käytännön tasolla. 
Nykytilanne asettaa paineita Eviran ja taimistojen ja muiden toimijoiden väliselle suhteen kehittämiselle 
uuteen suuntaan. Tätä suuntaa pohdittiin prosessin aikana eteenpäin osallistujien ja Eviran kesken. 
 
Kuluttajien tietämys kasvinterveysriskeistä on ohutta ja jää innokkaan puutarhaharrastuksen alle. 
Nettikaupassa riskien valvonta on olematonta. Neuvonta- ja kansalaisjärjestöillä on sinänsä hyvä 
mahdollisuus vaikuttaa jäsenistöönsä, mutta riskejä koskevaa tietoa puuttuu tai se on erillään itse riskeistä 
(kasvituotteisiin liitetty tieto ei sisällä tietoa kasvinterveysriskeistä eli tuottajan/maahantuojan ja ostajan 
omaama informaatio riskeistä on epäsymmetristä – ostaja joutuu hankkimaan tiedon erikseen tai tieto voi 
puuttua kokonaan). 
 
Innovaatioiden kohdistaminen toiminnan ristiriidat tunnistamalla: 
 
Eri toimintajärjestelmien ristiriidoista kasvinterveysriskien hallintaa koskien esitetään tässä esimerkkeinä 
kolmen toimijaryhmän tunnistetut ristiriidat. Evira pyrkii pois valvojaroolistaan kohti asiakkaiden 
valmentamista. Toteutuessaan muutos vaikuttaa oleellisesti Eviran asiakkaisiin. Yksi tarvittava muutos 
tulee olemaan riskiperusteisuuden jalkauttaminen asiakkaiden kasvinterveysriskien hallinnan periaatteeksi 
ja käytännöiksi. Valmentajana Evira joutuu ottamaan vastuuta asiakkaidensa toiminnan kehittämisen 
tukemisesta kasvinterveysriskien hallinnan osalta. Eviran on yhdessä avainasiakkaidensa kanssa 
määriteltävä, mikä on uusi valmentamiseen perustuva toimintamalli – pelkkä Eviran sisäinen kehittäminen 
ei riitä, kun on kysymys valmentajan roolin omaksumisesta. Eviran pienverkosto hahmotteli työpajoissa 
uuden toimintamallinsa periaatteita ja käytäntöjä ja tuotti niistä alustavan etenemissuunnitelman. Se on 
tuotava keskusteluun Eviran sisällä sekä asiakkaiden suuntaan. Uudessa toimintamallissa Eviran rooli 
tiedon tuottajana ja ennen kaikkea sen välittäjän muuttuisi ratkaisevasti ja työnjakoa tutkimuksen kanssa 
tiedon tuottamisessa rukattaisiin. Eviran sisällä kasvintarkastajilla oleva kentän tilannetta koskeva tieto 
otettaisiin paremmin käyttöön. 
 
Kasvikauppaa harjoittavien toimijoiden osalta suurin ristiriita on nykyisen subjektin ja uuden toiminnan 
logiikan eli objektin välillä (ks. kuva 1). Uuden objektin omaksumiseksi pitää rukata ja luoda uusia 
työkaluja, sekä järjestää uusiksi verkoston jäsenten välinen yhteistyö riskin hallinnan 
uudelleenkohdistamiseksi ja vastuiden jakamiseksi tasaisemmin toimijaryhmien kesken. Kauppa muokkaa 
asiakkaidensa kysyntää, joten kaupalla on periaatteessa mahdollisuus omaa riskitietouttaan lisäämällä myös 
tehdä päätöksiä hankinnoistaan ja jakaa riskitietoa erilaisilla tavoilla. Tieto kasvikuolemista ei välttämättä 
kulje asiakkailta kaupalle, mikä kertoo ristiriidasta työnjaossa suhteessa uuteen objektiin. Muiden kuin 
karanteenituhoojien tunnistamisen osalta työnjako on auki. Kysyntää uusille tunnistamiseen erikoistuneille 
toimijoille tuntuisi olevan. Kaupan toimijoiden on integroiduttava paremmin muun verkoston kanssa ja 
osallistuttava aktiivisemmin riskinhallinnan kehittämiseen. 
 
Viherrakentajien toiminnassa kasvinterveysriskit on sielläkin pääosin ulkoistettu toimitusketjun muille 
portaille eli vastuulliselle tavarantoimittajalle. Osa rakentajista käyttää pääosin kotimaisia kasveja ja katsoo 
hoitavansa riskinhallinnan sillä. Kasvien jäljitettävyyden ongelmat todettiin yhdeksi haasteeksi erityisesti 
silloin, kun suuremmat hankinnat on koostettu useista eri lähteistä tulevista kasvieristä. Miten varmistaa 
läpinäkyvyys jäljitettävyyden osalta?  
 
Viherrakentajien toiminnan kautta voidaan erityisen hyvin tarkastella riskiperusteisen toiminnan 
kohdistamisen haasteita toimitusketjussa. Mitä kohtaa ketjussa kannattaa ennen kaikkea vahvistaa – 
tavarantoimittajien vastuuta riskien hallinnasta vai myös tavaran vastaanottajien riskinhallintaa? 
Maisemasuunnittelijoilla olisi periaatteessa mahdollisuus suosittaa riskiperusteisestikin kasveja 
rakennettaville viheralueille, mutta käytännössä suosituksia ei pystytä enää seuraamaan rakentamishetkellä 
kasvien hinta- ja saatavuusseikkojen takia. Viheralueen ylläpitäjien ja hoitajin tulisi myös olla mukana 
riskinhallintaprosessissa, koska viime kädessä riskit realisoituvat viheralueilla ajan myötä. 
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Riskinhallinnassa tarvittavaa osaamista ja välineitä tulisi kehittää sekä lyhytkursseilla että viheralan 
peruskoulutuksen osalta. 
 
