
Mitä on luonnonmukainen kasvinsuojelu
Mitä ovat luonnonmukaiset aineet?

Johtaako mainonta harhaan? 

Puutarha-alan yrittäjä Leena Luoto, Flowerpecker
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Ruokaviraston määritelmä

Kasvinsuojelu luonnonmukaisessa viljelyssä

Rikkakasveja, kasvitauteja ja tuholaisia torjutaan luonnonmukaisessa tuotannossa ensisijaisesti laji- ja 

lajikevalinnalla, viljelykierrolla, viljelytekniikoilla ja tuhoojien luonnollisilla vihollisilla. Lisäksi rikkakasvien 

torjuntaan voidaan käyttää esimerkiksi harausta, kitkemistä ja liekitystä.

Edellä mainittujen keinojen lisäksi voidaan käyttää toimeenpanoasetuksen liitteessä II lueteltuja aineita, 

jos tuhoojakohtaiset torjuntakynnykset ylittyvät. Käytettävien tuotteiden on täytettävä 

kasvinsuojeluaineita koskevan lainsäädännön vaatimukset ja niitä saa käyttää vain siihen 

käyttötarkoitukseen, johon ne on hyväksytty.

Luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvat kasvinsuojeluaineet -luetteloon on koottu Suomessa 

markkinoilla olevia luomuun soveltuvia tuotteita.
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❑Mikä tekee torjunta-aineesta 
luonnonmukaisen, eli markkinoinnissa voidaan 
käyttää sitä termiä. 

Onko sille olemassa jokin määritelmä?

Ruokaviraston vastaus: 
Ei. Torjunta-aineet eivät kuuluu 
luomulainsäädännän soveltamisalaan eikä siten ole 
määräyksiä, miten luomuun viittaavia ilmaisuja 
voisi käyttää torjunta-aineiden markkinoinnissa. 



”Luonnonmukaisen” muita rajoituksia
◼Kuluttajansuojalaki ja markkinointidirektiivi

▪ Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja, jos 

tiedot johtavat siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen, jota hän ei ilman 

annettuja tietoja olisi tehnyt. 

▪ Esimerkkejä tällaisista toimista ovat virheelliset tai petolliset tiedot

• tuotteen pääominaisuudet (riskit, koostumus tai tulokset, joita sitä käyttämällä odotetaan 

saavutettavan jne.)

◼Yksinomaan ympäristöväittämiin keskittyvää lainsäädäntöä ei ole tällä 

hetkellä olemassa. 

▪ Ympäristöväitteet ovat oleellinen osa kuluttajansuojaa 

• vuonna 2020 toteutetussa valvontakampanjassa lähes puolessa tarkastelluista tapauksista 

viranomaisilla oli ”vähintään syy uskoa, että väite voi olla väärä tai harhaanjohtava ja että 

sitä voidaan mahdollisesti pitää sopimattomana kaupallisena menettelynä”
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Nettisivustojen viherviestinnästä



Miten luonto torjuu ”itsenäisesti”

Luonnonmukainen kasvinsuojelu
◼Tuholaisista suurimmalla osalla on luontaisia vihollisia, jotka 

hillitsevät kannan runsastumista.

▪Mutta viljelyoloissa tasapainon saaminen voi olla hidasta ja vaikeaa

• Yksipuolinen kasvilajisto, ravintokasveja runsaasti, jne.

Torjunta on tarpeen, jotta kasvi ei tuhoudu

→Tästä tulee nimitys kasvinsuojelu

◼Myös kasvit puolustautuvat tuholaisia vastaan

▪ Erittävät aineita, jotka estävät esim. lehtiä syövien toukkien 

kehittymistä

▪ Muuttavat koostumustaan, jotta tuholainen ei enää hakeudu kasville
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Luonnonmukainen kasvinsuojelu

Ei-toivotut kasvit puutarhassa

◼ Rikkakasvit ovat kasvilajeja, jotka ovat puutarhassa ”haitaksi” ihmisten 

viljelyalueilla ja kulkuväylillä

▪ Luonnossa kasvit kamppailevat keskenään elintilasta

◼ Kasvit erittävät aineita, jotka estävät 

▪ Toisten lajien siementen itämistä

▪ Vieressä olevan lajin juurten kasvua

◼ Kasvit luovat lehdistöllään toisille lajeille epäsuotuisat valo-olot

◼ Jos haluat torjua rikkakasveja luonnonmukaisesti, käytät niitä 

keinoja, joita kasvit käyttävät 

▪ Jos et kaihda kitkemistä, niin yksi luonnollinen keino on poistaa häiritsevä kasvi
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Miten meille erilaisia aineita markkinoidaan ja 

ohjeistetaan niitä käyttämään?

◼Netistä löytyy mitä moninaisimpia ohjeita ja neuvoja

▪Mihin pitäisi luottaa, mikä on myynnin edistämistä, mikä ohje perustuu  

vanhentuneeseen tietoon, mikä ohje on ”kuultua ja luultua”

◼Nyt myydään tuotteita sanoilla

▪ Luonnonmukainen

▪ Luonnonmukaiseen puutarhaan sopiva

▪ Luonnosta peräisin oleva aine

▪ Ekologinen

▪ Ei-myrkky

2021/LLu ©Flowerpecker 8



2019/LLu ©Flowerpecker 9



2021/LLu ©Flowerpecker 10

Kuinka monta luonnontuotetta löytyy  siivouskomerosta?

