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Kasvinsuojeluaineiden myynti hehtaaria kohti 
vuonna 2018
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Hyväksyttyjen tehoaineiden määrä EU:ssa
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Kasvinsuojeluaineiden hyväksyntä 
EU:ssa ja Suomessa
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Kasvinsuojeluaineiden ja tehoaineiden 
hyväksyntä
• Kasvinsuojeluaineiden tehoaineet

• Hyväksytään EU:ssa

• Päätös perustuu riskinarvioon ja yhä enenemässä määrin altistumisen 
riskitekijöiden tunnistamiseen 

• Kasvinsuojeluaineet
• TUKES päättää kasvinsuojeluaineeksi tarkoitettujen valmisteiden 

hyväksymisestä ja käytön ehdoista Suomessa
• Ainoastaan kasvinsuojeluainerekisterissä olevia kasvinsuojeluaineita saa myydä ja 

käyttää Suomessa
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Kasvinsuojeluvalmisteille on erilaisia lupia
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normaali 
hyväksyminen

• Vyöhykearviointiin
perustuva lupa

• Vastavuoroinen lupa

rinnakkaislupa koetoimintalupa 

minor-use eli 
laajennus vähäiseen 
käyttötarkoitukseen

hätä- eli poikkeuslupa 
(120 vrk)



Mihin hyväksymisessä kiinnitetään huomiota
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Riittävä teho
Vaikutukset ihmisen 

terveyteen
Käyttäytyminen 

ympäristössä
Ekotoksikologia

Tehoaineen koostumus 
(epäpuhtaudet)

Jäämät Aineenvaihduntatuotteet



Pölyttäjien huomioiminen 
kasvinsuojelulainsäädännössä
• EU-kasvinsuojeluainelainsäädäntö edellyttää, että 

tehoaineiden hyväksynnän arvioinnissa on otettava 
huomioon tehoaineen vaikutus pölyttäjille

• Valmistekohtaisessa riskinarvioinnissa arvioidaan mehiläisten 
suojelun tarvetta

• Käyttöohjeissa on rajoituksia kukkivien kasvustojen 
käsittelylle mehiläisten suojelemiseksi
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Kasvinsuojeluainelainsäädäntö

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
kasvinsuojeluaineiden saattamisesta markkinoille 
(EY) N:o 1107/2009 (kasvinsuojeluaineasetus)

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY yhteisön 
politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi (puitedirektiivi)

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 396/2005 torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja 
eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla
(torjunta-ainejäämäasetus)

• Laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011)
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Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön 
ohjelma (NAP)

• Ohjelman tavoitteena on 

• Vähentää aineiden käytöstä aiheutuvia 
terveys- ja ympäristöriskejä

• Edistää integroitua kasvinsuojelua ja 
vaihtoehtoisia torjuntamenetelmiä

• Vähentää riippuvuutta kasvinsuojeluaineiden 
käytöstä

• Jokaisella EU-maalla oma ohjelma

• Toimenpiteitä Suomessa mm. 

• Kasvinsuojelututkinto, ruiskuntestaus, 
viestintä kasvinsuojeluaineiden riskeistä ja 
turvallisesta käytöstä 
kuluttajille,ympäristörajoitukset mm. vesistöt, 
pölyttäjät jne. Yhteensä yli 70 toimenpidettä. 
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Miksi kasvinsuojeluaineita käytetään
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Usein julkisessa keskustelussa unohtuu, miksi 
kemiallisia kasvinsuojeluaineita käytetään?
• Ruoantuottamiseen

• Tarpeen mukainen kasvinsuojeluaineiden käyttö vaikuttaa
• Sadon määrään
• Sadon laatuun
• Varastoinnin kestoon: kauppakelpoisuuteen

• Viljelijän kannalta kasvinsuojeluaineiden käyttö on osa riskien 
hallintaa
• Taloudellisesti kannattava tuotanto
• Sadon laadun turvaaminen (kuluttajien ja elintarviketeollisuuden 

laatuvaatimukset)

• Ruokaturva ja huoltovarmuus
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Usein julkisessa keskustelussa unohtuu myös, että 
asianmukainen kasvinsuojelu tukee myös ympäristötavoitteita

• Kasvintuhoojat alentavat satoa ja heikentävät laatua

• Jos sama satomäärä halutaan tuottaa ilman kasvinsuojeluaineita, 
tarvitaan enemmän peltopinta-alaa

• Kasvintuhoojien vuoksi saamatta jäänyt sato lisää 
ravinnevalumariskiä, koska annetut ravinteet jäävät siltä osin peltoon