Verkostoanalyysi kertoi, että riskinhallinta on pirstaloitunut monelle eri taholle, luotetaan edelliseen 
portaaseen tietämättä tarkkaan, mitä siellä tapahtuu ja millä tavalla se huolehtii riskinhallinnasta, ja että 
tiedon kulku ohenee tilaaja-tuottajamallista riippuen eivätkä kaikki edes tiedosta tai tunnusta riskien 
olemassaoloa. Riskinhallinnan keinot tulisi kohdistaa sekä sinne, missä hankinnoista päätetään (olipa se 
tilaaja tai rakentaja), että sinne, missä tavara otetaan vastaan ja missä sitä käytetään.  
 
Toimintasuunnitelma: Virtuaalinen viherketju ja sen tuottaminen 
 
Viidennessä työpajassa osallistuvat ideoivat jatkotoimintasuunnitelman pohjaksi Virtuaalisen viherketjun. 
Se toteuttamalla pystytään ratkaisemaan koko verkoston toiminnassa ilmenevät perusristiriidat liittyen 
yhteisvastuuseen ja kommunikoinnin avoimuuteen sekä edistämään toimijoiden tasapuolista kohtelua. 
Jälkimmäisen tavoitteen saavuttaminen voi edellyttää myös uusia hallinnollisia velvoitteita, joiden avulla 
erityisesti kasvikauppa saadaan paremmin mukaan riskinhallintaan.  
 
Virtuaalinen viherketju on viheralan verkoston yhteistyössä tuottama tietoalusta, jonka tuottamistapa jo 
sinällään ratkaisee tietyt perusongelmat verkoston toiminnassa. Idean kantava periaate on, että tuotetaan 
virtuaalinen malli ideaalisesta viherketjusta, jossa kasvinterveysriskien hallinta on hoidettu hyvin. Siitä 
jokainen alan toimijaryhmä löytää ohjeet oman toimintansa mukaan räätälöidylle kasvinterveysriskien 
hallinnalle, jossa on myös huomioitu koko ketjun toimintatapa ja kommunikointi riskinhallinnan suhteen. 
Tuotettu sisältö siivilöityy tarpeiden mukaan, millä saadaan vähennettyä turhan tiedon tuottamista ja otettua 
mukaan vain oleellinen. Muutoslaboratorioprosessin aikana kertyi suuri joukko ideoita sisällön tuottamista 
varten. Ne on tallennettu ideapankkiin, josta niitä voidaan tarpeen mukaan ottaa jatkokehitettäviksi ja 
liitettäviksi tietoalustaan. Tietosisällön tuottamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon valmiita 
aineistoja, jotka linkitetään tietoalustaan. 
 
Viherrakentajia prosessissa edustanut alan toimija, joka oli Virtuaaliseksi viherketjun alkuperäisen idean 
isä, kuvaa konseptia seuraavasti: 
 
”Konseptissa kuvataan toimijoiden arkea ja oikeita haasteita, nykytilaa ja tapaa toimia, mutta päähän 
laitetaan ”vaaleanpunaiset” linssit, joiden läpi katsoen toiminnot kammataan riskit tiedostaen ja tunnistaen. 
Tästä analyysistä syntyy parannettu tapa toimia. Virtuaalimallia on edelleen mahdollisuus kehittää jatkuvan 
parantamisen periaatteella. Se, mitä virtuaalimallissa esitetään, pyritään siirtämään toimijoiden toimesta 
arkeen mahdollisimman hyvin - sehän laaditaankin toimijoiden tarpeita varten. Kaikki ei toteudu arjessa 
resurssipulasta tms. syystä johtuen, mutta ainakin olisi olemassa tietoa/malli helposti omaksuttavassa 
muodossa siitä, miten riskejä hallittaisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Kasvintuhoojatietokanta tautien ja 
tuholaisten osalta olisi hyvä ja kaivattu lisä. Keskeistä tässä olisi, miten tunnistat uhkan vaikkapa 
työmaaolosuhteissa tai taimikaupan hyllyssä tai varastoon saapuvassa kasvierässä tai viherhoitokohteessa. 
Lisää polttoainetta konseptiin saadaan keskustelufoorumista ja esimerkiksi uusien tunnistettujen riskien 
tiedottamisesta. Kantava periaate on yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu siitä, miten riskienhallinta tulisi 
arjessa hoitaa. Aineisto tuotetaan Eviran ja toimijoiden yhteistyössä. Prosessin aikana Eviran rooli alkaa jo 
luontevasti muuttua valmentajaksi. Syntynyt virtuaaliaineisto toimii itseoppimismateriaalina, mutta myös 
palvelisi Eviran valmennusmateriaalina jatkossa. Sama materiaali toimii perehdyttämisessä ja muistin 
tukena alan ammattilaisille, ja soveltuvin osin myös kuluttajille, koska he kohtaavat täsmälleen samoja 
riskejä kasvihankinnoissaan kuin ammattilaisetkin.” 
 
