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Hankkeen tavoite

• Hankkeen keskeisin tavoite on kehittää ohjeistusta ja menetelmiä 
viheralan kasvintuhoojariskien hallintaan ja haittojen ehkäisyyn. 

• Ja saattaa ne toimijoiden käyttöön

• olemassa olevien riskien tunnistus, 
• viherrakentamisen materiaalien puhtauden varmistus
• tulevaisuudessa mahdollisten uhkaavien tuhoojariskien ennakointi. 
• ohjeet toimintatavoista mahdollisessa riskitilanteessa. 
• edistetään toimijoiden käytännön valmiutta toimia riskien ennakoinnissa ja 

myös tuhoojalöydösten tapahduttua.



Tuotettavaa aineistoa:
• Kasvien vastaanottotarkastusten ohjeistot taimien liikkumisen eri vaiheissa; 

taimistot, myymälät, tukkukaupan/taimivälittäjän välivarastot, 
viherrakentajan välivarastot, työmaat.

• Muun viherrakentamisen tuotteiden vastaanottotarkastusten ohjeistot: 
kivitavara, puiset pakkaukset, kasvualustat ja katteet.

• Omavalvontasuunnitelmat: taimisto, myymälä, taimivälittäjä, 
viherrakentaja ja ylläpitäjä, (uuden kasvinsuojelulainsäädännön mukaisesti) 
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• Karanteenikäytännöt; taimisto, puutarhamyymälä, taimivälittäjä, 
rakentajan välivarasto

• Listaus vaarallisimmista tuhoojista ja niiden vaatimasta erityistarkkailusta
• Tunnistusapu; tietopankki kaikille toimijoille
• Toimenpideohjeet riskitilanteessa
• Lisätietolähteet (linkit)



Vastaanottotarkastuslomakkeet

• Keväällä laadittiin vastaanottotarkastuslomakkeet ja kasvukauden 
aikana lomakkeet olivat testauksessa. 

• Kivimateriaalin tukkukaupan tarvitaan omanlaisensa lomake, joka 
valmistellaan vuoden vaihteeseen mennessä. Siten se on testattavissa 
seuraavan tuontikauden alkaessa.



Toimijoille tehty kysely

• Toi esille tilanteen käytännön toimijoiden keskuudessa.
• Tietotarvetta on
• Tunnistusapu



Tietopankki Vyllin nettisivuille
• Ohjeistot
• Tunnistusapu
• Tausta-aineistot
• Linkityksiä
• Suunnattu ammattilaisille
• Myös harrastajat hyötyvät
• Yhteistyöryhmän antaman palautteen perusteella etusivulla tullaan 

korostamaan ohjeistot-osiota.



Omavalvontasuunnitelmat

• VYL on laatinut yhteistyössä alan toimijoiden ja Eviran kanssa 
laadintaohjeet kasvinsuojelutöiden ja paikalla tehtävien 
kasvualustojen omavalvontasuunnitelmille. 

• Kasvintuhoojariskien hallinnan omavalvontasuunnitelmat laaditaan 
samaan linjaan em. ohjeiden kanssa. 

• Tavoitteena on kuitenkin pelkistetympi versio työmaakäyttöön.



Loppuvuoden 2017 toimenpiteet
• Kivitavaran vastaanottotarkastuslomake tukkukaupalle 
• Ohjeet omavalvontasuunnitelman tekoon ja lomakkeisto
• Ohjeet karanteenikäytännöistä 
• ViherRiski-sivuston tekninen ja graafinen toteutus
• Tuhoojatietopankin aineiston kokoamista – tunnistusapu 
• Listaus vaarallisimmista tuhoojista ja niiden vaatimasta 

erityistarkkailusta  
• Toimenpideohjeet riskitilanteessa 
• Aineiston syöttöä sivustolle



Kriittiset pisteet kasvinterveyden kannalta - Kunnossapito

Kohteen vastaanotto 

Täydennystaimien vastaanotto

Istutus

Lisäkatteen vastaanotto

Katteen levitys

Tauti- ja tuholaistarkkailu

Tuhoojahavainnot – näytteet ja ilmoitukset

Hoito -leviämisen estäminen työmenetelmien avulla

Puidenhoito – tarkkailu - toimenpiteet

Kasvinsuojelutoimenpiteet

Dokumentointi

Jäljitettävyys


