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Miksi pörriäiset?

- Pölyttäjien määrä on vähentynyt uhkaavasti. 
Kimalaiset, mehiläiset ja muut pörriäiset 
tarvitsevat apuasi

- Pölyttäjäkato vaikuttaa meihin kaikkiin 
(konkreettisesti - esim. mustikat vähenevät)

- Aiemmat kampanjat: Miljoona linnunpönttöä, 
Mennään metsään 

Ihmiset haluavat tehdä hyvää!
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Käyttäjätyöpajan opit

- nimi: ötökkähaaste, hyönteishaaste, 
selkärangaton kesä, pelasta pölyttäjät jne. 

- ilme
- sisältö - otsikko/videotestausta
- haaste vai ei? 
- kasvot: julkkikset, yleläiset?
- teot: rakennan viherkaton, kylvän 

hyönteisystävällisiä kasveja kaupungin puistoon, 
teen pihalleni kuution lahopuusta, oksista ja 
risuista, jätän tienpientareet raivaamatta, jne. 

- miten havainnollistaa osallistuminen?
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Pörriäisteot 



TV ja Areena 
- 10 kpl fillereitä TV1/TV2 

https://areena.yle.fi/1-50455528
https://www.youtube.com/watch?v=ckf9POh2fRg&ab_channel=YleKioskiJOURNAL*


Miten meni 
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KIITOS!
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Vieraslaji? 
Tulokaslaji? 
Haitallinen vieraslaji? 

Vieraslaji 
Laji, joka siirtyy uudelle alueelle ihmisen 
myötävaikutuksella sille todennäköisesti mahdottoman 
leviämisesteen yli (valtameri, vuoristo, jne) 

Tulokaslaji 
Laji, joka siirtyy itse uudelle alueelle lajille ominaisin 
keinoin 

Haitallinen vieraslaji 
Vieraslaji, joka aiheuttaa uudella alueella ekologista, 
terveydellistä, taloudellista, sosiaalista tai 
kulttuurillista haittaa. 



      

      

      
       

       

   
   

   

     
  

    

Mitä haitalliset vieraslajit ovat ja mitä 
haittaa niistä on? 

• Kasvi- ja eläinlajeja, myös eläin- ja kasvitauteja ja loisia 

• Vuoden 1500 jälkeen maailmasta on kuollut 
sukupuuttoon 953 lajia. Kolmanneksella, eli 126 lajilla 
vieraslajit olivat pääsyy häviämiseen ja 174 lajilla osasyy 

• Todellinen uhka ja merkittävin syy maailman luonnon 
monimuotoisuudelle häviämiselle elinympäristöjen 
häviämisen ja pirstoutumisen jälkeen. 

• Alkuperäisen lajiston ja elinympäristöjen lisäksi ne 
aiheuttavat merkittävää haittaa terveydelle, tuhoja 
infrastruktuurille sekä valtavia taloudellisia tappioita. 



      
 

     
   

       
  

    
  

     
      

       

 Haitalliset, hyödylliset ja haitattomat 
vieraslajit 

• Suurin osa vieraslajeista tuhoutuu matkalla tai katoaa 
nopeasti saapumisen jälkeen. 

• Merkittävin osa tänne asti selviytyneistä vieraslajeista 
sopeutuu harmittomasti alkuperäisten lajien joukkoon. 

• Vain pieni osa vieraslajeista osoittautuu haitallisiksi, ja ne 
aiheuttavat haittaa muidenkin edestä. 

• Me käytämme hyödyllisiä vieraslajeja päivittäin, kuten 
perunaa, kirjolohta tai riisiä. 

• Lämpenevä ilmasto tulee kiihdyttämään vieraslajien 
saapumista Suomeen ja kasvattaa niiden todennäköisyyttä 
selvitä hengissä, lisääntyä ja levitä. 



    

       
    

     
   

    
    

    
  

        
   

Miksi vieraslajien käytössä tulee olla 
varovainen? 

• Pohjoinen ja karu Suomi on tähän mennessä 
säästynyt pahempien haitallisten vieraslajien 
saapumiselta. 