Toimiva virtuaalinen viherketju alkaa muokata viheralan toimijoiden sekä myös kuluttajien käytäntöjä ja 
toimintamalleja sellaiseen suuntaan, että ryhdytään suosimaan riskittömämpiä kasvihankintoja. Kuluttajia 
edustavat tahot ovat valmiita tekemään riskiviestintää ja liittyvät siltä osin virtuaalisen viherketjun 
”asiakkaiksi.” Pisimmälleen vietynä tämä edellyttää yksityisiin ja julkisiin viheralueisiin liittyvien 
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ihanteiden muokkaamista. Ihanteiden tulisi olla kestävyysperiaatteiden mukaisia, mikä ei tällä hetkellä 
toteudu kasvinterveysriskien hallinnan(kaan) osalta. 

 
Virtuaalinen viherketju tuo verkoston hajanaisuuden tilalle integroidun toimitusketjun, jossa 
kasvinterveysriskien hallinta on läpinäkyvää kaikille toimijoille. Integrointitarve voidaan tiivistää 
periaatteeksi ”Tuo yhteen”, josta alla  esimerkkejä ideapankista: 

o tuo yhteen kasvituote ja sitä koskeva riskitieto esim. QR-koodien avulla (vrt. tupakka ja sen 
käyttöön liittyvät terveysriskit). 

o tuo yhteen asiantuntemus ja päätöksenteko. Tämä koskee erityisesti kaupunkien ja kuntien 
kasvihankintoja, joissa riskiä koskeva asiantuntemus ja päätöksenteko kasvihankinnoista ovat nyt 
liiaksi eriytyneet.  

o tuo yhteen –periaatteella eli yhteistyössä ja tutkivalla otteella tuotetut, toimitusketjun eri osia 
palvelevat riskinhallintatyökalut, jotka on räätälöity sen mukaan, missä kohtaavat riskien 
realisoitumisvaara ja niiden torjumisen mahdollisuus. Tällainen työkalu voi olla esimerkiksi 
sovelletusti tuotettu HACCP-protokolla (Hazard Analysis and Cricitical Control Points), joka on 
nimenomaan riskiperustainen työkalu ja jota on sovellettu mm. taimitarhojen tautiriskien 
hallintaan (Parke and Grünwald, 2012). Sitä käyttämällä voidaan todentaa myös kotimaisuuteen 
liitettäviä riskittömyysväitteitä ja luodaan pohjaa väitteiden käytölle markkinointityössä.  

 
Kun jatkoprosessi rakennetaan oikein, paremman riskinhallinnan suunnittelu ja jalkauttaminen tapahtuvat 
yhtä aikaa. Uuden toimintamallin käytäntöön viemiseksi valitaan sopivat pilotit, joiden avulla uusi toiminta 
konkretisoidaan. Pilotissa on oltava mukana ainakin Evira ja muutamia asiakasryhmiä (esimerkiksi kaupan 
toimijat, taimistot ja viherrakentajat alkajaisiksi, jotta voidaan työskennellä oikean toimitusketjun kanssa). 
Jatkoprosessi voidaan käynnistää talkoovoimin, mutta sen toteuttamiseen tarvitaan myös lisäresursseja.  
 
Virtuaalisen viherketjun ideaa kehitetään eteenpäin vielä vuoden 2015 puolella testaamalla sen periaatteita 
SWOT-analyysillä ja ryhtymällä suunnittelemaan toteutuksen organisointia. Toteutuksen suunnittelua ja 
ohjaamista varten on perustettava ohjausryhmä, pienverkosto, joka on tarpeeksi monipuolinen niin, että 
uuden toimintamallin idea alkaa levitä verkostossa. Koska EU:n uudet kasvinterveyssäädökset painottavat 
nyt luonnonvarojen ja eritoten metsien suojelua eli julkista hyvää, metsäalan on oltava edustettuna 
ohjausryhmässä. 

 
Julkinen puoli (kunnat ja kaupungit) osallistuvat Virtuaalisen viherketjun tuottamiseen, mutta kaupunkien 
kanssa olisi hyvä järjestää oma jatkomuutosprosessinsa, jossa voidaan keskittyä jakautuneesta yhteisöstä 
aiheutuviin spesifisiin haasteisiin ja kouluttaa samalla muutosagentteja. Kaupunkien organisaatioissa 
kasvien tilaajien ja viheralueiden tuottajien väliset yhteydet heikkenevät koko ajan johtuen 
organisaatiomuutoksista ja tilaaja-tuottajamalleihin sisältyvistä aliurakoitsijakäytännöistä, jotka ohentavat 
tiedonkulkua eivätkä vahvista toimijoiden riskikäsitysten yhteneväisyyttä. 
 
Työpajaprosessin tulokset viedään jatkokäsittelyyn MMM:n työryhmään, joka kehittää kasvikaupasta 
johtuvien riskien hallintaa koko Suomen tasolla. 
 
