
   

   

   

      Helsingissä 22.3.2021 

 

Asia: Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi  

 

SEY on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja edustaa 39 suomalaista eläinsuojelujärjestöä. Kiitämme 

mahdollisuudesta jättää lausuntomme käsittelyssä olevaan asiaan. 

  

EU:n asetuksen mukaisesti toimenpiteet haitallisten vieraseläinlajien hävittämiseksi, niiden kantojen 

säätelemiseksi ja niidenleviämisen rajoittamiseksi tulee toteuttaa säästäen eläimet vältettävissä olevalta kivulta, 

tuskalta ja kärsimykseltä.  

 

Hallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä aurinkoahvenen hävittämiseksi. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole 

esitetty aurinkoahvenen pyyntimenetelmiä käytännössä.  

 

Aurinkoahvenen pyyntimenetelmiä on sivuttu ainakin kahdessa muussa relevantissa dokumentissa. 

 

Vieraslajit.fi-sivusto toteaa aurinkoahvenien hävittämisestä seuraavaa: ”Tehokkain keino olisi tyhjentää 

aurinkoahvenlammet kokonaan. Tapauksissa, joissa allasta ei voida kokonaan tyhjentää, tulisi harkita kalojen 

eliminointia muilla keinoilla. Vähintäänkin voidaan pyrkiä pienentämään aurinkoahventen tiheyttä tehokkaalla 

kalastuksella, jotta lajin aiheuttamat haitat pysyisivät mahdollisimman vähäisinä."  

 

Komission raportissa Information on measures and related costs in relation to species considered for inclusion 

on the Union list (https://circabc.europa.eu/sd/a/baab2bb4-a01d-4ddc-bcc3-84c3f3f312a5/TSSR-2016-

003%20Lepomis.pdf), jossa vertaillaan lajien hallintatoimenpiteitä, esitetään aurinkoahvenen hävittämiskeinoina 

kemialliset myrkyt, lampien kuivatus ja kalastus.  

 

SEYn näkemyksen mukaan aurinkoahvenen hävittämiseen ja kannan rajoittamiseen liittyvissä toimenpiteissä tulee 

ottaa huomioon kalojen hyvinvointi ja välttää aiheuttamasta tarpeetonta kipua ja kärsimystä. Huomioon on 

otettava myös se, että muut kuin kohdelaji eivät kärsi toimenpiteistä. Nämä lähtökohdat tarkoittavat 

käytännössä valikoivien/lajikohtaisten pyydystysmenetelmien käyttöä ja sulkevat pois kemiallisten myrkkyjen ja 

kuivatuksen käytön hävittämismenetelminä. 

 

Kalat tulee tainnuttaa välittömästi pyydyksestä poistamisen jälkeen kyseiselle lajille parhaiten soveltuvalla 

menetelmällä. Keskikokoiset ja suuret kalat tulee tainnuttaa mieluiten napakalla iskulla päähän. Tämän jälkeen 

kala pitää viipymättä verestää. Pienet, alle 200 grammaa painavat, kalat voi lopettaa taittamalla nopeasti niiden 

niskat tai leikkaamalla pää poikki kalasaksilla.  

 

SEY huomauttaa, että komissio on tilannut raportin, jossa arvioidaan erilaisten kannanhallinta- ja 

hävittämistoimenpiteiden vaikutusta haitallisten vieraslajien hyvinvointiin (EC funded project ‘Identification, 

Assessment, Sharing and Dissemination of Best Practices for Humane Management of Invasive Alien Species’ ). 

Raportin työstäminen on jo pitkällä, ja raportti tulee sisältämään osion aurinkoahvenesta. Raportin sisältö on 

SEYn näkemyksen mukaan otettava huomioon ennen päätöstä hävittämistoimenpiteistä.  

 

Jatkossa kaikkia hävittämis- ja hallintatoimenpiteitä tulisi vertailla ja ottaa käyttöön sen perusteella, mitkä ovat 

eläinten hyvinvoinnin kannalta vähiten haittaa ja kärsimystä aiheuttavia. 
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