• Jättipalsami ja jättiputki olivat aluksi 
harmittomia puutarhakarkulaisia. Vieraslajit 
voivat osoittaa haitallisuutensa vasta 
kymmeniäkin vuosia saapumisensa jälkeen. 

• Emme tiedä, mitkä nykyiset vieraslajit 
osoittautuvat tulevaisuudessa haitallisiksi, 
joten on syytä harkita tarkkaan mitä lajeja tuo 
ulkomailta tai istuttaa puutarhaansa. 



   

    

 

Miten vieraslajit leviävät Suomeen? 

• Tavaraliikenne; rahti ja salamatkustajat 

• Nettikauppa 

• Turismi, ostokset ja tuliaiset kotiin 

• Painolastivedet (merilajit) 



    

   

  

   

Miten vieraslajit leviävät Suomessa? 

• Puutarhanhoito ja kasvijätteiden dumppaus luontoon 

• Taimikauppa ja kotipuutarhurien kasvivaihdot 

• Maa- ja metsätalous 

• Liikenneväylät 

• Maansiirrot ja viherrakentaminen 

• Häkkikarkulaiset, akvaarioiden dumppaus vesistöön 



    
  

     

   

     
   

      

     
      

Haitalliset vieraslajit & lainsäädäntö 

EU:n vieraslajiasetus (voimaan 1.1.2015), ja asetukseen 
liittyvä EU-vieraslajien luettelo (voimaan 3.8.2016). 

• 66 lajia 

Suomen vieraslajilaki ja -asetus tulivat voimaan 1.1.2016 

• 30 lajia tai lajiryhmää 

Listoilla olevia lajeja ei saa mm. kasvattaa, päästää 
luontoon (maanomistajat) tai tuoda maahan, pitää 
hallussa, myydä, välittää, tai kuljettaa (kaupalliset 
toimijat) 

Lainsäädännön tavoitteena on ennaltaehkäistä uusien 
haitallisten lajien saapuminen Suomeen ja hillitä 
nykyisten leviämistä. 



    
   

  

     
  

 

     
     
 

       
    

       
  

 
Mitä voin tehdä hillitäkseni 
vieraslajien leviämistä? 

• Opi tunnistamaan esimerkiksi Suomen 20 yleisintä 
haitallista vieraslajia → www.vieraslajit.fi -vieraslajiportaalin 
→ Jaa tietoasi eteenpäin. 

• Istuta tai käytä tontillasi ainoastaan turvalliseksi 
tiedettyjä lajeja ja lajikkeita, mieluiten alkuperäislajistoon 
kuuluvia luonnonkasveja. 

• Käsittele puutarhasi jätteet omalla tontilla tai kuljeta ne 
lähimmälle kasvijätteen vastaanottoasemalle. Älä dumppaa 
kasvijätettä luontoon. 

• Kun tilaat puutarhaasi multaa voi mukana kulkeutua 
vieraskasvilajin siemeniä tai espanjansiruetanan munia. 
Varmista myyjältä, että mullan ottopaikassa ei kasva 
haitallisia vieraslajeja. 

http://www.vieraslajit.fi/


 

    
  

  

   
   

  
     

     

Mitä voin tehdä hillitäkseni 
vieraslajien leviämistä? 

• Ilmoita vieraslajihavaintosi luonnosta, käytä hankkeen 
älypuhelimille suunniteltua ilmoituslomaketta, joka löytyy 
hankkeen kansalaistoiminnan sivuilta: 
→ www.viekas.laji.fi 

• Osallistu vieraskasvilajien kitkentätalkoisiin alueellasi 
– tai järjestä omat talkoot 

• Osallistu VieKas LIFE- tapahtumiin: infotilaisuudet, 
retket, kartoitustempaukset ja kitkentätalkoot. Tapahtumia 
lisätään mm. Facebookiin ja hankesivujen kalenteriin. 

www.viekas.laji.fi


 

 

VieKas LIFE kiittää, 

hyvää syksynjatkoa! 



