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Kasvinsuojeluaineita ja 

käyttöä koskeva lainsäädäntö 

 

 

Kasvinsuojeluaineiden vaarat 

ja riskit ja niiden hallinta 



•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Lainsäädäntö taustalla 



•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Kasvinsuojeluaineet lainsäädännössä 
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KASVINSUOJELUAINEIDEN 
HYVÄKSYMINEN 

Ympäristö- ja terveysriskien 
arviointi; vain hyväksyttyä 

valmistetta saa käyttää 

KASVINSUOJELUAINEIDEN 
KESTÄVÄ KÄYTTÖ  

Esim. käyttäjäkoulutukset, 
neuvonta, levitysvälineiden 

testaus, integroitu 
kasvinsuojelu 

JÄTTEIDEN KÄSITTELY, 
YMPÄRISTÖLAATUNORMIT 

JA JÄÄMÄSEURANTA 

Ympäristö, ravinto, 
juomavesi ja eläinten rehut 

Asetus 
kasvinsuojeluaineiden 

markkinoille saattamisesta 
EY N:o 1107/2009 

Direktiivi torjunta-
aineiden kestävästä 

käytöstä (128/2009/EY) 

Jäämäasetus 396/2005, 
vesipuitedirektiivi 

2000/60/EY, 
ympäristönlaatunormit 

2008/105/EY,…  
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Lainsäädännön muutokset 
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EU 

Kasvinsuojeluaineiden kestävän 
käytön strategia 2006 

Kasvinsuojeluaineasetus EY N:o 
1107/2009 

Kasvinsuojeluaineiden kestävän 
käytön puitedirektiivi 2009/128/EY 

Velvoite kansallisen 
toimintaohjelman tekemiseen. 

Suomi 

Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011 

Asetukset koulutusohjelmasta, 

Integroidun torjunnan yleisistä 
periaatteista, 

Kasvinsuojeluaineen 
lentolevityksestä. 

Tulossa asetus levitysvälineiden 
testauksesta. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Flag_of_Finland.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Flag_of_Europe.svg


Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö 
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• Lainsäädännön tavoitteena taata kasvinsuojeluaineiden: 
‒ Asianmukainen ja kestävä käyttö 
‒ Käytöstä aiheutuvien riskien vähentäminen 

 
 

Ekologinen 
kestävyys 

Sosiaalinen 
kestävyys 

Taloudellinen 
kestävyys 
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Koulutusjärjestelmät muuttuvat, tutkinto 
pakolliseksi – Pohjoismaat ja Baltia 
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Koulutus Tanska Viro Suomi Liettua Latvia Ruotsi 

Ennen puite-
direktiivin 
toimeen-
panoa 

Peruskurssi  72 h 
jatko 1 päivä 
Tai 10 h jos 
ruiskuttaa 
vähemmän kuin 4 
h / v 

Perus 16 h 
Jatko 8 h  
+ koulutus 
myrkyllisten 
valmisteiden 
käyttäjille 

Erityistut-
kinto. Ympä-
ristötuen ks-
koulutus 4 h 

Viljelijät 34 h  
Jakelijat 4 h 

Viljelijät 18 h. 
Neuvojat, 
jakelijat 36 h / 
12 h riippuen 
koulutustaus-
tasta 

Perus 4 päivää 
Jatko 1 päivä 

Puite-
direktiivin 
toimeen-
panon 
jälkeen 

Perus 72 h  
Jatko 1 päivä 
Tai 10 h jos 
ruiskuttaa 
vähemmän kuin 4 
h / v 

Suunnitelma: 
Käyttäjä: perus 16 
h, jatko 8 h; 
Jakelija: perus 6 h, 
jatko 3,75 h; 
Neuvoja: 16,75 h, 
jatko ~ 10 h 

Vapaaehtoi-
nen 
koulutus, 
jonka kestoa 
ei rajoiteta 

Viljelijät perus 
16 h, jatko 8 h  
Jakelijat  
ammattik. 14+6 
h 
Jakelijat 
harrastek. 6h 
Neuvojat 30+8 
h 

