Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan 12. kokous 13.3.2017
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan 12. kokouksessa käsiteltiin Korkeasaaren eläintarhan ja
neuvottelukunnan yhteistä lemmikkieläintiedoteluonnosta ja Korkeasaaren ehdottamaa mediatilaisuutta
lemmikeistä ja vieraslajeista, kuultiin esitys kolmesta uudesta vieraslajista, Seurantajaoston ja VISAKEhankkeen tilannekatsaukset sekä EU-HAVI-hankkeen tuloksia ja toimenpidesuosituksia. Lisäksi kokouksessa
käytiin läpi ajankohtaisia vieraslajiasioita. Osallistujia kokouksessa oli 23.
Ajankohtaisissa vieraslajiasioissa kerrottiin EU:n ja kansallisen vieraslajiluettelon täydentämisen
etenemisestä, esiteltiin WWF:n ja Allergia- ja astmaliiton vieraslajihanketta ’Terve askel luontoon’, joka
julkistetaan seminaarissa Kansallismuseossa 4.4.2017. Esiteltiin myös 25.1.2017 pidetyn ’Vieraslajien
torjuntaa yhteistyössä’ -työpajan antia ja kerrottiin EU:n Joint Research Centerin tekemästä EU:n luettelon
lajien älypuhelinsovelluksesta, josta saa apua vieraslajien tunnistukseen ja jonka kautta voi ilmoittaa
vieraslajihavainnot koko Euroopan alueella. Kerrottiin vieraslajien seurannasta Helsingin kaupungissa ja
13.3.2017 julkaistusta uhanalaisten lajien toimintaohjelmasta (YM), jossa sivutaan vieraslajiasiaa.
Neuvottelukunta ja Korkeasaaren eläintarha ovat laatineet yhteisen tiedotteen lemmikkivieraslajeista.
Korkeasaaressa pidetään mediatilaisuus lemmikeistä ja vieraslajeista 11.5. klo 9:00–10:30. Neuvottelukunnan
jäsenet voivat pitää tilaisuudessa lyhyitä puheenvuoroja.
Vieraslajiportaaliin on tuotu erikseen EU:n ja kansallisen luettelon haitalliset vieraslajit. Väärinkäsitysten
välttämiseksi vieraslajistrategian luetteloiden luokittelua ei enää käytetä vieraslajiportaalin lajikorteissa. Panu
Kunttu (WWF) esitteli uusia vieraslajeja: rusopajuangervo, suikeroalpi ja punalehtiruusu. Todettiin, että on
epäselvää, mistä kaikista lajeista pitäisi tehdä lajikortit portaaliin. Sovittiin, että toistaiseksi laaditaan lajikortti
vain ongelmallisimmaksi koetusta punalehtiruususta. Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa jatketaan
keskustelua siitä, millaisin perustein lajikortteja jatkossa laaditaan.
Maiju Lehtiniemi (SYKE) esitteli Seurantajaoston ja VISAKE-hankkeen tilannekatsaukset sekä tuloksia
vieraslajien leviämisväylätoimintasuunnitelmasta. Jäsenmaiden tulee raportoida EU-listan ja kansallisesti
merkittävien vieraslajien levinneisyys, populaatioiden tila, torjuntatoimet ja muita tietoja 1.6.2019 mennessä
komissiolle. Kullekin lajille tulisi nimetä kansalliset lajivastaavat, jotka keräisivät ja tarkistaisivat
levinneisyystiedot. VISAKE-hankkeessa on rakennettu EU:n vieraslajiasetuksen edellyttämä
seurantajärjestelmä Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämiin laji.fi-portaaliin (beta.laji.fi) ja
viranomaisportaaliin (viranomaiset.laji.fi). Seurantajärjestelmän kautta uusia lajeja koskevat havainnot tulevat
välittömästi näkyviin hankkeessa rakennettuun varhaisvaroitusjärjestelmään, joka tekee automaattisen
hälytyksen EU:n listalla olevien haitallisten vieraslajien havainnoista (https://viranomaiset.laji.fi/invasive).

Hankkeessa on kehitetty myös vieraslajien torjuntatoimien tallennuspalvelu, joka toimii torjuntatoimien
seurantajärjestelmänä.
Erja Huusela-Veistola (Luke) esitteli EU-HAVI-hankkeen tuloksia ja toimenpidesuosituksia, jotka
muodostavat ’Ehdotuksen haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi’. EU:n haitallisten lajien luetteloon
kuuluvat lajit on luokiteltu neljään ryhmään ensisijaisten hallintatoimenpiteiden mukaan. Suomeen
vakiintuneiden lajien osalta esitetään priorisoidut lajikohtaiset toimenpiteet. Todettiin, että tiedotus
vieraslajiasioista on avainasemassa, ja se esitetään keskitettäväksi vieraslajiportaaliin. Lisäksi esitettiin, että
yhteistyötä eri toimijoiden kesken tulisi lisätä ja turvata riittävät resurssit.
Vieraslajiviestintäsuunnitelmaan 2017 on päivitetty usean tahon vieraslajiviestintätoimia.