• Ruoantuotannon hiilijalanjälki pellolla on korkealla satotasolla 
pienempi tuotettua satomäärää kohti kuin matalalla satotasolla. 
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Paine kemiallisen kasvinsuojelun 
vähentämiselle kasvaa EU:ssa
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Tehoaineiden uudelleen arviointi

• Tehoaineet hyväksytään yleensä 10 vuodeksi

• Uudelleenhyväksyntä max. 15 vuodeksi

• Arvioinnissa sovelletaan uusia tutkimusvaatimuksia ja 
hakemushetkellä voimassaolevia arviointiohjeita
• EU-lainsäädäntö on tiukentunut 

• Valmisteita poistuu markkinoilta, kun ne eivät saa enää uudelleenhyväksyntää

• Uusien valmisteiden  markkinoille tuonti aiempaa hankalampaa
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EU:n pellolta pöytään strategian tavoitteita v. 
2030 mennessä

• Vähennetään kemiallisten torjunta-
aineiden käyttöä ja riskiä 50 % 

• Vähennetään tavanomaista 
haitallisempien torjunta-aineiden 
käyttöä 50 % 

• Lannoitteiden aiheuttamaa 
ravinnehävikkiä pienennetään 50 
%, jolloin myös lannoitteiden 
käyttö vähenee 20 % 

• Vähintään 25 % maatalousmaasta 
viljellään luonnonmukaisesti 
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Lisäksi EU:n biodiversiteettistrategiassa 
ehdotetaan

• 10 %  maatalousmaasta sellaiseksi, jolla on monimuotoisia 
maisemapiirteitä eli käytännössä alaksi, jolla ei tuoteta ruokaa

• Pölyttäjien väheneminen saadaan pysäytetyksi

• Kemiallisia torjunta-aineita ei käytetä kaupunkien viheralueilla ja 
muilla herkillä alueilla
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Mihin johtaa?

• Kasvinsuojeluaineiden menetys tuo ongelmia viljelijöille: 
• Tappiot sadon määrässä ja laadussa

• Kannattavuuden heikentyminen

• Vaikuttaa viljelijän päätökseen siitä, mitä kasveja hän viljelee

• Vaikutukset elintarvikekauppaan ja –teollisuuteen

• Vaikutukset huoltovarmuuteen
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Miten turvataan kemiallisen kasvinsuojelun 
tulevaisuus?

• Tilanne haasteellinen: 
• Uusien kasvinsuojeluaineiden 

kehitystyö vie aikaa (yli 10 vuotta)

• Ennustamisen hankaluus luo 
epävarmuutta kehitystyön 
suunnittelussa

• Suomen pieni markkina tuo 
lisähaastetta
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Vaihtoehtoiset menetelmät?
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Kemialliselle kasvinsuojelulle vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi ja 
viljelijöiden tulojen säilyttämiseksi esitetään EU:n pellolta pöytään 
strategiassa mm. seuraavia toimia:
• Tutkimus, innovointi, teknologiat ja investoinnit

• Innovointi ja investoinnit: mm. täsmäviljelyn ja tekoälyn kehittäminen

• Neuvontapalvelut, tietojen ja tietämyksen jakaminen ja taidot
• Neuvontapalveluiden saatavuuden kehittäminen
• Vaihtoehtoiset torjuntamenetelmät: mm. vuoroviljely ja mekaaninen rikkakasvien torjunta

• Lainsäädännölliset ja hallinnolliset muutokset
• Strategiasuunnittelu yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) avulla
• Tarkistetaan torjunta-aineiden kestävän käytön direktiiviä (NAP)
• Tehostetaan integroitua tuhoojatorjuntaa koskevia säännöksiä (IP)
• Tehostetaan EU:n kasvinsuojeluaine- ja jäämäasetusten toimeenpanoa
• Helpotetaan biologisia tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden saattamista markkinoille
• Tehostetaan torjunta-aineiden ympäristöriskien arviointia
• Pyritään lyhentämään torjunta-aineiden lupamenettelyn kestoa jäsenvaltioissa
• Muutoksia torjunta-aineita koskevista tilastoista annettuun asetukseen: tietoaukot ja näyttöön 

perustuvan päätöksenteko
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Millä korvataan, ehdotettuja keinoja -
pohdintaa
• Luomu-tuotanto: 

• tarvitaan 3-4 kertainen peltoala saman sadon tuottamiseksi
• Suuremmat tuotannon riskit mm. laadun osalta 
• Mikä on tuotannon kannattavuus ja kuluttajien maksuhalu kalliimmille tuotteille

• Biologiset torjunta-aineet
• Hyväksymiskriteeristön kehittäminen
• Biologisilla torjunta-aineiden riskit
• Käyttötarve yleensä suurempi kuin kemiallisilla aineilla

• Vaihtoehtoiset torjuntamenetelmät
• Usein kalliita toteuttaa
• Käytön taloudellinen kannattavuus?