Suunnitelma: 
Viljelijät 30 h 
Ruiskuttajat 6 h 
Neuvojat 72 h  
Jakelijat 6 h 

Perus 4 päivää 
Jatko 1 päivä 

• Muutokset merkittäviä  aiemmin koulutus oli pakollinen: 
– EE: Vain tiettyjen luokiteltujen tuotteiden käyttäjillä 

– FI: Ympäristötukiviljelijät, erityistutkintovelvoite 

• Koulutus pakollinen muissa maissa paitsi Suomessa 
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Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011 

Tutkintovaatimus kaikille 
kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille 

Koulutusjärjestelmä 26.11.2013 

 Ammattimaisella käyttäjällä oltava tutkinto  
suoritettuna 26.11.2015 

Tutkinto suoritettava uudestaan 5 vuoden 
välein 

7 

Tutkintovelvoite, mutta koulutus vapaaehtoinen 
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Lainsäädännön tavoitteena on vähentää 

kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia 

ympäristö- ja terveysriskejä. 

Tutkintovelvoite perustuu lainsäädäntöön. 

Kasvinsuojeluainetutkinto on voimassa 5 

vuotta. 
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Valvonta 



•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä kansallisen 
lainsäädännön mukaan vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. 

Tukes ohjaa valvontaa ja kouluttaa ELY-keskusten 
tarkastajat 

Tukes valvoo kasvinsuojeluaineiden kauppaa, käyttöä 
ja vaatimustenmukaisuutta 

Valvonta on riskiperusteista, > viljeltävä kasvi, 
viljelyala, tilakoko sekä aikaisemmin havaitut puutteet 
ja rikkomukset 

Kasvinsuojeluaineita on valvottava tasapuolisesti ja 
säännöllisesti 

Tukes raportoi EU-komissiolle Suomen kansallisesta 
kasvinsuojeluainevalvonnasta 



1. Valvontaviranomaisella on oikeus valvontaa 
varten päästä kasvinsuojeluaineiden: 

 Testauslaitoksiin 

 Valmistustiloihin 

 Varastoihin 

 Myyntitiloihin 
 

2. Valvontaviranomaisella on oikeus valvontaa varten: 

 Käyttöpaikkaan  

 Kasvinsuojeluruiskun 

säilytyspaikkaan 
 

 

 Päästä kasvinsuojeluaineiden kuljetusvälineisiin 

 Tarkastaa kasvinsuojeluaineasetuksessa edellytettyä kaupan 

(5v) tai käytön (3v) kirjanpitoa 

 Toimittaa tarkastuksia toiminnanharjoittajan tiloissa 

 Tarvittaessa ottaa kasvinsuojeluaineista ja niillä käsitellyistä 

tuotteista, maaperästä ja vedestä korvauksetta tarpeellisia 

näytteitä tutkimuksia varten 
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Kasvinsuojeluainevalvonta 

Kasvinsuojeluaineita on 
säilytettävä 
alkuperäispakkauksissa, 
asianmukaisessa 
säilytystilassa, erillään: 

* elintarvikkeista 

* rehuista 

myrkylliset lukitussa 
tilassa. 

Valvontaa on 
tehostettava, jos on 
epäiltävissä, että 
valmiste 

tai 

toiminnanharjoittajan 
toiminta ei täytä laissa 

säädettyjä 
vaatimuksia. 

Valvontaviranomaisen 
on tarvittaessa 
annettava 
toiminnanharjoittajalle 
tarpeellisia 

* ohjeita ja 

* kehotuksia > 
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Kasvinsuojeluaineen säilytysohjeita ja kehotuksia! 

Säilytyspaikan tulee olla kuiva ja 
viileä, pakkaselta suojattu. 

Kasvinsuojeluainepakkausten 
kunto kannattaa tarkastaa 
säännöllisesti, valmisteiden 

sisältämät vahvat liuottimet voivat 
syövyttää muovi- tai 

metallikanistereita pitkään 
varastoitaessa. 

