Vieraslajilinjauksen vuoden 2016 toimenpiteiden seuranta
NRO

TOIMENPIDE

VASTUUVIRASTO

VASTUUHENKILÖ

TILANNEKUVAUS

1. Helsingin kaupunki on organisoitunut vieraslajien torjuntaan.

1.1.

Nimetään vieraslajiryhmä ja
Ymk, HKR
yhdyshenkilö

Ympäristökeskuksen, rakennus- ja liikuntaviraston sekä Staran asiantuntijoista koottu
Kippo-Edlund työryhmä aloitti työnsä 29.10.2015. Yhdyshenkilönä toimii kaupunkiekologi Kaarina
Heikkonen.

2. Helsingillä on ajantasoianen ja aktiivisesti käytetty paikkatietopohjainen vieraslajitietokanta.

2.1.

Perustetaan
vieraslajitietokanta

Ymk, HKR,
Stara, Liv

2.2.

Ylläpidetään
vieraslajitietokantaa

Ymk, Liv,
HKR, Stara

2.3.

Analysoidaan
vieraslajihavaintojen avulla
vieraslajien leviämistä

Ymk

Salla

Vieraslajitietokanta on perustettu vuonna 2015. Nimi on muutettu vieraslajirekisteriksi.
Rekisteriin on suunniteltu muutoksia ja täydennyksiä vuonna 2016.

Salla

Tunnuksia ovat hakeneet pääasiassa rakennusviraston ja Staran työntekijät. Vuonna 2016
rekisteriin on tehty 66 kirjausta etupäässä uusista esiintymistä. Yhteensä kohteita on yli
1000 ja niistä 149:ssä on erittäin haitallisia lajeja.

Elijoki,
Heikkonen

Ei ole käynnistynyt (myöhässä).

3. Haitallisten vieraslajien torjunta tapahtuu suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja laajasti osallistaen.

3.1.

3.2.

3.3.

Suunnitelmallinen
yhteistoiminta

Torjuntatoimenpiteet
priorisoidaan arvokkaille
luontokohteille

Laaditaan lajikohtaisten
torjuntaohjeet

Ymk, HKR,
Liv, Stara

Heikkonen

Suunnitelmallinen yhteistoiminta käynnistyi vuonna 2015. Sitä koordinoidaan virastojen
yhteisessä vieraslajityöryhmässä.

Liv, HKR,
Stara, Ymk

Airola,
Heikkonen,
Saukkonen,
Ylikotila

Vieraslajien torjuntatoimenpiteiden priorisointisuunnitelma valmistui vuonna 2016.
Torjunnassa priorisoidaan hatallisimpia vieraslajeja ja arvokkaimpia luontokohteita. Viherja liikunta-alueiden vieraslajien torjunnassa on priorisoitu luonnonsuojelualueiden
ympäristöjä ja muita arvokkaita luontokohteita, kuten ranta- ja kosteikkoalueita sekä
saaria.

HKR, Ymk

Ylikotila,
Koskikallio,
Pakarinen,
Pääkkönen,
Seitapuro

Espanjansiruetanan esiintymien kartoittaminen aloitettiin Kerro kartalla -kyselyllä 26.5.30.9. Kuntalaiset ilmoittivat 259 havaintoa ja Viikin luonnonsuojelualueen lammesta
kalastettiin hopearuutanaa lajin runsauden selvittämiseksi.

Airola,
Koskikallio,
Pakarinen,
Yletyinen,
Ylikotila

Jättiputkien ja kurtturuusun torjuntatyötä on jatkettu edellisten vuosien tapaan (Stara,
HKR, Liv). Jättiputkea torjutaan koko Helsingissä. Kurtturuusun torjunta on painottanut
arvokkaiden luontokohteiden alueille. Minkin ja villikanin pyyntiä on tehty eri puolilla
kaupunkia ja liikuntaviraston hallinnassa olevilla saarilla. Katu- ja puisto-osaston
ylläpidon tilausasiakirjoihin on tehty vieraslajeja koskevia päivityksiä torjuntatyön
tehostamiseksi.

3.4.

Tehostetaan erittäin
haitallisen vieraslajien
torjuntaa

HKR, Liv

3.5.

