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BirdLife Suomi kiittää maa- ja metsätalousministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta 
valtioneuvoston asetukseksi kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista.  

BirdLife Suomi ry on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö sekä maamme 30 lintuyhdistyksen keskusjärjestö. 
Tavoitteenamme on linnustonsuojelun ja lintuharrastuksen kautta edistää luonnon monimuotoisuuden 
säilymistä ja kestävää kehitystä.  

Kansalliseen vuodesta 2016 voimassa olleeseen haitallisten vieraslajien luetteloon kuuluu kuusi eläinten 
lajiryhmää, viisi yksittäistä eläinlajia sekä yksi kasvilaji. Sitä täydentää Euroopan Unionin vieraslajiluettelo. 
Luonnoksessa esitetään muutamien lajien lisäämistä kansallisesti haitallisten vieraslajien joukkoon.  

Kokonaisuutena haitallisten vieraslajien virallinen luettelo on ministeriön luonnoksen jälkeenkin edelleen 
hyvin niukka, jos sitä verrataan eri yhteyksissä haitallisiksi todettujen lajien ja potentiaalisesti haitallisiksi 
todettujen lajien listaan (vrt. kansallinen vieraslajistrategia).  

BirdLife Suomi kannattaa kaikkia ministeriön tekemiä lajilisäysehdotuksia.  

Lisäksi esitämme, että: 

- Lintujen luetteloon lisätään päiväpetolintujen risteymät ja jalohaukkojen risteymät. Risteymiä 
käytetään muun muassa haukkametsästyksessä. Selvitysten mukaan risteymäyksilöitä karkaa 
säännöllisesti ja karanneet risteymät ovat pariutuneet luonnonvaraisten lajipuhtaiden yksilöiden 
kanssa, mikä saastuttaa alkuperäislajiston perimää. Vaikka Suomesta ei ole vielä varmistettuja 
tapauksia, tulee tähän varautua ennakolta. 
 

- Nisäkkäiden luetteloon lisätään myös metsästyslain 42§:ssä tarkoitetut haitalliset petoeläimet ja 
viittaus metsästyslakiin täten poistetaan. Esimerkiksi minkki, joka voi varsinkin saaristoalueilla 
aiheuttaa haittaa pesimälinnustolle ja jota sen vieraslajistatuksen vuoksi vähennetään yleisesti, 
tulee ehdottomasti luokitella haitalliseksi vieraslajiksi. Minkki tultaneen lähitulevaisuudessa 
lisäämään supikoiran tapaan EU:n vieraslajilistalle, mutta toistaiseksi se tulee lisätä asetukseen.  



- Toimenpiteiden toimeenpanon varmistamiseksi asetuksessa tai laissa (1709/2015) tulee säätää 
kiinteistön omistajalle / haltijalle velvollisuus hyväksyä vieraslajin hävittämistoimenpiteet silloin kun 
viranomainen esittää toimenpiteitä ja vastaa niiden kustannuksista.  
 

- Lisäksi huomautamme siitä, että esimerkiksi haitallisten kasvilajien ja vesieläinten lukumäärä on 
kovin pieni haitallisesti todettujen lajien lukumäärään verrattuna. Asetusta tulisi myös tältä osin 
laajentaa merkittävästi nykyisen tutkimustiedon ja riskinarviointien perusteella (vrt. kansallinen 
vieraslajistrategia). 

Pyydämme ministeriötä ottamaan edellä esittämämme huomioon ja ryhtyvän toimenpiteisiin asetuksen 
muuttamiseksi edellä esittämällämme tavalla. 

Helsingissä 19.4.2018 
BirdLife Suomen puolesta 
 
 
Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja 
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