Vanhentuneet valmisteet ovat 
vaarallista jätettä, eli 

ongelmajätettä, ohjeita saa 
kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselta. 

Käytöstä poistetut valmisteet 
voidaan varastoida samassa tilassa 

kuin käytössä olevat, mutta 
selvästi erillään, > tilaa ei 

sanktioida vanhojen valmisteiden 
säilytyksestä Suomessa. 
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Kasvinsuojeluaineen säilytysohjeita ja kehotuksia! 

Pakkaukset saattavat rikkoutua, 
mikäli jauhemaiset valmisteet 
kostuvat tai jos nestemäiset 

aineet jäätyvät ja sulavat 
toistuvasti. 

Säilytystilassa tulee lisäksi 
huolehtia asianmukaisesta 

järjestyksestä ja ilmanvaihdosta 
sekä siitä, että 

vahinkotapauksissa kemikaali 
voidaan kerätä talteen > suoja-

allas! 

Vahingon varalta hyvä olla 
imeytysainetta, turvetta tai 

sahajauhoa, valumien ja 
roiskeiden keräämiseen. 

Huom. varastossa ei saa olla 
lattiakaivoa!!! 
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Valvonta myyntipäällyksen mukaan: 

 Valmisteen kauppanimi 

 Eränumero 
 Esim. 117DEC18/070415 

 Rekisterinumero (Tukes) 
 Aina 4 –numeroinen , esim 1234 

 Tehoaineet 

 Valmistetyyppi 

 Oikea käyttötarkoitus 

 Varoitukset 

 Varoaika 

 Ympäristöhaittojen ehkäisy 

 Suojainohjeet 

 Hyväksytty käyttökohde 

 Yleiset käyttöohjeet 

 Huomautukset 

 Sekoitettavuus 

 Käytön rajoitukset 

 

 

Tehoaineet hyväksytään EU-tasolla, mutta 
vain kansallisesti hyväksyttyjä valmisteita ja niiden 

rinnakkaisvalmisteita saa markkinoida ja käyttää Suomessa ! 



Ihanteellinen varasto! 

o Erillinen oma varastonsa 

kasvinsuojeluvalmisteille. 

o Alkuperäispakkauksissa on 

myyntipäällystekstit käyttöohjeineen. 

 

o Varastolla on ”omahoitaja”, eli nimetty 

vastuuhenkilö 

o Varasto on erillään työpisteen 

sosiaalitiloista ja taukotiloista. 

o Haalarit, naamarit, käsineet, 

kumisaappaat ym. säilytetään eri tilassa. 
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 Jatkoa... 

Käyttöturvallisuustiedote 
on oltava saatavilla, kun on 

palkattua työvoimaa 

Riittävä valaistus edistää 
turvallisuutta 

Myrkyllisimmät valmisteet 
alahyllyllä 

Lukittava, etteivät 
asiaankuulumattomat saa 

niitä haltuunsa 

Älä jätä tyhjiä pakkauksia 
taivasalle. 

Sade huuhtelee 
pakkauksia ja niistä valuu 

valmistetta maahan ja 
pohjaveteen! 
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Kemikaalin valmistaja/maahantuoja välittää tiedot 

kemikaalituotteen vaaroista käyttöturvallisuustiedotteen (KTT) 

avulla työnantajalle tai ammattikäyttäjälle. 

• Käyttöturvallisuustiedote on perustietolähde 
  • riskinhallintakeinojen (ml. suojaimet) valinnassa 

  • työturvallisuuslain nojalla tehtävää työpaikan riskinarviointia ja  

  työterveyshuollon toimintaa varten 

  • varastointivaatimuksissa 

  • ensiapua varten 

• Jakelijan (esim. maatalouskauppa) tulee kustannuksitta toimittaa KTT 

ostettaessa kasvinsuojeluaineita! 

 

• Tulee olla työntekijöiden saatavilla. 

• Suomeksi ja tarvittaessa ruotsiksi, paperimuodossa tai sähköisenä. 