Osatyö 2  
Suonenjoen lasikasvihuoneella seurannassa ollut viheralan taimimateriaali (190 kpl) hankittiin suomalaisilta 
taimistoilta ja puutarhamyymälöistä kesäkuun 2014 loppupuolella. Muualla kuin Suomessa tuotettu 
taimimateriaali valittiin siten, että sen maahan tuonnista oli kulunut mahdollisimman vähän aikaa (yleensä 
muutama viikko). Tarkkailuaika oli kesäkuun lopusta lokakuun alkuun. Tarkkailun aikana kuoli kokonaan 
vain yksi kasvi, alppiruusu (FI). Kasvin kuolemaan liittyvä mahdollinen kasvintuhooja on selvittelyn alla. 
Joidenkin kasvien ulkoinen kasvinterveys muuttui merkittävästi tarkkailun aikana. Vuorimännyt (NL, P) ja 
tuijat (NL) kärsivät runsaista kirvoista ja harmaahomeesta sekä kasvuston ruskettumisesta. Luumupuissa 
(FI,NL) esiintyi oksien ja versojen voimakasta kuivumista, lehtien reikiintymistä ja laikkuisuutta sekä 
vihannespunkkia. Katajissa (DE, NL) oli paljon ruskettuneita neulasia ja kuolleita oksia. Kärhöissä (PL, 
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NL, DK, FI) esiintyi kloroottisia ja laikukkaita lehtiä sekä härmää. Pihdat (NL) kärsivät paljoista kirvoista 
ja niissä esiintyi runsaasti ruskettuneita neulasia ja oksia. 

Mikrobilajiston määrityksessä bakteerisekvenssejä analysoitiin yhteensä 83229 kappaletta ja 
sienisekvenssejä 64758 kappaletta. Sekvenssien jakautuminen taksonomian mukaan on esitetty taulukossa 
3. Bakteereilla määritys eteni sukutasolle ja sienissä lajitasolle saakka. Esimerkki sienilajien ja 
bakteerisukujen määristä eri kasvilajeilla on esitetty taulukossa 4. 

 
Taulukko 3. Mikrobisekvenssien edustamien 
 taksonomisten tasojen lukumäärät. 

 
 
Taulukko 4. Sienien ja bakteerien esiintyminen näytteissä. 

 

Taksonominen taso Bakteerit (kpl) Sienet (kpl)
Pääjakso 23 −
Kaari − 8
Luokka 47 29
Lahko 82 96
Heimo 115 229
Suku 256 579
Laji − 1560

Bakteerit
Seuranta Kasvi Maa Ascomycota Basidiomycota (kpl sukuja)

2 Alppiruusu FI 43 16 36
2 Alppiruusu FI 78 56 71
2 Alppiruusu DE 58 68 31
2 Alppiruusu NL 66 126 33
1 Alppiruusu + maa FI 103 71 129
1 Alppiruusu + maa FI 46 38 56
1 Alppiruusu + maa DE 102 59 153
1 Alppiruusu + maa NL 103 89 39
1 Vuorimänty FI 101 90 43
2 Vuorimänty FI 71 54 24
1 Vuorimänty NL 99 87 48
2 Vuorimänty NL 53 31 32
1 Vuorimänty PL 110 109 90
2 Vuorimänty PL 70 46 64
1 Vuorimänty NL 120 76 138
2 Vuorimänty NL 66 43 34
1 Vuorimänty NL 91 61 121
2 Vuorimänty NL 44 21 29
1 Tuija FI 148 82 34
2 Tuija FI 134 61 48
1 Tuija BE 69 88 48
2 Tuija BE 37 44 30
1 Tuija NL 111 94 27
2 Tuija NL 122 92 32
1 Tuija NL 93 77 41
2 Tuija NL 53 54 23
1 Tuija PL 102 134 28
2 Tuija PL 98 105 34
1 Pihta FI 18 17 62
2 Pihta FI 117 119 49
1 Pihta NL 180 138 29
2 Pihta NL 128 100 31
1 Kataja FI 167 97 25
2 Kataja FI 104 45 31
1 Kataja NL 147 109 24
2 Kataja NL 135 76 23
1 Kataja DK 75 64 32
2 Kataja DK 107 65 34
1 Kärhö FI 91 71 47
2 Kärhö FI 28 48 15
1 Kärhö NL 157 147 19
2 Kärhö NL 35 53 18
1 Kärhö DK 139 85 19
2 Kärhö DK 38 44 13
1 Kärhö DK 130 108 29
2 Kärhö DK 45 30 22

1) alkunäyte 2) loppunäyte

Sienet (kpl lajeja)
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Tutkittavissa kasvinäytteissä esiintyi monia bakteerisukuja, joihin kuuluu kasvintuhoojalajeja. Myös sukuja, 
joissa esiintyy vaarallisia kasvintuhoojia, oli edustettuina. Näiden tulosten analyysi jatkuu. Samoin 
sienimäärityksessä on ilmennyt monia kasvintuhoojia, kuten punavyökariste (Mycosphaerella pini), 
mustalaikku (Alternaria brassicae), kuusen mustalumihome (Herpotrichia juniperi), versosurma 
(Gremmeniella abietina), pahkahome (Sclerotinia sclerotiorum), kuusenkariste (Lophodermium piceae), 
männynlymyharjakka (Lophodermium pinastri), männynsiniharjakka (Lophodermium seditiosum), 
sirococcus (Sirococcus conigenus), mustakoro (Neonectria fuckeliana), mäntymesisieni (Armillaria 
ostoyae), muumiotauti (Monilinia fructicola, poistettu EU:n kasveille ja kasvituotteille haitallisten 
organismien listalta 2014), juurikääpä (Heterobasidion annosum), aidaskääpä (Gloeophyllum sepiarium), 
koivun arinakääpä (Phellinus cinereus), kuusen kynsikääpä (Trichaptum abietinum) ja verinahakka 
(Stereum sanguinolentum). Sienilajien määritykset jatkuvat edelleen.  

