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Eliövaroitukset 

Pohjavesirajoitukset 

Vesistösuojaetäisyydet 

Toistuvan käytön 
rajoitus 

Riskinarviointiprosessi 

Annoskoon 
pienentäminen, 
käyttökohteiden tai -
kertojen rajoittaminen, 
resistenssinhallinta… 
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Vesistörajoitusten tarkoituksena on suojella 

vesistöjen kasveja ja eläimiä kasvinsuojeluaineiden 
haittavaikutuksilta 

 

Lainsäädäntö 
 

• KASVINSUOJELUAINEASETUS (2009/1107/EY) →  
 Riskit hyväksyttävällä tasolla  
 

‒ TORJUNTA-AINEIDEN KESTÄVÄN KÄYTÖN PUITEDIREKTIIVI 
(2009/128/EY; 11 §) →  
 Riittävien suojakaistojen asettaminen ja 
 tuulikulkeumaa alentavien suuttimien suosiminen 
 

‒ VESIPUITEDIREKTIIVI (2000/60/EY) →  
 Vesistön hyvä kemiallinen tila 
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Vesistörajoitukset vanhassa järjestelmässä 
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• Perustuu tehoaineen tai valmisteen myrkyllisyyteen 

• >100 mg/l → ei suojakaistaa 

• 10-100 mg/l → 10 m 

• 1-10 mg/l → 15 m 

• <1 mg/l → 25 m (lähes kaikki valmisteet) 

• Kalat, vesikirput, levät, vesikasvit, pohjaeliöt 
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Uusi järjestelmä käyttöön viimeistään 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Salaojavalunta 

Tuulikulkeuma  

• Myrkyllisyys vesieliöille 
• Käyttömäärä ja -kerrat 
• Tuulikulkeuma 
• Tuulikulkeumaa alentavat 

suuttimet 
 
 Pohjautuu riskiin! 

Pinta- ja salaojavalunta jatkossa mukaan 
riskinarviointiin 
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Lohkon ja vesistön varrella on  

3-4 metriä leveä, vähintään 5 metriä 
korkea metsikkö 

– Mitataan lohkon tasosta 

– Metsikkö tiheä, täydessä 
lehdessä 

 Ei suojaetäisyyksiä 

• Minimisuojaetäisyys on aina 3 
m 

– Suojaetäisyydet mitataan 
vaakatasossa 

Pellon 
tasossa  

5 m korkea 
 

3 - 4 m 

Ympäristötuen 
mukainen 

suojakaista 3 
m 

3 m 

3 m 

Minimisuoja-
etäisyys 

vaakatasossa  
3 m vesirajasta 

Tukes 
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Mikä on vesistö? 

 

• Uusi vesilaki 587/2011 
• Vesistöllä tarkoitetaan: 

‒ Järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista 
vesialuetta 

‒ Tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista 
vesialuetta 

‒ Vesistönä ei pidetä noroa, ojaa ja lähdettä 
• Noron valuma-alue on < 10 km2  
 
 Vesistön valuma-alue on > 10 km2  
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Uomaverkosto 



Vesistöt, joiden valuma-alue > 10 km2 
www.paikkatietoikkuna.fi 
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Lisätietoja vesistörajoituksesta: 
Leona.Mattsoff@tukes.fi 
Venla.Kontiokari@tukes.fi  
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Valmistekohtaiset suojaetäisyydet 

• Suojaetäisyydet ilmoitettu pakkausten 
myyntipäällysteessä 

 
• Tankkiseokset  

‒  suojaetäisyys määräytyy pisimmän 
suojaetäisyyden vaativan valmisteen mukaan 
 
 

‒ Noudatettava kasvukaudella 2015 
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www.tukes.fi/vesistorajoitus 
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Uudet suojaetäisyydet (kaikki valmisteet) 
 http://www.tukes.fi/Tiedostot/Kemikaalituotteet/kasvinsuoj

eluaineet/ohjeet/Uudet_suojaet%c3%a4isyydet_kooste.pdf  
 
Suuttimet puomiruiskuihin ja ilma-avusteisiin puomiruiskuihin 
http://www.tukes.fi/Tiedostot/Kemikaalituotteet/kasvinsuojelu

aineet/ohjeet/suutinlista_puomiruiskut.pdf 
 
Suuttimet sumuruiskuihin: 

http://www.tukes.fi/Tiedostot/Kemikaalituotteet/kasvinsuoj
eluaineet/ohjeet/suutinlista_sumuruiskut.pdf  

www.tukes.fi/vesistorajoitus 
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Vesistöön rajoittuvilla alueilla 
traktoriruiskulla ruiskutettaessa 
on jätettävä vesieliöiden 
suojelemiseksi seuraavat 
suojaetäisyydet vesistöihin 

 

