Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 13.12.2019
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan toisen toimikauden kuudennessa kokouksessa esiteltiin
vieraslajien torjuntaa Ruotsissa sekä Suomen ja Venäjän yhteistyötä vieraslajien torjunnassa.
Kokouksessa myös esiteltiin uuden vieraslajiportaalin kehitysversiota, hyväksyttiin neuvottelukunnan
ohjeistus vieraslajien etämyynnin/nettikaupan torjunnasta sekä esiteltiin viestintäjaoston
tilannekatsaus. Liikenne- ja viestintävirasto TrafiCom kertoi roolistaan vieraslajiasioissa. Lisäksi käytiin
läpi ajankohtaisia vieraslajiasioita. Osallistujia paikalla oli 29.
Inkeri Ahonen (Naturvårdsverket) esitteli vieraslajilainsäädännön tilannetta Ruotsissa.
Naturvårdsverket ja Havs- och vattenmyndighet toteuttavat Ruotsin hallituksen ympäristöpolitiikkaa ja
siten myös vieraslajiasioita. Lääninhallitukset vastaavat operatiivisesta toiminnasta. Kaikilla valtion
viranomaisilla on velvollisuus ympäristönseurantaan ja ilmoituksen tekemiseen vieraslajeista. Tavoite
on saada vieraslajit osaksi ympäristönseurantaa. Keskustelussa tuotiin esille yhteistyötarve eri maiden
välillä.
Natalia Räikkönen (Luke) esitteli nk. DIAS-hankeessa tehtävää venäjäyhteistyötä. DIAS-hankkeen
partnereina ovat SYKE (Joensuu), Luke sekä Karjalan tutkimuskeskus (Petroskoi). Hankkeen tavoitteina
on lisätä tietoa vieraslajeista ja niiden torjunnasta molemmin puolin Suomen itärajaa sekä kehittää
tiedonvaihtoa ja parhaita käytäntöjä Suomen ja Venäjän Karjalan välillä. Vuonna 2020 helmikuussa
järjestetään DIAS-hankkeen työpaja Helsingissä sekä myöhemmin seminaari vieraslajitalkoiden
yhteydessä Venäjän Karjalassa.
Kari Lahti ja Pyry Mäkinen (Luomus) esittelivät vieraslajiportaalin uutta kehitysversiota. Tavoitteena
on portaalin entistä parempi käyttäjäystävällisyys. Portaali on yhteensopiva Lajitietokeskuksen sivuston
laji.fi:n kanssa. Tarkoitus on tehdä yhteensopivat järjestelmät portaalin sekä kaupunkien ja kuntien
omien vieraslajijärjestelmien välillä, jotta tietoa voidaan siirtää helposti.
Vieraslajien etämyyntiä/nettikaupan torjuntaa koskeva neuvottelukunnan valmistelema ohjeistus
hyväksyttiin. Ohjeistus sisältää päivitetyt ohjeet matkailijoille ja verkkokauppojen käyttäjille (EU:n
kasvinterveysasetus). Ohjeissa kehotetaan suosimaan kotimaista verkkokauppaa ja kerrotaan kasvien
tuontiin liittyvistä rajoituksista. Ohjeistukseen on kirjattu myös, että lemmikkien tuonnin tulee olla
vastuullista. Neuvottelukunta päätti ohjeistuksen julkaisemisesta vieraslajiportaalissa.

Viestintäjaoston tilannekatsauksessa kerrottiin mm. ehdotuksista vieraslajeihin liittyvistä uutisointi- ja
viestintätarpeista, kuten MMM:n SOTKA-hankkeesta, Rannikko LIFE –hankkeesta sekä VieKas LIFE –
hankkeesta. Lisäksi kerrottiin tulevista ohjeistustarpeista, kuten jätteenkäsittelystä ja vieraskasvien
kasvatuskiellosta.
Neuvottelukunnan jäsentahoista roolinsa esitteli Liikenne- ja viestintävirasto TrafiCom.
Ajankohtaisissa vieraslajiasioissa Johanna Niemivuo-Lahti esitteli hallitusohjelman 2019
vieraslajikirjaukset ja näihin liittyvät päätökset vieraslajien torjuntaan liittyvistä budjettiosuuksista sekä
esitteli lisäksi vieraslajilainsäädännön tilannekatsauksen. Lauri Urho (Luke) esitti EU IAS-tiedefoorumin
tilannekatsauksen, Erja Huusela-Veistola (Luke) kertoi FIN-HAVI-hankkeen kuulumiset ja Maiju
Lehtiniemi (SYKE) esitteli vieraslajiseminaarin ja –työpajan tuloksia. Leena Lehtomaa (ELY) kertoi
kiireellisestä tarpeesta ohjeistukselle vieraslajeista maa-aineksessa, johon puheenjohtaja vahvisti, että
kevätkaudella on tarkoitus valmistella ohjeistus/toimintamalli vieraslajijätteen käsittelystä. Leena
Lahdenvesi-Korhonen (Maa- ja kotitalousnaiset) kertoi suurista suomalaisista vieraslajitalkoista: Lahden
kaupungin vieraslajitorjunta vei voiton ’Vuoden maisemateko’ –kilpailussa. Lopuksi hyväksyttiin
mustapääetanan (Krynickillus melanocephalus) lajikortti ja sovittiin sen laittamisesta kansalliseen
vieraslajiportaaliin.