Osatyö 3 
Osatyön 3 tuloksena on sekä menetelmä puisen pakkausmateriaalin mukana kulkeutuvien tuhoojien 
maahantuloriskin arvioimiseen, että varsinainen maahantuloriskiä kuvaava kartta-aineisto.  
Hankkeessa kerätty aineisto antaa nyt hyvän kuvan alueista, joissa riski puisen pakkausmateriaalin mukana 
kulkeutuvien kasvintuhoojien maahantulosta on kohonnut. Aineistossa nousevat esille alueet, joissa tuonti 
ulkomailta on aktiivista, ja tuotettu tieto on siten tarkempaa kuin pelkän maanpeitteen (teollisuusalueet, 
satamat) perusteella pystytään päättelemään. Alueiden riskiluokituksessa kartalla käytetään yhden 
kilometrin ruutukokoa. Hallinnon karttapalveluun lisättynä karttaesitykseen on mahdollista lisätä myös 
toimijan tarkka sijainti, yhteystiedot tarkastajan yhteydenottoa varten, tai muuta tarpeellista tietoa. Tämä 
palvelee hyvin riskialueiden tunnistamista ja tarkastusten kohdentamista ja suorittamista. 
 
Aineiston päivittäminen tulee suunnitella, kun sen käytöstä saadaan kerättyä kokemusta. Kohdekohtainen 
tarkastelu (puista pakkausmateriaalia käsittelevät kohteet) ei suoraan perustu ylläpidettyihin aineistoihin tai 
rekistereihin, vaan vaatii hankkeessa tehdyn kaltaisen tietojenkeruukampanjan. Tietojen vanhetessa myös 
tiedonkeruu tulisi toteuttaa uudelleen. Corine 2012 maanpeiteaineisto on avoin ja suunnitelmallisesti 
ylläpidetty aineisto, ja soveltuu hyvin nopean yleiskuvan luomiseen riskialueista ja niiden jakautumisesta 
yli Suomen myös jatkossa. 
 
Osatyö 4  
Hollanninjavataudin riskinarviointiraportti on viimeistelyä vaille valmis. 
 

3.3 Toteutusvaiheen arviointi 

Osatyö 1  
Osallistujat pääsääntöisesti antoivat prosessista erittäin positiivista palautetta. Hitaalle ajattelulle 
perustuvalle kehittämisvälineelle on alalla selvästi tarve. Prosessi tuotti toimintasuunnitelman, vaikka siihen 
meni tavallista enemmän aikaa verkoston laajuuden ja monimutkaisuuden takia. Prosessia edisti 
aasianrunkojäärän löydös elävistä koivuista Vantaalla, sillä löydös konkretisoi viheralan maahantuomat 
riskit näkyvällä tavalla. 
 
Se, että samat osallistujat eivät olleet läsnä kaikissa työpajoissa, aiheutti ongelmia työskentelyn ja 
oppimisen jatkuvuudelle. Tätä puutetta saatiin melko hyvin paikattua pienverkostojen avulla. Kukin niistä 
lähetti yhden tai useampia osallistujia työpajoihin, ja väliajoilla pienverkostot pysyivät ajan tasalla 
prosessin vetäjän tiedotteiden ja yhteenvetojen ansiosta.  
 
Puutarhakaupan edustajia prosessiin saatiin sen loppuvaiheessa mukaan vain yksi. Kaupan voi katsoa 
olevan suurin hyötyjä nykytoimintamallista. Kaupan edustajat olivat kuitenkin koko ajan kuulolla ja olivat 
pitäneet jonkin verran yhteyttä keskenään prosessin taustalla. Kaupan toiminnasta tehtiin johtopäätöksiä 
työpajoissa sekä tuotettiin suosituksia niiden riskinhallintatoiminnan kehittämiseksi ilman että kaupan 
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edustajat olivat läsnä. Ko. tuloksista on siksi keskusteltava erikseen kaupan edustajien kanssa 
toimintasuunnitelman toteuttamisvaiheessa, johon tukku- ja vähittäiskauppa on saatava mukaan. 
 
Osatyö 2  
Viheralan kasvien mikrobilajiston määritys oli luonteeltaan kokeileva ja sillä haluttiin nähdä kuinka 
menetelmä sopii tämän tyyliseen hankkeeseen. Näytemateriaali saatiin prosessoitua hyvin eteenpäin, mutta 
ostopalvelussa olevan ruuhkan takia analyysien tulokset saapuivat vasta hankkeen loppupuolella. Hankeen 
toteutusaika oli määritysten kestoon suhteutettuna liian lyhyt ja näin ollen tuloksien analyysit jatkuvat vielä 
hankkeen päättymisen jälkeen. Tutkimuksessa oli mukana monia kasvilajeja ja se pienensi lajin sisällä 
olevaa kasvien lukumäärää, mikä ehkä vaikuttaa laajempien johtopäätösten tekemiseen. Näytteitä oli pakko 
yhdistellä mikrobilajiston määritystä varten ja siten tuloksia ei voi kohdistaa yksittäiseen kasviin, vaan 
tiettyyn kasviryhmään. Mikrobilajiston määritys on myös kiinni analyysiin käytetystä referenssikirjastosta. 
Tarkastelussa huomattiin, että monia keskeisiä lajeja puuttuu vertailuaineistosta ja nämä lajit tullaan 
prosessoimaan erikseen jatkotutkimuksissa. Myös bakteereiden kohdalla aineiston analyysit jatkuvat 
lajitasolle tiettyjen näytteiden kohdalla. Saadut tulokset kuitenkin osoittavat, että menetelmä toimii ja on 
sovellettavissa laajamittaiseen analyysiin. Näytteiden käsittely vaatii erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta 
sekä analyysiin sopivia erityisvarusteltuja toimitiloja. 

