
Vastuullinen
luontomatkailu

Estä salamatkustavaa vieraslajia leviämästä

Vieraslajit ovat levinneet luontaiselta 
levinneisyysalueeltaan ihmisen välityk-
sellä uusille alueille, joko tahattomasti 
tai tarkoituksella. Haitalliset vieraslajit 
aiheuttavat monenlaista vahinkoa luon-
nolle, sekä terveydelle ja taloudelle. Nii-
den aiheuttamat haitalliset vaikutukset 
voivat voimistua ilmaston lämmetessä.

Lisääntyvä matkailu ja siihen liittyvä 
matkailijoiden, ajoneuvojen ja varustei-
den kuljetus lisäävät myös vieraslajien 
leviämismahdollisuuksia. Ihmisten mu-
kana kasvit, eläimet, mikrobit ja taudin-
aiheuttajat kulkeutuvat uusille alueille 
ja voivat muodostua niillä vaikeasti hä-
vitettäviksi haitallisiksi vieraslajeiksi. 

Tietokortti

https://vieraslajit.fi/ajankohtaista/i-1899


Punkkinymfejä kiinnittyneenä ihoon verta imemään. Punkit voivat luonnon-
eläinten lisäksi levitä myös ihmisen tai koiran mukana. Kuva: Heikki Henttonen.

Uusille alueille levitessään vieraslajit 
voivat syrjäyttää alkuperäisiä lajeja tai 
levittää tauteja ja loisia luontoon ja ih-
misiin.

Vältä kasvien, kasvienosien ja ruoan 
tuomista ulkomaanmatkoilta, sillä nii-
den mukana voi huomaamattasi tulla 
kasvitauteja ja tuholaisia. Tuotu kasvi 
itsekin saattaa muodostua haitalliseksi 
vieraslajiksi, jos se pääsee leviämään 
luontoon. Haitallisia vieraslajeja on lis-
tattu sekä EU:n että kansallisessa vie-
raslajiluettelossa. Kaikkien luetteloihin 
kuuluvien lajien maahantuonti on kiel-
letty.

Ihminen voi kuljettaa haitallisia vieras-
lajeja mukanaan myös tahattomasti 
esimerkiksi kengänpohjissaan, autonsa 
renkaissa, retkeily- ja kalastusvälineis-
sään tai veneensä pohjassa. Myös näi-
hin riskeihin on syytä kiinnittää huomio-
ta ja tehdä omalta osaltaan parhaansa 
estääkseen vieraslajien leviämistä.

Huomioi riskit
Suomen rajojen ulkopuolelle matkus-
taessasi ota etukäteen selvää koh-
dealueelle matkustamiseen liittyvistä 
rajoituksista ja suosituksista Ruokavi-
rastosta. Niinkin arkipäiväistä asiaa kuin 
eväitä (liha- ja maitotuotteet) koskevat 
rajoitukset on syytä tuntea. Jos mat-
kaseurueeseesi kuuluu koiria, noudata 
Ruokaviraston määräyksiä maahantuo-
tavien lemmikkien loislääkinnästä. Met-
sästyksessä ja lintuharrastuksissa tulee 
huomioida lintuinfluenssa luonnonva-
raisissa linnuissa. Kalastusvälineiden 
välityksellä voi levitä kala- ja raputaute-
ja sekä vesikasveja.

Erityisen herkästi siirtyviä tai muuten 
ajankohtaisia juuri nyt ovat mm. afrik-
kalainen sikarutto, rapurutto, ekinokok-
ki, punkit, lohiloinen, kasvitaudit, kellus-
vesihyasintti.

https://vieraslajit.fi/lajit?EuList=true
https://vieraslajit.fi/lajit?EuList=false&FiList=true
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/matkustus/lemmikkien-maahantulo/laakitys-ekinokokkoosia-vastaan/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/matkustus/lemmikkien-maahantulo/laakitys-ekinokokkoosia-vastaan/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/esitteet/elaimet/rv_matkustajaesite_012020.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/matkustus/lemmikkien-maahantulo/laakitys-ekinokokkoosia-vastaan/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/lintuinfluenssa-suomessa/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/rapurutto/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/rapurutto/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/matkailijoille-afrikkalaisesta-sikarutosta/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/matkailijoille-afrikkalaisesta-sikarutosta/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/rapurutto/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/usealle-elainlajille-yhteiset-taudit/ekinokokit/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/usealle-elainlajille-yhteiset-taudit/ekinokokit/
https://www.terveyskirjasto.fi/kpp00002
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/henkiloasiakkaat/kalastus-metsastys-ja-villielaimet/lohiloinen_esite_fi-1.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/matkustus/tuonti-ja-vienti/kasvit-ja-kasvituotteet/
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.254329
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.254329


Harjaa, imuroi ja pese laukkusi, 
vaatteesi, kenkäsi ja retkeilyvälineesi 
ennen kotoa lähtöä ja kotiin paluuta. 
Kalastusvälineet voi desinfioida 
joko kuivaamalla ja kuumentamalla, 
pakastamalla tai kemiallisella 
käsittelyllä. 

Vieraslaji hopearuutanan kasvava kanta aiheuttaa leväkukintojen runsastumista 
lammikossa. Kuva: Lauri Urho.

Tahattoman kulkeutumisen lisäksi ihmi-
set ovat ajattelemattomuuttaan aiheut-
taneet vieraslajien leviämistä luontoon 

hylkäämällä lemmikkejään tai päästä-
mällä kasvattamiaan eläinlajeja karkaa-
maan luontoon. 

Vinkkejä omien varusteiden puhdistamiseen

Harjaa kengänpohjat huolellisesti.
Kuva: Avescapes.



Lue lisää vieraslajeista vieraslajit.fi

Vieraslaji on ikävä tuliainen – ohjeita matkailijoille ja verkkokauppojen käyttäjille

Karelian Research Centre
Russian Academy of Sciences

Matkailun volyymit
ja suunnat

Vapaa-ajankalastajien mukana voi kulkeutua vieraslajeja uusille alueille. Kuvan vihreät nuolet 
havainnollistavat kalastajien Suomen sisäisen matkustamisen pääsuuntia (aineisto: Luke), ja siniset nuolet 
karkeasti Suomeen suuntautuvaa ja Suomesta lähialueille suuntautuvaa kalastajien matkustajaliikennettä. 
Kuva: Jani Pellikka.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021092447098

http://vieraslajit.fi
https://vieraslajit.fi/ajankohtaista/i-1899
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021092447098
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