Käyttöturvallisuustiedote 
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• Vaarallisten aineiden myyntipakkaukset tulee varustaa varoitusetiketeillä 

(fi/sv). 

  • kauppanimi 

  • vaaralliset ainesosat 

  • varoitusmerkit ja huomiosanat 

  • vaara- ja turvalausekkeet 

  • toimittajan yhteystiedot 

 

• Varoitusmerkinnät muuttuvat parhaillaan siirtymäaikojen puitteissa, joten 

myös etiketit uudistuvat (1.6.2015) 

Merkinnät 
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Uudet varoitusmerkit 2015 

Paineen alaiset 
kaasut 

Räjähteet, 
itsereaktiiviset 
kemikaalit, 

Välitön myrkyllisyys, 
Iho-, silmä- ja 
hengitystieärsytys, 
ihoherkistävyys 
  
 

Syövyttävyys 
(iho, metallit), 
vakava  
silmävaurio 

Syttyvä Hapettava 

Elinkohtainen  
myrkyllisyys,  
syöpävaarallisuus, 
sukusolujen perimä- 
vauriot, 
lisääntymismyrkyllisyys, 
hengitystieherkistävyys 

Välitön 
myrkyllisyys 
 

  

Vaarallisuus  
vesiympäristölle 
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• Uutta on huomiosanojen ”Vaara” ja ”Varoitus” käyttäminen! 

• Enemmän vaaraluokkia ja kategorioita 

• R –lausekkeet muuttuvat H –lausekkeiksi (Hazard) 

• S –lausekkeet muuttuvat P –lausekkeiksi 

(Precaution) ja vastaavat nykyisiä S-lausekkeita 

 

• Varoitusmerkeillä ei ole nimiä tai kirjainsymboleja. 

• Uudet lausekkeet saatavilla esim. 

 

www.ttl.fi/ova/varoitusmerk_CLP.html 

Huomiosanat ja uudet 

lausekkeet 
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• Valmisteiden turvallisuusohjeet eivät ole yleisohjeita eikä niissä 

ole mitään ”turhaa” tai ylimääräistä. Ne on aina tehoaine-, 

valmistetyyppi-, käyttömäärä- ja käyttötapakohtaisesti määritetty. 

 

• Käyttö- ja riskinhallintaohjeet tulee lukea 

viimeisimmistä myyntipäällysmerkinnöistä ja 

käyttöturvallisuustiedotteista. Ajantasaisuuden voi tarkistaa 

kasvinsuojeluainerekisteristä TUKES:n sivuilta. Muut yleisemmät 

oppaat, nettisivut tai mainokset eivät välttämättä sisällä 

viimeisintä tietoa. 
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o Kannattavaa! Maailmanlaajuiset kasvinsuojeluaine-markkinat 

arvoltaan n. 30 miljardia € 

o Lainsäädäntö ja sanktiot puutteellisia 

 

o Aidot, alkuperäiset kasvinsuojeluaineet 

Tukesin hyväksytyn myyntipäällyksen mukaiset etiketit suomeksi ja 

ruotsiksi 

Pakkauksissa myös alkuperäinen ERÄNUMERO 

 

Miksi väärennetään kasvinsuojeluaineita? 
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Tuoteväärennös sisältää usein yhdisteitä 

jotka ovat uhka ihmisten terveydelle ja ympäristölle 

2. Tehoaine sisältää suuria määriä 

(30,1 ppm) epäpuhtauksia , 

etyylimetaanisulfonaattia 

(EMS) 

 

EMS on 

mutageeninen,teratogeeninen ja 

karsinogeeninen. 

FAOn ehdottama raja-arvo = 0,1ppm. 

Raja-arvo ylittyy 300 kertaisesti! 

3. Tuote sisältää nonylphenol 

ethoxylates (0.433%) 

 

NPEs ovat estrogeeni matkijoita, 

(hormonaalisia haitta-aineita). 

 

Ylempi raja-arvo EU:ssa = 0.1%. 