Osatyö 3  
Osatyössä 3 jouduttiin tekemään henkilövaihdos työn suunnitellun tekijän vaihtaessa työpaikkaa. Työ 
toteutui kuitenkin suunnitellusti.  
Aineiston hankinnassa maahantuontia koskevien tullaustietojen saaminen hankkeen käyttöön tullista oli 
selvästi odotettua hitaampaa. Tullausaineisto on erittäin hyödyllinen kasvintuhoojien maahantuloriskin 
arvioinnissa, sillä se sisältää yksilöidyn tiedon tavaran lähtömaasta. Aineiston irrottaminen toteutetaan 
kuitenkin ainakin osin käsityönä, ja sisältämistään virheistä ja puutteista johtuen aineisto ei vielä 
sellaisenaan sovellu jatkohyödyntämiseen. Hankkeen puitteissa käsiteltiinkin näitä tietoja vain yhden 
vuoden (2014) toteutuneiden tullausten osalta. 
 
Osatyö 4  
Hollanninjalavataudin riskinarvioinnin tekeminen vei oletettua enemmän aikaa. Tähän vaikutti sekä 
kasvintuhoojaa ja sen vektoria käsittelevän kirjallisuuden laaja määrä että aineiston luotettavuuden 
varmistaminen. Sekä koti- että ulkomaiset asiantuntijat antoivat mielellään riskinarviointia varten 
tarvittavaa tietoa.   
 

3.4. Julkaisut 

 
Muutoslaboratorio (osatyö 1) tuotti uuden Facebook-sivuston ”Puutarhan parhaaksi”, jonka perusti 
kuluttajia edustanut Leena Luoto. Kyseisellä sivustolla on nyt (per 24.11.2015) jo 311 jäsentä. 
Aasianrunkojäärä sai siellä paljon huomiota. Puutarha&Kauppa-lehden toimittaja kävi paikalla 
muutoslaboratorion 5. työpajassa ja kirjoitti siitä artikkelin (Puutarha&Kauppa nro 20/2015). 
Viherympäristöliiton ja Vyran jäsenpostituslistojen kautta on välitetty tietoa työpajaprosessista sadoille 
viheralan yrityksille ja Puutarha&Kauppa –lehdessä 18/22.10.2015 (s. 25) oli Viherympäristöliiton toimesta 
kirjoitettu tiedote prosessista. Vänninen osallistui Jarkko Hantulaan aloittamaan blogikeskusteluun Uuden 
Suomen sivuilla (http://jarkkohantula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/205339-aasianrunkojaara-loytyi-yrittajan-
valistuneisuuden-ansiosta). Muutoslaboratorion tuloksia esiteltiin Vihertek-päivillä 19.11.2015 noin 70:lle 
taimialan toimijalle. Aiheesta kirjoitetaan vähintään 2 tieteellistä artikkelia. Hanketta ja alustavia tuloksia 
osatyöstä 3 on esitelty International Pest Risk Mapping Workgroup -kokouksessa Fort Collinsissa 
(Colorado, USA, http://www.pestrisk.org) elokuussa 2015 (Huitu, H., Pukkala, T., Möykkynen, T. ja 
Hannunen, S. Areal assessment of pine wood nematode invasion risk, based on import statistics, forest 
inventory data and a grid-based spread model). Hanketta esiteltiin myös Maa- ja metsätalousministeriön 

http://jarkkohantula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/205339-aasianrunkojaara-loytyi-yrittajan-valistuneisuuden-ansiosta
http://jarkkohantula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/205339-aasianrunkojaara-loytyi-yrittajan-valistuneisuuden-ansiosta
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kasvinterveyden ja kasvinsuojeluaineiden neuvottelukuntien kokouksessa 1.9.2015 (MMM, Helsinki). 
Myös osatöistä 2 ja 3 tullaan julkaisemaan useita tieteellisiä artikkeleita. 
 

4. TULOSTEN ARVIOINTI 

4.1. Tulosten käytännön sovellutuskelpoisuus 

Muutoslaboratoriossa tunnistettiin kohtia, joita pitää vahvistaa, jotta itsesääntely tulee mahdolliseksi ja 
tuotettiin toimintasuunnitelma toimijavastuullisen lain soveltamisen pohjaksi. Osa suunnitellusta jatkotyöstä 
voidaan toteuttaa talkootyöperiaatteella, mutta siihen tarvitaan myös erikseen osoitettuja ja hankittuja 
resursseja, jotta tuotetut ratkaisut varmasti kiinnittyvät verkoston toimintaan. Kaikkia ratkaisuja ei ole 
mahdollista lähteä toteuttamaan yhtä aikaa. Huolellinen pilottikohteiden valinta, jossa Evira on mukana 
harjoitellen samalla uutta valmentavaa toimintamalliaan, tulee olla jatkojen keskiössä. 
 