Ammattikäyttöön tarkoitetut valmisteet 



Rikkakasvien torjunta-aineet 

 
  Suutintyppi  

  Viuhkasuutin Tuulikulkeumaa vähentävä suutin  

    50 % 75 % 90 % 

Goltixit 3  3  3  3  

Betanal 3 3 3 3 

Betasana 3 3  3  3  

Medifam 3 3  3  3  

Betanal 

Progress 3 3  3  3  

PowerTwin 3  3  3  3  

Tramat 3  3  3  3  

Safari 3   3  3  3  

Matrigon 72 

SG 3   3  3  3 
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Heinäkasvien torjunta-aineet 

 
  

Suutintyppi 

  
Viuhkasuutin Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 

    50 % 75 % 90 % 

Agil 100 EC 3   3  3  3  

Aramo  3   3  3  3  

Focus Ultra 3   3  3  3  

Fusilade Max 3   3 3  3  

Targa Super 5 

SC 3  3  3  3  
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Tuhoeläinten torjunta-aineet 

  
Suutintyppi 

  
Viuhkasuutin Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 

    50 % 75 % 90 % 

Decis Mega EW 50 ei sallittu ei sallittu 20  10  

Fastac 50 ei sallittu ei sallittu ei sallittu 15  

Karate Zeon ei sallittu ei sallittu ei sallittu 15  

Perfekthion 400 3  3  3  3  

Roxion  3  3  3  3  

Danadim Progress 3  3  3  3  

Sumi Alpha 5 FW ei sallittu ei sallittu ei sallittu 15  
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Kasvitautien torjunta-aineet 

  
Suutintyppi 

  

Viuhkasuutin Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 

    50 % 75 % 90 % 

Armure 3 3 3 3 

Amistar 10 5 3 3 

Comet Pro Ei sallittu 20 10 5 

Tilt 250 EC 3 3 3 3 
©SjT2014 



Vesistörajoitus 
• Vesieliövaikutusten vuoksi valmisteella käsiteltyjä 

siemeniä kylvettäessä sekä kylvövälineitä 
puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta 
joudu vesistöön tai viemäriverkostoon 
 

• Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella  

 

• Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä  

 

• Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on 
jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin 
suojaetäisyys vesistöihin (esim. juurikkaan 
rikkakasviaineet) 

 

• Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun 
täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai 
ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin 
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Pohjavesirajoitus 

• Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä 
vuoksi valmistetta ei saa käyttää tärkeillä tai 
muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla 
pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II).  

 

• Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen 
ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 
30-100 metrin levyinen peitatuilla siemenillä 
viljelemätön suojavyöhyke.  
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Pohjavesirajoitus 

Goltix 700 SC/70  
WG ja Metafol 700 SC  
 
Focus Ultra 
Fusilade Max 
 
 
Perfekthion 400 
Roxion 
Danadim Progress 
 
Cruiser- ja Poncho Beta- peittaus 
Gaucho (Ei suositella käytettäväksi) 
 
Ramularia-aineilla ei ole pohjavesirajoitusta 
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Pohjavesirajoituksessa voi olla maalajiin 

liittyviä täsmennyksiä 

 
– …pohjamaa on läpäisevää maalajia (HHt tai sitä 

karkeampi), voidaan valmistetta käyttää enintään joka 

toinen vuosi ... 

– …pohjamaan maalaji on HHt:ä hienojakoisempaa, tai 

jos ruiskutuksessa käytetään riviruiskua, voidaan 

valmistetta käyttää tarvittaessa joka vuosi pienimmällä 

mahdollisella annostuksella 

 

– Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai 

sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää 
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Toistuvan käytön rajoitus  

 Maaperäeliöiden suojelemiseksi  
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Saa kylvää joka toinen vuosi samalle kasvulohkolle tai 
vaihtoehtoisesti sokerijuurikkaan siementä saa kylvää 
kahtena vuonna peräkkäin samalle kasvulohkolle, minkä 
jälkeen on pidettävä kahden vuoden tauko 
• Gaucho ja Pocho Beta 

 
 

• Valmistetta, joka sisältää difenokonatsolia, ei saa 

käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla 

kasvulohkolla  

• Armure 
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Eliövaroitus 
 

Kasvinsuojeluaine on linnuille ja nisäkkäille erittäin 
myrkyllistä, minkä vuoksi valmisteella käsitellyt siemenet 
tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan ja 
mahdollisesti ylijääneitä siemeniä ei saa säilyttää 
lintujen ja nisäkkäiden ulottuvilla 
 - Gaucho, Poncho Beta ja Cruiser  
 
Kasvinsuojeluaine on haitallista hyödyllisille 
niveljalkaisille 
- Gaucho, Poncho Beta ja Cruiser 
-  Tilt, Armure 
 