1. Laadukkaasti väärennetty 

yritysten turvamerkintöjä 

4. Väärennöksen 

leimahduspiste = 25 C! 

Alkuperäisen tuotteen 

leimahduspiste > 100 C 
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Väärennös aiheuttaa kohtuuttomia riskejä: 
Viljelijälle 

• terveys, työturvallisuus ja tuen leikkaukset 

• leimahduspiste kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana 

• ongelmat käyttötilanteessa, esim. liukenevuus, tankkiseokset, 

suuttimien tukkeutumiset 

• ruiskun puhdistus ei onnistu niin kuin sen pitäisi 

 

Viljelykasveille 

• vioitukset, koko sadon menetys tai käyttökelvottomuus 

• jäämät, epäpuhtaudet, myrkylliset, syöpää aiheuttavat 

ainesosat jää satoon 

• viljelylohko ehkä käyttökelvoton seuraavana vuonna 
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Ympäristölle ja pohjavesille 

• epäpuhtaudet, tuntemattomat ja tutkimattomat ainesosat 

• vaaralliset ja myrkylliset ainesosat 

• EU:ssa kiellettyjä ainesosia 

 

Kuluttajalle 

• vaaralliset jäämät elintarvikkeissa 

• ruokaketjun turvallisuus 

”Puhdasta Suomesta” 

• maineen ja luotettavuuden menetys 

• taloudelliset seuraukset. 
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Tunnistaa väärennös - apukeinoja 
Pakkaus: 

• näyttääkö samanlaiselta kuin alkuperäinen pakkaus esitteessä, 

nettisivuilla, viimeksi ostettu? 

• onko alkuperäinen eränumero näkyvissä? 

• puuttuuko pakkauksesta kohopainetut logot? 

 

 

 

 

Etiketti: 

• näyttääkö aidolta, laadukkaalta, logot, kuvat? 

• onko suorassa, onko alla (ollut) toinen etiketti, useita etikettejä? 

• onko tekstissä paljon virheitä? 

• puuttuuko oleellista tietoa? 

Väärennös Aito 
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Tunnistaa väärennös - apukeinoja 

Tuote: 

• näyttääkö samanlaiselta kuin alkuperäinen; väri, haju, rakeiden koko ja laatu, 

rakeita jäänyt korkkiin kiinni? 

• liukeneeko ruiskuun kuten aikaisemmin? 

• odottamattomia ongelmia ruiskutettaessa, pestäessä ruiskua? 

• tehosiko odotetulla tavalla? 

Varmista jäljitettävyys: 

• onko alkuperäinen eränumero näkyvissä? 

• kyseenalaista miksi puuttuu? 

• toimitusketjun pituus, monenko välikäden kautta kulkenut ennen kuin valmiste 

on saapunut Suomeen? 
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Tunnistaa väärennös - apukeinoja 

Myyntikanava: 

• ostitko vastuunsa tuntevasta maatalouskaupasta? 

• onko myyjä ammattitaitoinen? 

• onko tavoitettavissa, osaako neuvoa? 

• saitko kuitin oikeilla tiedoilla? 

• onko hinta poikkeuksellisen edullinen? 

 

 

Säästä 

• pieni määrä tuotetta mahdollisia analyyseja varten 

• pakkaus kunnes vaikutus pellolla näkyvissä 

Erittäin laadukkaasti 

väärennetty 

pakkaus ja logolla varustettu 

mittakuppi, takavarikoitu 

Hampurin 

satamassa. 
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Kasvinsuojelukaupassa kannattaa aina 

• ostaa kasvinsuojeluaineet vastuunsa tuntevista tutuista luotettavista 

maatalouskaupoista 

• varmistaa mahdollisimman lyhyt toimitusketju ilman välikäsiä 

alkuperäisen valmistajan tehtaalta maatalouskaupan hyllylle 

• varmistaa jäljitettävyys: 