• Täsmäviljely
• Tulevaisuutta -> vaaditaan vielä paljon kehitystyötä
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Poistuneita tehoaineita, esimerkkejä
Tehoaine Käyttö saakka

Propikonatsoli (sienitaudit) 19.3.2020

Dikvatti (rikkakasvit) 4.2.2020

Pymetrotsiini (rapsikuoriaiset) 30.1.2020

Fenamidoni (perunarutto) 14.11.2019

Dimetoaatti (kirvat ja juurikaskärpänen) 30.6.2020

Desmedifaami (rikkakasvit) 1.7.2020

Tiaklopridi (rapsikuoriaiset, kirvat) 3.2.2021

Bronoksiniili (rikkakasvit) 14.9.2021

Mankotsebi (sieni- ja laikkutaudit, perunarutto) 4.1.2022
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Rajoituksia

Neonikotinoidit: tiametoksaami, klotianidiini, imidaklopridi vain kasvihuonekäytössä



Paine hätälupien hakemiselle lisääntyy

• Tukes voi myöntää kasvinsuojelun hätätilanteessa 
kasvinsuojeluaineen käytölle poikkeusluvan 120 vuorokaudeksi
• Välttämätön vaaran vuoksi, joka ei ole hallittavissa muilla kohtuullisilla 

keinoilla
• Luvan myöntäminen edellyttää sellaisen satoa uhkaavan kasvintuhoojan 

esiintymistä, jota ei voida torjua rekisterissä olevien valmisteiden avulla eikä 
muillakaan menetelmillä

• Haetaan ja käsitellään tapauskohtaisesti ja aina uudelleen, jos tarvetta esim. 
seuraavana vuonna uudelleen 

• Poikkeuslupa voidaan antaa valmisteelle:
• jota ei ole hyväksytty Suomessa tai 
• hyväksytty Suomessa, mutta muihin käyttökohteisiin kuin mitä poikkeuslupa koskee. 
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Hätäluvat 2021 ja 2022 (tilanne 8.2.2022)
Valmisteen nimi Rekisterinumero Valmisteryhmät Käyttötarkoitus Tehoaineet Valmisteen tila Luvan viimeinen voimassaolopäivä