   

    

 

 

 

   

Kytkeydy mukaan Viekkaaseen viestintään! 

www.sll.fi/viekas-life 

Jaa, tykkää ja seuraa VieKas LIFE-somekanaviamme 

FB: www.facebook.com/viekaslife 

IG: www.instagram.com/viekaslife 

Twitter: www.twitter.com/VieKasLIFE 

Liity ”Vieraslajien torjuntajoukot” -ryhmään: 

www.facebook.com/groups/Terveaskel/ 

http://www.sll.fi/viekas-life
http://www.facebook.com/viekaslife
http://www.instagram.com/viekaslife
http://www.twitter.com/VieKasLIFE
http://www.facebook.com/groups/Terveaskel/


Metsien suojelua 
kansalaisvaikuttamisen 
keinoin

Lumoava luonto –webinaari 28.10.2020

Lauri Kajander

Metsävastaava

Luonto-Liitto

Kuva: Teemu Saloriutta



Perustuslaki

• 20 § Vastuu ympäristöstä

• Vastuu luonnosta ja sen
monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja 
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

• Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan
jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön
sekä mahdollisuus vaikuttaa
elinympäristöään koskevaan
päätöksentekoon.



Metsien omistus
Suomessa

Ilmakuva: Maanmittauslaitos, Karttapaikka 2020



Valtio
• Valtion maanomistus

• 1/3 metsistä, eniten 
pohjoisessa

• Metsähallituksen 
tulosohjaus

• Retkikartta.fi

• Luonnonsuojelupolitiikka 
(ympäristöministeriö)

• Lainsäädäntö
• Rahoitus

• Metsäpolitiikka (maa- ja 
metsätalousministeriö)

• Lainsäädäntö
• Kemera-tuet

Kuva: Matti Liimatainen / Greenpeace



Kuntien metsät

• 430 117 ha (2013)
• 125 kunnalla yli 1000 ha
• Suurimmat metsänomistajat

• Oulu (21 366 ha)
• Kuopio (12 744 ha)
• Helsinki (9 926 ha) 

• Virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus



Kunnan metsäpäätökset

• Luontoselvitykset
• seuranta
• suojelualoitteet

• Kaavoitus
• kaavoituksen seuranta
• muistutukset, lausunnot

• Kaupungin metsäsuunnittelu
• yleiset periaatteet 
• yksittäiset kohteet
• seuranta (suunnitelmat ja toteutus)
• tavoitteet: 

• hallittu hoitamattomuus
• taloudellinen tuottotavoite pois
• arvokohteiden kartoitus ja huomiointi

• Kansalaismielipide
• Poliitikot (valtuusto, lautakunnat)
• Virkahenkilöt
• Lainsäädäntö

Kuva: Teemu Saloriutta



Metsien suojelun työvaiheita

• Etukäteistietojen selvittely (maanomistustiedot, ilmakuvat, 
metsänkäyttöilmoitukset, luontoselvitykset jne.)

• Maastokartoitukset (rajaukset, valokuvat, lajikartoitukset)
• Karttojen ja raportin laadinta
• Tapaamiset omistajan edustajan kanssa
• Suojeluesityksen jättäminen
• Neuvottelut
• Media
• Lehtikirjoittelu, vetoomukset, kampanjat
• Neuvottelut
• Riippuen lopputuloksesta: mielenosoitukset, valitukset

(listaus: Panu Kunttu, WWF)



Pääkslahden virkistysalue
Vihti

Kuvat: Jyri Mikkola (paitsi vas.)



Kuntametsäopas

• Kirjoittajat: Laura Räsänen ja Keijo Savola

• SLL Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri 2011

• https://www.sll.fi/app/uploads/sites/19/2018/12/KM-30-
valmis-1.01.pdf

https://www.sll.fi/app/uploads/sites/19/2018/12/KM-30-valmis-1.01.pdf


Yhteistyöstä voimaa

• SLL – paikallisyhdistykset, piirit

• Luonto-Liitto – metsäryhmä, 
piirit

• Greenpeace, WWF, BidLife, NoM

• Muut paikalliset tai 
valtakunnalliset kansanliikkeet 
(Meidän metsämme) 

• Paikallispolitiikka
• kuntavaalit 2021!

Kuva: Teemu Saloriutta



KIITOS!

• Lauri Kajander, metsävastaava

• lauri.kajander@luontoliitto.fi

• P. 045 1179 610

Kuva: Teemu SaloriuttaKuva: Teemu Saloriutta
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