 • lyhyt, läpinäkyvä toimitusketju 

 • pakkauksessa oltava alkuperäinen eränumero 
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Kasvinsuojeluaineiden 

vaarat ja riskit ja niiden 

hallinta 
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Altistuminen 
• Väkevälle kasvinsuojeluainevalmisteelle voidaan altistua 

ruiskuteliuosta valmistettaessa (mittaus, punnitus, tankin täyttö) 

• Huomioitava erityisesti roiskeet iholle ja silmiin sekä 

likaantuneiden astioiden ja laitteiden koskeminen käsin 

 

• Laimennetulle liuokselle voidaan altistua levitystyössä (ruiskutus, 

peittaus), levityslaitteiden puhdistus- ja korjaustöissä sekä 

koskettaessa käsiteltyjä kasveja tai lisäysmateriaaleja (hoito-, istutus-, 

yms. työt) 

• Altistuminen ruiskuteaerosolille, likaantuneisiin pintoihin tai 

käsiteltyihin kasveihin koskeminen 
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Käsitellyt kasvustot 
• Ruiskutettujen kasvien tulee kuivua kunnolla ennen hoito-, 

kitkentä-, poiminta- tms. toimia 

• Suojakäsineet useimmiten tarpeen 

• Nyrkkisääntö: jos kasveihin on koskettava ennen kuin ne ovat 

kuivuneet, tai kasvihuoneeseen on mentävä vuorokauden sisällä 

levityksestä, on käytettävä samoja suojaimia kuin ruiskutettaessa (ks. 

myyntipäällys) 

Fluoresoivan värin avulla 

voidaan osoittaa käsien 

suojauksen tehokkuus tai sen 

puutteet (kuten tässä kuvassa). 
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Altistuminen 
• Imeytymisreittejä iho, hengitystiet, 

ruoansulatuskanava, silmät 

 

• Ihon osuus 60-90%, hengitystiet 

 usein jopa alle 1% 

 

• Käsien kautta altistuminen 

usein merkittävintä + käsistä 

suuhun altistuminen huonon 

työhygienian takia 

 

• Imeytyminen erilaista eri 

kehonosissa, ks. kuva: esim. 

päänahan ihon läpi imeytyy 3,7 

kertaa enemmän aineita kuin 

käsivarresta 
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Akuutit oireet 

 
• Torjunta-aineita on satoja erilaisia, ja niiden haitallisuus vaihtelee. 

Kliiniset oireet vaihtelevat myös merkittävästi. Yleisoireet, 

kuten päänsärky, pahoinvointi, jne. voivat johtua myös muista 

(ympäristö) tekijöistä, kuten lämpöstressistä tai väsymyksestä. 

 

• Oireita voi aiheuttaa paitsi aktiivinen tehoaine, myös muut 

valmisteen ainesosat, kuten liuotinaineet, kiinnitteet, jne. 
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Oireita ilmenee – mistä ne johtuvat? 

 
• Päänsärky, huimaus, pahoinvointi voivat todella johtua monista 

tekijöistä, mutta suojaimia huonosti tai ei lainkaan käyttävät 

raportoivat kokevansa selvästi enemmän erilaisia oireita 

kuin suojaimia ohjeiden mukaisesti käyttävät! (MTH 2004-tutkimus) 

 

• Oireiden vähättely ei ole hyödyllistä. Työtapoja ja/tai suojautumista 

on syytä jotenkin muuttaa, jos kasvinsuojelutöihin liittyy 

terveysoireiluja. 
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Krooniset vaikutukset 

 
• Pyri erityisesti välttämään syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia, 

perimälle ja lisääntymiselle vaarallisia ja herkistäviä tehoaineita ja 

valmisteita. 

 

• Käyttö- ja suojautumisohjeita tarkasti noudattamalla altistuminen ja 

terveysriski jää hyvin pieneksi, mutta yhteisvaikutuksista (ks-aineet 

keskenään, muut elinympäristön kemikaalit ja elintapoihin liittyvät 

altistumiset) on hyvin vähän tietoa. Kannattaa pitää 

”kemikaalikuorma” mahdollisimman pienenä. 