Mikrobilajiston määrityksellä pystyttiin osoittamaan monien mikrobien, myös kasvintuhoojien, läsnäolo 
kasvinäytteissä. Menetelmä on kallis, joten se ei ainakaan tällä hetkellä sovellu rutiininäytteille, mutta 
tutkimuksessa ja erityistapauksissa se on tehokas apu kasvintuhoojien havainnointiin. Useissa tapauksissa 
kasvit olivat hyvin vähäoireisia ja ulkoisesti monien kasvintuhoojien läsnäoloa ei voinut havaita. Tämä on 
merkittävää, kun mietitään kasvintuhoojin leviämistä kasvimateriaalin mukana. Mielenkiintoista on myös 
kasvintuhoojien läsnäolo ei-tyypillisissä isäntäkasveissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvintuhoojat voivat 
levitä ennalta arvaamattomien reittien kautta. Mikrobilajiston runsauden osittaminen konkreettisesti lisää 
kasvimateriaalin kanssa tekemisissä olevien ihmisten tietoisuutta kasvintuhoojiin liittyvistä riskeistä.  
 
Puisen pakkausmateriaalin mukana leviävien tuhoojien riskialueiden tunnistamiseen liittyvän työn tulokset 
ovat suoraan hyödynnettävissä viranomaistyössä. Hankkeessa kehitetty menetelmä alueiden 
riskiluokitukseen on otettavissa käyttöön tarkastuksien ohjaamisessa. Hankkeessa tuotetut aineistot ovat 
hyödynnettävissä Hallinnon karttapalvelussa karttoina. 
 
Hollanninjalavataudin riskinarvio tarvitaan, jos taudille halutaan hakea vaarallisen kasvintuhoojan statusta, 
joka mahdollistaa tarvittaessa taudin tehokkaan hävittämisen. Hollanninjalavatauti voidaan määritellä 
vaaralliseksi kasvintuhoojaksi anomalla EU:lta suoja-alueoikeutta taudin suhteen. Suoja-alueoikeus voidaan 
saada, jos tuhoojaa ei esiinny ko. alueella, ja jos tuhoojan arvioidaan aiheuttavan merkittävän riskin alueen 
kasvinterveydelle. 
 

4.2. Tulosten tieteellinen merkitys  

Koko verkoston kanssa toteutettu muutoslaboratorio sisälsi teoreettisia ja menetelmällisiä haasteita, jonka 
kaltaisia on ollut vain harvassa aikaisemmassa muutoslaboratorioprosessissa. Kirjoitettavissa julkaisuissa 
tullaan prosessin kuvaamisen lisäksi keskittymään innovaatioihin, joita työpajaprosessia kehitettiin näiden 
haasteiden ratkaisemiseksi.  
 
Mikrobilajistomääritys tuo uutta tietoa mikrobien esiintyvyydestä ja kestävyydestä erilaisessa 
kasvimateriaalissa ja maa-aineksessa sekä mikrobipopulaatioiden muuttumisesta kasvuolosuhteiden 
mukaan. Saadut tulokset kootaan julkaisuiksi. 
 
Puisen pakkausmateriaalin mukana leviävien tuhoojien riskialueiden tunnistamiseksi tehtyä työtä 
jalostetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa tieteelliseksi julkaisuksi, joka tarkastelee 
mäntyankeroisen asettumisriskiä Suomessa paikkatietopohjaisen simulointimallin avulla. Työ selvittää 
vastaanottavan sijainnin puuston merkitystä mäntyankeroisen asettumiselle ja leviämiselle Suomen oloissa. 
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Liite 1. 

Loppuraportin tiivistelmä 
 
 

VIHERALAN KASVINTERVEYDEN RISKIEN TUNNISTAMINEN JA HALLINTA 
 
ENHANCING LANDSCAPING SECTOR’S ABILITY TO MANAGE THE RISK OF QUARANTINE PESTS 
 
 
 
Vastuuorganisaatio Luonnonvarakeskus (Luke) 
  Viikinkaari 4 
   00790 Helsinki 
  Anne Uimari, anne.uimari@luke.fi 
 
Kesto  20.5.2014 – 14.11.2015 
  (Loppuraportti 2015) 
 
 
Rahoitus  Kokonaiskustannukset   426 909 euroa 
  MMM:ltä saatu kokonaisrahoitus  205 862 euroa 
  Tutkimuslaitosten rahoitus yhteensä  221 047 euroa 

Luke (Metla ja MTT) ja Evira   
 
 
Avainsanat  Kasvinterveys, kasvintuhooja, viherala, riskinarviointi, riskinhallinta 
 
Tiivistelmä   TAVOITTEET 

Hankkeella on pyritty tehostamaan viheralan omaa kasvinterveyden 
riskinhallintakykyä. Työn tavoitteena on ollut kasvinterveyden riskinhallinnan 
ongelmakohtien tunnistaminen, toimijoiden yhteistyöverkoston ja 
taimimateriaalin puhtauden varmistamiseen liittyvien kykyjen parantaminen, 
puisen pakkausmateriaalin mukana leviävien tuhoojien tarkkailun kehittäminen 
sekä hollanninjalavataudin riskinarvioinnin tekeminen. 
  