Myrkytön ihmiselle on eri  asia kuin myrkytön selkärangattomalle  

eliölajille. Se joka vie hengen = myrkyllinen
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Jos haluaa käyttää tuholaistorjunta-aineita voi olla hyvä 

vilkaista keittiön kaappiin, siellä on todennäköisesti 

useimpia raaka-aineita, joita voi käyttää tuholaisten 

torjuntaan. Näin voi välttää käyttämästä myynnissä olevia 

hyönteis- ja rikkaruohomyrkkyjä. Muut vanhat kotikonstit ei-toivottuihin kasveihin ovat 

kuuma vesi, polttaminen tai suolan tai etikan käyttäminen. 

Myrkytön ihmiselle on eri  asia kuin 

myrkytön selkärangattomalle  eliölajille. 

Se joka vie hengen = myrkyllinen

Käytön rajoitus
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Ympäristössämme kemikaaleja on harvoin puhtaina, 

mutta ihmisen avustuksella monia tuotetaan käyttöömme 

puhtaina suuria määriä. Vesi eli vetyoksidi on se puhdas 

kemikaali, jota käytämme eniten.

Luonto itse on kemiallisten aineiden seos. 

Puhtaana käytettäviä tuttuja kemikaaleja ovat ruokasuola, 

sooda, asetoni ja eetteri. Luonnosta saatuja mutta 

puhdistettuja kemikaaleja ovat monet lääkkeet, kuten 

digitalis, penisilliini, atropiini, morfiini ja levodopa.

Useimpia toki pystytään tekemään myös synteettisesti. 
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Käytön rajoitus



Mäntysuopa, tuo ihmeaine!
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• Natriumkloridi on 

suoloista haitallisin 

maaperälle

• Metanoli on haitallinen 

alkoholi



Mäntysuopa, käyttökohteet vain pakkauksen 

mukaan!
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Ohjeissa siis todella iso 

käyttömäärä verrattuna  

siihen mihin käyttöön on 

tarkoitettu!

Oppaan mukaan



Suola ei ole luonnonmukainen kasvinsuojeluaine
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Luonnonmukaisen rikkaruohonpoistajan ohje, kun ei voi 

käyttää rikkaruohon poistoon mitään myrkkyjä
4 ltr etikkaa

0,5kg suolaa

loraus astianpesuainetta

Varoittavat esimerkit netin ohjeista

HUOM! Väkiviinaetikan etikkahappopitoisuus on 10 %.

Maaperän suolaantuminen heikentää ja estää kasvien 

kasvua, vaikuttaa maan rakenteeseen ja mikrobien 

toimintaan. Tärkein haitta saattaa olla ilmakehän hiilen 

sitomiskyvyn heikkenemisessä.

Käytön rajoitus



Mikä tekee  tuotteesta ekologisen? 
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EU:n luomulainsäädäntö ei salli ainuttakaan tehoainetta, joka 
olisi sekä sallittu että tehokas herbisidinä. Joidenkin aineiden 
(kasviperäisiä öljyjä) kohdalla erikseen kielletään käyttö 
herbisidinä. Luettelossa ei ole pelargonihappoa, joka myös on 
kasviperäinen öljy ja jota sisältäviä herbisidivalmisteita on 11 
kpl kasvinsuojelurekisterissä.
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Millaisia aineita tällöin käytetään kasvinsuojelussa?



2021/LLu ©Flowerpecker 20



Kasviensuojelussa käytettävät aineet voidaan luokitella seuraavalla tavalla:

1. Hyväksytyt kasvinsuojeluaineet

• Kasvinsuojeluaineeksi tarkoitettua ainetta tai valmistetta saa Suomessa saattaa markkinoille tai 

käyttää vain, jos se on hyväksytty kasvinsuojeluaineeksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että sen 

sisältämä tehoaine on hyväksytty EU:ssa käytettäväksi. Kasvinsuojeluaineen hyväksymistä haetaan 

Tukesista.

2. Biosidit

• Biosidit ovat kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoitus on tuhota, torjua tai 

tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. 

Biosidivalmisteilla on oltava asetuksen mukainen lupa ennen niiden asettamista saataville markkinoilla tai 

ennen käyttöä. 

3 Basic substances –perusaineet

• Ovat aineita, joita ei yleensä käytetä kasvinsuojelutarkoituksiin, mutta jotka ovat hyödyllisiä 

kasvinsuojelussa joko sellaisenaan tai tuotteessa, joka koostuu kyseisestä aineesta ja yksinkertaisesta 

liuottimesta. Joita ei saateta markkinoille kasvinsuojeluaineena. Aineilla ei ole välittömiä tai myöhemmin 

ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen eikä kohtuuttomia haittavaikutuksia 

ympäristöön.
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Luonnonmukainen kasvinsuojelu
◼Käytä tuholaisten torjuntaan vain hyväksyttyjä aineita

▪ Vain kun kasvi on TODELLA vaarassa kuolla. Kosmeettisista syistä tehty  

torjunta on luonnon kannalta kaikkein  tuhoisinta

◼Jos teet  tuholaisten torjunta-aineen itse, valitse raaka-aineiksi kasveja, 

joissa on tuholaisiin vaikuttavia aineita

▪ Siivouskomeron aineet ovat teollisia valmisteita, ne eivät sovellu

◼Poista rikkakasvit mekaanisesti, varjostamalla ja käyttämällä kasvien 

allelopatiaa hyväksi

◼Päivitä tietosi torjunta-aineista ajan tasalle

▪ ”kuulin jostain” tiedot eivät ole aina luotettavia

▪ Paras tietolähde on Tukesin kasvinsuojeluainerekisteri

▪ Älä luota tuotteiden mainoslauseisiin, jos tietoa luonnonmukaiseen viljelyyn 

soveltuvuudesta ei löydy luotettavasta lähteestä.
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Suojellaan kasveja luonnonmukaisin keinoin!