Kasvinsuojeluaine on myrkyllistä lieroille 
- Comet Pro 
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- on kasvinsuojeluainekäsittelyn jälkeinen 
aika (vrk), jolloin sadonkorjuu ei ole sallittua 
 
 
- Kasvitautiaineilla 
- Tuhoeläinaineilla 
 
 
  
 

 

 

Varoaika 
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Ainevalinta 
 
- Eri tehoaineita => vaikutustavaltaan erilaisia 

kasvinsuojeluaineita 
 

- Myös monipuolinen viljelykierto 
 

• Resistenssin ehkäisemiseksi on tärkeää, että 
valmistetta käytetään käyttöohjeen mukaisesti 
(käyttömäärä, -kerrat ja -ajankohta)  
 

• Minimoimalla käyttökertojen määrä 
 

• Savikan eri genotyypit Euroopassa havaittu 
kestävyyttä 
 

 
 
 

Resistenssin hallinta 
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Eliövaroitus: 
pölyttäjien 
suojelussa muutoksia 
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Mehiläisvaroitus tällä hetkellä 
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• Mehiläisille ja kimalaisille vahingollinen kasvinsuojeluaine.  
• Kasvinsuojeluaine on erittäin myrkyllistä mehiläisille ja 

muille pölyttäville hyönteisille sekä muille hyödyllisille 
niveljalkaisille.  

• Käyttö lähempänä kuin 60 metriä mehiläispesistä on kielletty 
ilman mehiläishoitajan suostumusta. 

 
• Kasvikohtaisia rajoituksia ja vapautuksia, esim.  

‒ Ei saa käyttää ruiskutteena kukkivien kasvien käsittelyyn sellaiseen 
vuodenaikaan, jolloin mehiläiset ovat aktiivisia.  

‒ Ei saa käyttää kukkivien kasvien käsittelyyn lukuun ottamatta 
hernettä. Kukkivan herneen käsittely on sallittua vain mehiläisten 
lentoajan jälkeen kello 21 ja 06 välisenä aikana.  
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Mehiläisrajoituksen aika muuttuu! 
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• Valmiste on haitallista mehiläisille ja muille pölyttäville 
hyönteisille. Käyttö kielletty mehiläisten lentoaikana 
klo 05-22. Käyttö lähempänä kuin 60 metriä 
mehiläispesistä on kielletty ilman mehiläishoitajan 
suostumusta. 
‒ Tulossa kaikkiin valmisteisiin,  
  joilla mehiläisvaroitus 
‒ Esim. pymetrotsiinilla on jo 
     (Plenum 50 WG)  
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Kasvinsuojeluaineiden mehiläisvaroitukset 
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• Insektisideissä useita eri kemiallisia ryhmiä, joilla on 
mehiläisvaroituksia: 
 
‒ Organofosfaatit: dimetoaatti 

 
‒ Synteettiset pyretroidit:  
• alfa-sypermetriini (Fastac, Kestac) 
• lambda-syhalotriini  (Karate 2.5 WG ja Karate Neon) 
• Esfenvaleraatti (Sumi-Alpha) 
• Deltametriini (Decis Mega) 
• tau-fluvalinaatti  (Mavrik) 

 
‒ Neonikotinoidit: imidaklopridi, abamektiini, tiaklopridi  

 
‒ Muihin ryhmiin kuuluvia: spirodiklofeeni (Endivor) pymetrotsiini (Plenum)  

 
• Myös eräillä herbisideillä mehiläisille  
• haitallisia ominaisuuksia:  

‒ Dikvatti (Reglone), ioksiniili (Oxitril, Totril) 
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Neonikotinoidien kieltopäätös 
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• Imidaklopridia, tiametoksaamia ja klotianidiinia sisältävien 
kasvinsuojeluaineiden käyttökielto kylvösiemenen peittaukseen mehiläisiä 
houkuttelevilla kasveilla 
 

• Ei koske sokerijuurikasta 
 

• Tuli voimaan 1.12.2013 
 

• Komissio tarkistaa tilanteen kahden vuoden kuluttua 
 

• Tutkimuskäyttöön saa aineita vielä käyttää 
  Suomessa rypsin siemenen peittaus kirppoja vastaan tärkeä 
  Korvaavat valmisteet (ruiskutteet) eivät ole mehiläisten 
 kannalta parempia – useampia ruiskutuskertoja kasvukaudessa, 
 resistenssiriski kasvaa 
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Tulevaisuuden näkymiä pölyttäjien 
suojelussa 
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• Mehiläisriskien arvioimiseen tarvittavia testiohjeita ja 
arviointiohjeita kehitetään kansainvälisesti  tietämys 
lisääntyy 

