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Valtioneuvoston asetus  

vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 

muuttamisesta  

 

  Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 

  muutetaan vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 

(704/2019) 2 §, liite A kohta 5 ja liite B 

seuraavasti: 

 

2 § 

Eläin- ja kasvilajeja koskevat poikkeukset 

Liitteen A 3−4 kohdassa tarkoitettuihin lajeihin ei sovelleta vieraslajilain 4 §:ää. 

Vieraslajilain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta: 

1) liitteen A 1–4 kohdassa tarkoitettujen lajien yksilöihin, joita käytetään eläinsuojelulain (247/1996) 

20 §:n 2 momentin mukaisessa eläintarhaluvassa tarkoitettuun toimintaan taikka tieteellisiin tai 

opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetussa laissa (497/2013) tarkoitettuun 

toimintaan; 

2) liitteen A 1.1 kohdassa tarkoitettujen lajien yksilöihin, joita käytetään turkiseläiminä tai näiden 

siitoseläiminä. 

Vieraslajilain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyä kieltoa kasvattaa kansallisesti merkityksellistä 

haitallista vieraslajia ei sovelleta liitteen B kohdassa 6.4 tarkoitettuun lajiin. 

 __________ 

Tämä asetus tulee voimaan  päivänä  kuuta 20  . 

Liitteen A 1–5 kohdassa tarkoitettujen lajien yksilöt, jotka on saatu laillisesti haltuun ja joita käytetään 

eläinsuojelulain 20 §:n 2 momentin mukaisessa pysyvässä eläinnäyttelyssä tarkoitettuun toimintaan 

tämän asetuksen voimaan tullessa, saadaan pitää hallussa niiden luonnolliseen kuolemaan saakka. 

Vieraslajilain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyjä kieltoja maahantuontikieltoa lukuun ottamatta 

sovelletaan liitteen B kohdassa 6.2 ja 6.3 tarkoitettuihin lajeihin 1 päivästä kesäkuuta 2025. Lisäksi 

vieraslajilain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyjä kieltoja kasvatuskieltoa lukuun ottamatta 

sovelletaan liitteen B kohdassa 6.4 tarkoitettuun lajiin 1 päivästä kesäkuuta 2025. 

 

Helsingissä x.x.20xx 

Maa- ja metsätalousministeri 

Lainsäädäntöneuvos 
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Liite A 

ELÄIMET 

----------------------------------------------------- 

5 Nilviäiset 

5.1 espanjansiruetana Arion vulgaris 

5.2 mustapääetana Krynickillus melanocephalus 

 

Liite B 

KASVIT  

1 Asterikasvit Asteraceae 

1.1 hamppuvillakko Jacobaea cannabifolia 

1.2 kanadanpiisku Solidago canadensis 

1.3 isopiisku Solidago gigantea 

1.4 korkeapiisku Solidago altissima 

2 Palsamikasvit Balsaminaceae 

2.1 lännenpalsami Impatiens capensis 

3 Hernekasvit Fabaceae 

3.1 alaskanlupiini Lupinus nootkatensis 

3.2 komealupiini Lupinus polyphyllus 

4 Kilpukkakasvit Hydrocharitaceae  

4.1 kanadanvesirutto Elodea canadensis 

5 Tatarkasvit Polygonaceae 

5.1 japanintatar Reynoutria japonica 

5.2 sahalinintatar Reynoutria sachalinensis 

5.3 tarhatatar Reynoutria x bohemica 

6 Ruusukasvit Rosaceae 

6.1 kurtturuusu Rosa rugosa, ml. Rosa rugosa f. alba 

6.2 viitapihlaja-angervo Sorbaria sorbifolia 

6.3 valkopajuangervo Spirea alba  

6.4 isotuomipihlaja Amelanchier spicata 
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7 Saippuamarjakasvit Sapindaceae  

7.1 vuorivaahtera Acer pseudoplatanus 


