
VIERASLAJIT/ESPANJANSIRUETANA
Routio-seura 1.9.2020

Reima Leinonen



• EU:n haitalliset vieraslajit
• Suomen kansalliset 

haitalliset vieraslajit
• vieraslajit.fi - portaali



JÄTTIPUTKET



JÄTTIPALSAMI



KURTTURUUSU

Tästä poistin kuvat, koska 
eivät olleet minun ottamia



KOMEALUPIINI



ESPANJANSIRUETANA



• Kulkeutuu usein mullassa munana
• Kuoriutuessaan noin 1 cm, kasvaa 7-14 cm pituiseksi
• Väritys vaihtelee, yleensä oranssinpunaruskeita
• Jalan alapinta yleensä valkea, lima väritöntä
• Hengitysaukko kilven etuosassa, ei harjannetta
• Manner-Suomessa ensi kertaa 1994
• Nykyään 300 paikkaa, pohjoisinna Rovaniemi ja Kittilä
• Kaksineuvoinen eli hermafrodiitti
• Suuosat raastavat, käytännössä kaikki vihreä kelpaa
• Syö kuolleita lajitovereita (”tappajasiruetana”)



• Limassa Listeria ja kolibakteereja
• Voi toimia väli-isäntänä sydänmadolle (riski koirille)
• Torjunta parasta keväällä ennen niiden munintaa
• Munii 20-30 munaa kerralla, jatkuu pitkin kesää
• Kerätään ja upotetaan kiehuvaan veteen tai 

murskaamalla pää tai pakastamalla
• Kuolleet etanat suljettuun astiaan tai haudata maahan
• Torjuntaan on saatavilla rautafosfaattivalmisteita
• Laajat saastuneet maa-alueet kuoritaan 10 cm 

paksuudelta ja laitetaan kuoppaan sekä päälle paksusti 
maata (0,5-1,0 m) tampaten + rautafosfatti



• Esiintymisalueella kasvillisuus pidetään matalana
• Lehti- ja risukasat kannattaa polttaa
• Kompostiin kalkkia, joka imee veden etanoista (ei 

muulloin kalkkia kompostiin pieneliötoiminnan vuoksi)
• Ammattimaisella toimijalla estettävä mullan kautta 

leviäminen
• Koska laji on säädetty kansallisesti haitalliseksi 

vieraslajiksi, sen maahantuonti, kasvatus, myynti ja 
muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on 
kielletty



• Vieraslajiasioihin rahoitusta MMM:stä (3 virkaa ja 
rahoitushaku vuosittain)

• Vieraslajiasioiden suunnitteluryhmä
• Vieraslajiasioiden neuvottelukunta
• TIEDOTTAMINEN
• Hankeavustushaku (MMM, KEHA, Kainuun ELY, kaikki 

ELYt) → Kohteena haitalliset vieraslajit
• Haku käynnistyy loka-marraskuulla
• Tiedotus hausta mediassa ja ely-keskus.fi-sivustolla

VIERASLAJIASIAT JA HANKEHAKU



• Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä myönnetään 
MMM:n Kainuun ELY-keskukselle osoittamien 
määrärahojen puitteissa

• Avustusten myöntämisessä noudatetaan 
valtionavustuslakia (688/2001). 

VIERASLAJIASIAT JA HANKEHAKU



HAKUEHDOT:

•     hankkeella torjutaan haitalliseksi säädettyä 
vieraslajia, eli kasvi- tai eläinlajia, joka sisältyy joko 
kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon 
• hanke toteuttaa haitallisten vieraslajien 
hallintasuunnitelmaa siten, että
̶ hankkeen kohteena on alue, jossa haitallista 
vieraslajia on suunnitelman mukaan ensisijaisesti 
torjuttava; etusijalla ovat useampia tällaisia alueita 
sisältävät hankkeet, eli hankkeen tulisi olla alueellisesti 
mahdollisimman kattava,

VIERASLAJIASIAT JA HANKEHAKU



̶ hankkeessa käytetään suunnitelmassa suositeltuja 
torjuntatoimenpiteitä tai –menetelmiä;
̶ hanke voi olla myös jälkiseurantahanke tai uusien 
torjuntamenetelmien testaushanke,
̶ hanke on yhteistyöhanke, jossa mukana on useita 
toimijoita (kunnat, kansalaisjärjestöt, muut julkiset ja 
yksityiset yhteisöt)
• hanke sisältää toimenpiteitä, joilla hankkeen 
tuloksellisuutta voidaan seurata.

VIERASLAJIASIAT JA HANKEHAKU



YHDESSÄ ME TEEMME SEN !