• Uudet tiedot otetaan huomioon kasvinsuojeluaineita 
hyväksyttäessä 

• Kasvinsuojeluaineiden ympäristörajoituksia ja 
käyttöohjeita tarkennetaan 

• Kuluttajien, mehiläistarhaajien, kansalaisjärjestöjen ja 
yleisön tietoisuus lisääntyy  osataan vaatia 
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Integroitu kasvinsuojelu (IPM)  

 

• Voimaan 1.1.2014 
 

- Pääperiaate on korvata kemiallista kasvinsuojelua 
vaihtoehtoisilla keinoilla, kun se on mahdollista 
 
- esisijaisesti muita kuin kemiallisia menetelmiä 
 
- yhdistetään erilaisia torjuntamenetelmiä harkitulla 

tavalla 
 

- sadon määrä ja laatu säilyvät sekä toiminta on taloudellisesti 
kannattavaa. 
 
 
 

 



•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

IPM  
 Ennaltaehkäisy 

Tarkkailu 

Torjuntatarpeen määrittely 

Torjuntatoimenpide tilanteeseen 
sopivalla menetelmällä ja määrällä 

Torjuntapäätös 

Arvioidaan torjunnan onnistuminen  - 
muistiinpanot  
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Kasvintuhoojien ennakoivat viljelytekniset 
torjuntakeinot 

Tärkein on monipuolinen viljelykierto 
 
Kasvilajikkeita ja -lajeja tulisi vaihdella 
 
Maan muokkaus 
 
Maan hyvä rakenne 
 
Ojitus 
 
Tasapainoinen lannoitus 
 
Kalkitus  
 
Lajikkeiden kestävyys eri kasvintaudeille 
 
Ym. 
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Kasvintuhoojien tarkkailu 

Ennen torjuntaa 
 

- Torjuttavien lajien tunnistus 
 - rikat, tuhoeläimet, kasvitaudit 
 
- Tarkkailuajankohta tärkeä 

 
- Kelta-ansat  

 
- => tarvittavat toimenpiteet tarkkailun perusteella,  
- => eri kasvintuhoojat tulee osata tunnistaa  
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Kasvinsuojelutoimenpiteestä päättäminen 
 Kynnysarvo 

- Torjuntapäätöstä tehdessä käytetään torjunnan kynnysarvoja eli 
tutkittuja raja-arvoja siitä, mikä määrä tuhoojia aiheuttaa 
taloudellisen haitan 
 

 
Kirpat ja luteet 
- Yleensä peittaus riittää 
- jos kirpat ovat syöneet taimesta toisen sirkkalehden tai 

kirppoja on vähintään 1 kirppa/taimi  
 
 

Juurikaskärpänen  
‒ 10 munaa/viisilehtinen taimi. Tarkkailu aloitetaan touko-kesäkuun 

vaihteessa. 
 

 
Ramularia: ensimmäiset tautipilkut havaitaan juurikkaan lehdissä 
Ramularian seuranta: SjT: nettisivulla 
Ennustemalleja 
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Torjunta 

Kemiallinen 
- Todettu tarve  
- Oikeaan aikaan 
- Oikea annos 
- Olosuhteet 
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Torjuntateho (0-10)

Goltix-ohjelma 100 % 8.8

Safari-ohjelma 100 % 8.3

Goltix-ohjelma 75 % 6.7

Safari-ohjelma 75 % 6.7

Goltix-ohjelma 50 % 6.7

Safari-ohjelma 50 % 6.7

Safari- ohjelma 4 ruiskutusta 7.7

Koevuosi 2012 
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Torjunta 

 
 

©SjT2014 

Ei-kemialliset 
 

• Haraus 
• Äestys 
• Kesannointi 

 
Mekaanis-kemiallinen 
 

• Riviruisku-hara 
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Arvioidaan torjunnan onnistuminen/teho 

• Miten torjunta onnistui? 
 
• Torjuntaikkunoilla voidaan seurata toimenpiteiden 

tehoa 
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Kirjanpito 

‒ Kirjanpito kuten aikaisemminkin: 
lohkomuistiinpanot  
 

‒ Kirjataan ylös mitä rikkakasveja, tuholaisia ja 
kasvitauteja kasvukaudella lohkoilla esiintyi 
 

‒ Itselle hyödyllistä tietoa => seuraavien 
kasvukausien torjuntatarpeen 
suunnittelu/ennakoida 
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Miten integroitua kasvinsuojelua edistetään 

• IPM sisältyy ammattilaisten koulutuksiin 
 

• Neuvonta 
 

• Tutkimus 
‒ IPM, tarkkailumenetelmät, yhdessä viljelijöiden kanssa 

 

• Lisäksi 
‒ Tietoa tarjolla ammattimaisille käyttäjille 
‒ Vapaaehtoisia kasvilaji- tai kasviryhmäkohtaisia IPM-ohjeita 
‒ Kehitteillä IPM-portaali nettiin 
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