 

• Uusi direktiivi vaatii korvaamaan haitallisimmat aineet jos 

käyttötarkoitukseen on saatavilla turvallisemmaksi osoitettuja 

tehoaineita. 
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Muista lisäksi 

 
• Uudet viljelykäytännöt voivat tuoda tullessaan uudenlaisia 

työturvallisuusriskejä. Termit ”luonnonmukainen”, ”biologinen”, 

”ympäristöystävällinen” eivät tarkoita sitä, etteikö niiden käyttöön 

voisi liittyä työterveys- ja työturvallisuusriskejä. 

 

 Esim. petopunkit ovat herkistäviä (allergisoivia), ensimmäiset ammattiastmat on 

raportoitu 

 Herbisidien käytön väheneminen lisää mekaanisen rikkakasvitorjunnan tarvetta 

(=kitkemistä) -> fyysisen ylikuormittumisen riski voi kasvaa. 

 Myös luomuhyväksyttyihin aineisiin ja valmisteisiin voi liittyä terveyshaittoja. 
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Työterveysriskien hallinta 

kasvinsuojelutyössä/1 

 
• Mieti tarvitsetko kemiallista kasvinsuojelua (IPM-periaatteiden 

mukaisesti) 

• Valitse vähiten haitallisia tehoaineita sisältävä valmiste, mikäli 

mahdollista (ks. KT-tiedote, vaaraluokitukset ja –merkinnät) 

• Tankkiseosten käyttö vähentää levityskertoja 

• Pidä työtilat ja varastot siistinä, käytä asianmukaisia työvälineitä, 

huolla levityslaitteet asianmukaisesti ja korjaa viat ajoissa. 

• Pidä iho hyvässä kunnossa (ei haavoja, ihottumaa, kuivumista, jne.) 
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Työterveysriskien hallinta 

kasvinsuojelutyössä/2 

 
• Tarkista käyttö- ja suojautumisohjeet 

• Tarkista säätila, kulkusuunnat, poistuminen (sisä)tilasta. 

• Tarkista vielä levityslaitteiden kunto ja toimivuus 

• Varaa ulottuvillesi työskentelyn ajaksi ainakin silmänhuuhtelupullo 

ja ylimääräiset puhtaat suojakäsineet 

• Tarkista henkilönsuojainten ja työvaatteiden kunto ja vaihda 

rikkoutuneet ja kuluneet uusiin 
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Miten terveysriskiä voi arvioida? 
• Mitä terveysvaaroja aineeseen liittyy? – Tarkista 

käyttöturvallisuustiedotteet ja myyntipäällysmerkinnät 

(vaaraluokitukset ja sanallinen tieto) 

• Mieti onko altistuminen vähäistä tai satunnaista, vai 

jatkuvaa ja toistuvaa. 

• Muista muut altistuvat, kuten käsiteltyjen kasvien 

kanssa työskentelevät ja mahdolliset sivulliset (esim. 

viheralueet, golfkentät, asiakastilat, jne.) 

• Tapaturmariskiin vaikuttaa varastointi/työskentelytilojen 

ja levityslaitteiden puhtaus ja kunto. 
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Ensiapu 
• Hakeudu/vie altistunut raittiiseen ilmaan, pois aineiden vaikutusalueelta. 

• Pese iholle joutuneet roiskeet pois runsaalla vedellä ja saippualla. Riisu 

likaantuneet vaatteet välittömästi. 

• Huuhtele silmään joutuneita roiskeita juoksevan veden alla vähintään 20 min pää 

taaksepäin taivutettuna. Matkalla onnettomuuspaikalta käytä silmänhuuhtelupulloa 

ensiapuna. 

• Jos ainetta on nielty, huuhdo uhrin suu. Älä okseta, älä anna juotavaa, älä anna 

omatoimisesti lääkehiiltä. 

Kysy ohjeet Myrkytystietokeskuksesta, 09-471 977. 

• Lisätietoja sekä itselle että hoitohenkilökunnalle käyttöturvallisuustiedotteesta. 

Pidä ne ajantasalla ja ulottuvilla! 