Apron XL 4009 kasvitautivalmiste

Poikkeuslupa sallii Apron XL -

valmisteella peitattujen pinaatin Metalaksyyli-M Poistettu 31.07.2021

Beloukha 3526 rikkakasvivalmiste

Rikkakasvien torjuntaan 

avomaanvihanneksilla Pelargonihappo Poistettu 28.08.2021

Buteo Start FS 480 3423 tuhoeläinvalmiste

Kevätrypsin ja kevätrapsin 

siemenen teolliseen peittaukseen Flupyradifuroni Poistettu 17.06.2021

Calypso SC 480 2890 tuhoeläinvalmiste

Lehtikirvojen ja luteiden 

torjuntaan mansikalta avomaalla, Tiaklopridi Poistettu 28.08.2021

Centium 36 CS 3584 rikkakasvivalmiste

Rikkakasvien torjuntaan mukula- 

ja lehtisellerillä, palsternakalla, Klomatsoni (ISO) Poistettu 27.07.2021

Coragen 20 SC 4033 tuhoeläinvalmiste

Pihlajanmarjakoin torjuntaan 

omenaviljelyksiltä, Klorantraniliproli Poistettu 06.09.2021

Cruiser 600 FS SB 2850 tuhoeläinvalmiste

Sokerijuurikkaan siemenen 

teolliseen peittaukseen Tiametoksaami Poistettu 15.06.2021

Danitron 5 SC 4026 akarisidi

Hedelmäpuupunkin torjuntaan 

omena- ja päärynäviljelmillä sekä fenpyroksimaatti (ISO) Poistettu 28.08.2021

Gaucho WS 70 1792 tuhoeläinvalmiste

Sokerijuurikkaan siementen 

teolliseen peittaukseen Imidaklopridi Poistettu 15.06.2021

Gozai 4036 rikkakasvivalmiste

Varsiston hävittämiseen 

perunalla sekä rönsyjen Pyraflufeeni-etyyli (ISO) Poistettu 15.10.2021

Merpan 80 WG 4012 kasvitautivalmiste

Hedelmäpuunsyövän (Neonectria 

ditissima) torjuntaan omenalta ja Kaptaani Poistettu 13.11.2021

Moddus Evo 3221 kasvunsääde

Kasvunsäätöön ja lakoutumisen 

estämiseen herneellä ja Trineksapakki-etyyli (ISO) Poistettu 28.08.2021

Poncho Beta 2792 tuhoeläinvalmiste

Sokerijuurikkaan siemenen 

teolliseen peittaukseen 

beta-syflutriini

Klotianidiini Poistettu 15.06.2021

Reglone 807 rikkakasvivalmiste

Perunan varsiston hävitykseen 

sekä rikkakasvien torjuntaan Dikvatti Poistettu 22.09.2021

Spotlight Plus 1951 rikkakasvivalmiste

Mansikan rönsyjen poistamiseen 

sadonkorjuun jälkeen avomaalla. Karfentratsoni-etyyli Poistettu 28.10.2021

Steward 3015 tuhoeläinvalmiste

Vaaksiaisten torjuntaan 

sokerijuurikkaalta. Indoksakarbi Poistettu 30.09.2021

TEPPEKI 3142 tuhoeläinvalmiste

Porkkanakempin torjuntaan 

porkkanalta. Flonikamidi (ISO) Poistettu 31.08.2021

Wakil XL 4008 kasvitautivalmiste

Poikkeuslupa sallii Wakil XL -

valmisteella peitattujen herneen 

Fludioksiniili (ISO)

Metalaksyyli-M Poistettu 15.08.2021
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Valmisteen nimi Rekisterinumero Valmisteryhmät Käyttötarkoitus Tehoaineet Valmisteen tila Luvan viimeinen voimassaolopäivä

Buteo Start FS 480 3423 tuhoeläinvalmiste

Kevätrypsin ja kevätrapsin 

siemenen teolliseen peittaukseen Flupyradifuroni Hyväksytty 17.06.2022

Cruiser 600 FS SB 2850 tuhoeläinvalmiste

Sokerijuurikkaan siemenen 

teolliseen peittaukseen Tiametoksaami Hyväksytty 15.06.2022

Gaucho WS 70 1792 tuhoeläinvalmiste

Sokerijuurikkaan siementen 

teolliseen peittaukseen Imidaklopridi Hyväksytty 15.06.2022

Gozai 4036 rikkakasvivalmiste

Rönsyjen poistamiseen 

mansikalla sadonkorjuun jälkeen. Pyraflufeeni-etyyli (ISO) Hyväksytty 28.09.2022

Wakil XL 4008 kasvitautivalmiste

Poikkeuslupa sallii Wakil XL -

valmisteella peitattujen herneen 

Fludioksiniili (ISO)

Metalaksyyli-M Hyväksytty 15.08.2022
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Dronet eli droonit

• Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista droonien kasvinsuojeluainekäyttöä

• Tukes on selvittänyt asiaa hankkeessa: Droonien käyttö kasvinsuojelussa. 
• Hankkeen johtopäätös on, että droonien käyttö on mahdollista lisätä lainsäädäntöön. 

• Todennäköisesti drooneja esitetään ensin vain koetoimintakäyttöön. 

• Muutos voisi tulla voimaan v. 2022 loppuun mennessä. 
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Kuva. Droneruiskutukseen liittyvät vaatimukset ja lupaprosessit tiivistettynä. Lähde: Tukes

Kuva: https://pixabay.com/



kansallinen suunnitelma; esitys 
komissiolle joulukuussa 2021
• Ympäristösitoumus:

• Tilakohtainen toimenpide: 
• Yhteinen osa sis. Viljavuusnäytteet, muistiinpanot ja ympäristö-ilmastosuunnitelma

• Lisäksi kaksi valinnaisista: ympäristöteemainen koulutus, monimuotoisuuskaistat,
maaperän seurantatieto, lanta/biokaasutoimenpide, pölyttäjien ravintokasvit, 
täsmäviljely, kasvinsuojelun seuranta- ja tunnistustiedot

• Lohkokohtaiset toimenpiteet: 
• maanparannus- ja saneerauskasvit, kerääjäkasvit, kiertotalouden edistäminen, 

valumavesien hallinta, suojavyöhykkeet, turvepeltojen nurmet, puutarhatalouden 
vaihtoehtoinen kasvinsuojelu ja lintupellot
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Jotta voidaan turvata laadukas ja kannattava tuotanto Suomessa myös 
tulevaisuudessa  
on huolehdittava siitä, että viljelijän  työkalupakissa on riittävästi 
kasvinsuojelukeinoja, myös kemiallisia. 
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