Haitallisia vieraskasveja ei
istuteta eikä kylvetä
Helsinkiin

HKR, Kv,
Liv, Stara

Rakennusviraston kaupunkikasvioppaaseen sisältyy lista kasvilajeista, joita ei käytetä
julkisissa istutuksissa. Siinä vierasalajit on huomioitu. Ohje on käytössä
Tegel, Ylikotila
rakennusvirastossa ja Starassa ja siitä tiedotetaan rakennusviraston
konsulttisuunnittelijoille. Ohje on saatavana sähköisessä muodossa.

4. Helsingillä on päivitettävä riskinarviointijärjestelmä ja varautumissuunnitelmat uusien haitallisten vieraslajien varalta.

4.1.

4.2.

Seurataan
vieraslajitilannetta
Suomessa ja lähialueilla

Laaditaan lajikohtaiset
varautumissuunnitelmat

Ymk

Heikkonen,
Ylikotila,
Pakarinen,
Pääkkönen,
Seitapuro

Aasianrunkojäärästä on tehty selvitys rakennusviraston toimeksiannosta vuonna 2016.
Selvityksen mukaan aasianrunkojääräesiintymiä ei ole havaittu Helsingissä.
Rakennusvirasto ja ympäristökeskus osallistuivat 8.11.2016 EU-HAVI -hankkeen
järjestämään Vieraslajien hallinta –teemapäivään, jossa esiteltiin hankkeen alustavia
tuloksia mm. uusista mahdollisista viraslajeista, kerrottiin vierasaljilainsäädännöstä sekä
eri tahojen kokemuksista vieraslajien hallinnassa.

Ymk

Ylikotila,
Pakarinen,
Koskikallio,
Pääkkönen,
Yletyinen

Espanjansiruetanan torjuntasuunnitelmaa varten tehtiin asukkaille Kerro kartalla -kysely
26.5.-30.9. etenan esiintymisestä.

5. Tietoisuuden lisääntyminen vieraslajien aiheuttamista haitoista näkyy vieraslajien vähentymisenä.

5.1.

Kannustetaan asukkaita
vapaaehtoiseen vieraslajien HKR
torjuntaan

Koskikallio,
Ylikotila

5.2.

Kehitetään vieraslajijätteen
HSY
vastaanottoa ja kuljetusta

Partti

Rakennusviraston puistokummitoiminnan yhteydessä asukkaita kannustetaan
vieraslajien torjuntatyöhön ja annetaan kummeille neuvontaa. Rakennusvirasto järjesti
neljät vieraslajitalkoot. Kahdet talkoot oli suunnattu asukkaille (jättipalsami, hopearuuta)
, yhdet yritykselle (kurtturuusu) ja yhdet viraston omalle väelle (jättipalsami). Yhteensä
talkoiden osanottajamäärä oli 152 henkeä. Suurin osanotto, 114 koululaista, oli
Saunapellonlammen hopearuutanan ongintatalkoissa.

Toimitaan vuonna 2015 tarksitettujen ohjeiden mukaan.

5.3.

5.4.

Parannetaan
vieraslajiosaamista
kouluttamalla

Parannetaan vieraslajeihin
liittyvää tiedonkulkua

HKR, Ymk,
Stara, Liv

Heikkonen,
Koskikallio,
Pakarinen,
Pääkkönen,
Ylikotila

Rakennusvirasto järjesti 17.2.2016 HKR:n, Staran ja ympäristökeskuksen työntekijöille
koulutus- ja keskustelutilaisuuden: "Terve kasvualusta -viherrakentamisen kivijalka.
Kaivumaiden hyötykäyttö ja vieraslajien leviämisen ehkäiseminen" Osallistujia oli 75.

Ymk, HKR,
HSY, Stara

Heikkonen,
Ylikotila,
Koskikallio,
Pakarinen,
Pääkkönen,
Seitapuro,
Yletyinen

Rakennusviraston sisäistä tiedonkulkua on parannettu perustamalla rakennusviraston
vierasaljiryhmä, jossa on henkilöitä eri osastoilta. Helsingin vieraslajilinjausta ja
torjuntatoimenpiteitä esiteltiin EU-HAVI -hankkeen järjestämässä valtakunnallisessa
Vieraslajien hallinta –teemapäivässä 8.11.2016. Vieraslajien torjuntaan kannustettiin
kahdella tiedotteella: Espanjansiru-etanan paras torjunta-aika on nyt (26.5.) ja Kotipihan
vieraskasvit kuriin kolmella konstilla (7.6.). Lisäksi tehtiin mielipidekirjoitus kanien ym.
vieraslajien torjuntaan käytetyistä resursseista ja annettiin muutamia haastatteluja.