Hanke on Elintarviketutkimusviraston (Evira) ja nykyiseen 
Luonnonvarakeskukseen (Luke) yhdistyneiden Metsäntutkimuslaitoksen 
(Metla) ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) yhteishanke. 
Myös Viherympäristöliitto on ollut hankkeen toteuttajana. Hankkeen 
vastuullisina tutkijoina ovat toimineet Salla Hannunen (Evira), Irene Vänninen 
(Luke/MTT) ja Anne Uimari (Luke/Metla). 
 
TULOKSET 
Muutoslabotratorion kautta viheralan toimijat tuottivat kasvinterveyden 
riskinhallinnalle määritelmän ja periaatteet. Kasvinterveyden riskinhallinta on 
varautumista kaikkiin niihin olosuhdetekijöihin, jotka voivat vaikuttaa 
karanteenituhoojien ja muiden ei-toivottujen, täältä vielä puuttuvien riskien 
ilmenemiseen Suomessa. Hankkeen tuloksena luodaan toimintamalli, jonka 
tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja tehostaa viheralan kentän toimintaa 
kasvinterveyteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Uusi toimintamalli on 
rakennettava sellaiseksi, että sillä pystytään pienentämään reunaehdoista 
aiheutuvia, toimintaa haittaavia vaikutuksia. Toiminnan kehittämisen tavoite on 

mailto:anne.uimari@luke.fi
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ennen kaikkea verkoston jatkuva oppiminen yhteistä vastuuta lisäämällä, 
verkoston jäseniä tasapuolisesti kohtelemalla ja avoimesti keskustelemalla. 
Riskitietoa täytyy tuottaa, jakaa ja käyttää entistä tehokkaammin ja 
jäsennetymmin verkoston käyttöön tarveperiaatteella.  
 
Liittyen viheralan taimimateriaalin puhtauteen, hanke on osoittanut eri puolilla 
Eurooppaa tuotettujen viheralan kasvien sisältävän tai kuljettavan mukanaan 
suuren kirjon mikrobeja (sieniä ja bakteereja). Mikrobien joukosta löytyy 
kasveille sekä hyödyllisiä että harmittomia lajeja, mutta myös haitallisuudeltaan 
eriasteisia kasvintuhoojia. Kasvintuhoojien läsnäolosta huolimatta kasvit 
saattavat olla kauan oireettomia. Tulokset suuntaavat viheralan toimijoita 
kiinnittämään entistä enemmän huomiota alalla käytettävän kasvimateriaalin 
puhtauteen ja terveyden tarkkailuun.      
 
Hankkeessa kerätty ja analysoitu paikkatietoaineisto antaa hyvän kuvan 
alueista, joissa riski puisen pakkausmateriaalin mukana kulkeutuvien 
kasvintuhoojien maahantuloon on kohonnut. Kun aineisto otetaan käyttöön 
Hallinnon karttapalvelussa (www.maanmittauslaitos.fi/hkp), se palvelee näiden 
riskialueiden tunnistamista ja tarkastusten kohdentamista ja suorittamista. 
 
TULOSTEN ARVIOINTI 
Muutoslaboratoriossa tunnistettiin kasvinterveyden riskinhallintaan liittyviä 
kohtia, joiden vahvistamiselle edesautetaan itsesääntelyn kehittymistä. 
Prosessissa tuotettiin myös toimintasuunnitelma toimijavastuullisen lain 
soveltamisen pohjaksi. Osa suunnitellusta jatkotyöstä voidaan toteuttaa 
talkootyöperiaatteella, mutta siihen tarvitaan myös erikseen osoitettuja ja 
hankittuja resursseja, jotta tuotetut ratkaisut varmasti kiinnittyvät verkoston 
toimintaan.  
 
Mikrobilajiston määrityksellä pystyttiin osoittamaan monien mikrobien, myös 
eriasteisesti haitallisten kasvintuhoojien, läsnäolo kasvinäytteissä. Menetelmä 
on kallis, joten se ei ainakaan tällä hetkellä sovellu rutiininäytteille, mutta 
tutkimuksessa ja erityistapauksissa se on tehokas apu kasvintuhoojien 
havainnointiin. Useissa tapauksissa kasvit olivat hyvin vähäoireisia ja ulkoisesti 
kasvintuhoojien läsnäoloa ei voinut havaita. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kasvintuhoojat voivat levitä ennalta arvaamattomien reittien kautta.  
 
Puisen pakkausmateriaalin mukana leviävien tuhoojien riskialueiden 
tunnistamiseen liittyvän työn tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä 
viranomaistyössä. Hankkeessa kehitetty menetelmä alueiden riskiluokitukseen 
on otettavissa käyttöön tarkastuksien ohjaamisessa. Hankkeessa tuotetut 
aineistot ovat hyödynnettävissä Hallinnon karttapalvelussa karttoina. 
 
Hollanninjalavataudin riskinarvio tarvitaan, jos taudille halutaan hakea 
vaarallisen kasvintuhoojan statusta, joka mahdollistaa tarvittaessa taudin 
tehokkaan hävittämisen. Hollanninjalavatauti voidaan määritellä vaaralliseksi 
kasvintuhoojaksi anomalla EU:lta suoja-alueoikeutta taudin suhteen. 
 

http://www.maanmittauslaitos.fi/hkp
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