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Aiheina

• Kestävää kasvinsuojelua ja biosidien käyttöä 
kotipuutarhassa

• Hyväksytyt aineet ja käyttörajoitukset

• Mistä käytön rajoitukset tulevat?



Kasvintuhoojien 
tunnistaminen ja  
ennaltaehkäisy

Tarkkaile vioituksia 
ja kasvintuhoojia

Käytä mekaanisia  
ja biologisia 

torjuntakeinoja

Käytä kemiallista 
torjuntaa harkiten 

ja ohjeiden mukaan

Opi virheistä ja 
onnistumisistasi Kestävän 

kasvinsuojelun 
kokonaisuus
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Kasvintuhoojien ennaltaehkäisy

Puhdas kasvualusta 
– kuvassa koivun 
kannosta levinnyt 

mesisieni, joka 
tappoi tuijan

Laadukkaat ja 
terveet taimet 

Vältä vieraslajeja
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Tarkkaile vioituksia ja kasvintuhoojia

Ulkoa sisälle 
siirrettäessä -

ripsiäiset

Ötököiden 
herkkukasvit –
esim. gerbera

Kuivissa 
olosuhteissa 

vihannespunkki 
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Käytä mekaanisia torjuntakeinoja

Lehtokotilot

Kerää astiaan ja 
kippaa kiehuvaa 

vettä päälle

Äkämäpunkki 

Kerää pullistuneet 
silmut ajoissa ja 

polta/hävitä 
sekajätteen 

joukossa

Liljakukot

Liiskaa käsin tai 
kerää astiaan, johon 

päälle esim. 
kiehuvaa vettä
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Käytä biologisia torjuntakeinoja

Leppäpirkot Leppäpirkon 
toukka

Harsokorento

Opettele tunnistamaan hyötyeliöiden eri kasvuvaiheet. Biologisia 
torjuntaeliöitä on myynnissä myös harrastekäyttöön!
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Käytä kemiallista torjuntaa harkiten

Kuluttajakäyttöön 
hyväksytyt 

valmisteet – käytä 
vain Tukesin 
hyväksymiä 
valmisteita

Käyttöohjeen 
mukaan

Asianmukaisesti 
suojautuen!

Tasapainoilua luonnossa elävien 
torjuntaeliöiden kustannuksella



Mihin olen käyttänyt / 
harkitsen käyttäväni?
• Haavan juurivesat

• Torjunnan onnistuminen seurannassa

• Talon rakenteisiin pesiytyneet 
mustat muurahaiset (biosidi)

• Harkinnassa
• Viitapihlaja-angervo 

(kaivaminen/kemiallinen torjunta)
• Isotuomipihlaja (kantojen 

vesominen?)
• Sisätiloissa vihannespunkin torjunta 

perintökiinanruususta

• Esimerkkitapaus sahalinintatar



1x



2x



Sahalinintatar
”jättitatar”
• Kansallisesti haitalliseksi säädetty 

vieraslaji

• Vieraslajit.fi ohje: Onnistuneesti 
tatarkasvusto on saatu torjuttua 
seuraavalla menetelmällä. Varret 
katkaistaan läheltä tyveä ja onttoihin 
varsiin ruiskutetaan torjunta-ainetta. 
Tämä toistetaan muutaman kerran 
vuodessa niin kauan, että kasvusto 
häviää.

→ 3x



Opi virheistä ja 
onnistumisista

• 2021 urakka jatkuu

• Mitä opin?
• Luen kasvinsuojeluaineen 

käyttöohjeen huolellisesti
• Tutustun torjuttavaan 

tuhoojaan – miten ja milloin 
torjunta tehoaa parhaiten?

• Käytän kunnollisia 
henkilönsuojaimia

• Armollisuutta – kaikkea ei saa 
hävitettyä kaivamalla tai muilla 
mekaanisilla torjuntakeinoilla



Kemialliset torjunta-
aineet
• Biosidit ja kasvinsuojeluaineet –

säilytä erillään elintarvikkeista ja 
rehuista
• Säilytä henkilönsuojaimet erillään 

kemikaaleista

• Lasten ja lemmikkien 
ulottumattomissa

• Noudata käyttöohjetta

• Suojaudu käyttöohjeen mukaisesti

• Hävitä vaarallisena jätteenä



Puutarhan biosidit

• Kuluttajakäyttöön jyrsijämyrkkyjä hyväksytty vain sisäkäyttöön hiirien 
torjuntaan
• Kuluttajakäyttöön ei ole hyväksytty rotanmyrkkyjä

• Hyönteismyrkyt. Tutustu käyttöohjeisiin - mihin käyttöön tarkoitettu?
• Muurahaisten torjunta-aineet jatkossa vain sisäkäyttöön (ulkokäyttö kielletään, voi 

aiheuttaa haittoja ympäristölle)

• Sisätilojen tuholaisia, ei kasveilla esiintyviä!

• Kyllästetty puu
• Käytä vain silloin, kun oikeasti tarve

• Käsitellessä käytä hanskoja ja sahatessa hengityksensuojaimia

• Hävitä vaarallisena jätteenä
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Mistä löydän 
hyväksytyt aineet?



Kemikaalitieto yhdestä palvelusta



www.kemidigi.fi



Kasvinsuojeluainerekisteri

Kuluttajakäyttöön hyväksytyt 
valmisteet ostettavissa ilman 
kasvinsuojelututkintoa

www.kemidigi.fi

http://www.kemidigi.fi/




Enemmän hakuehtoja 
näyttää tältä



Kuluttajakäyttöön hyväksytyissä 
valmisteissa ympäristörajoituksia



Nurmikon rikkakasvien torjunta-aineella 
pohjavesirajoitus – mitä tarkoittaa?

Pohdin ratamon 
torjuntaa nurmikosta



Pohjavesialueet Paikkatietoikkuna.fi



Rikkakasvien torjunta-aineella 
vesistörajoitus

Vesistöjen lähellä käsittely vaatii 
erityistä huolellisuutta ja 

suojaetäisyyksien noudattamista



Biosidirekisteri KemiDigissä

• Kuluttajakäyttöön hyväksytyt valmisteet

• Valmisteryhmän valinta





Thermacell – käytä ohjeen mukaan



Alfakloraloosi ja 
lemmikkien 
myrkytystapaukset

• Noudata käyttöohjetta!

• Myrkytystapauksia 
kissoille, kun oli käytetty 
ulkona ilman syöttirasioita

• Poistumassa 
kuluttajakäytöstä



Hyväksytty vain sisätiloihin syöttilaatikoissa
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Mistä käytön 
rajoitukset tulevat?

Esimerkkinä 
ympäristöriskit



Eliövaroitukset

Pohjavesirajoitukset

Vesistösuojaetäisyydet

Toistuvan käytön 
rajoitus

Riskinarviointiprosessi

Annoskoon 
pienentäminen, 
käyttökohteiden tai -
kertojen rajoittaminen, …

YMPÄRISTÖRISKIEN 
HALLINTA



• Tehoaineiden riskit arvioidaan EU-tasolla ja vain sellaiset 
tehoaineet hyväksytään, joilla ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten 
terveyteen eikä kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön.

• Tutkimusvaatimukset ja ohjeet EU:sta. Jäsenmaa tekee 
arviointityön hakijan toimittaman tutkimusaineiston pohjalta

• Tehoaine hyväksytään käyttöön EU-asetuksella

Tehoaine 
arvioidaan ja 
hyväksytään 

EU:ssa

• Vain EU:ssa hyväksyttyä tehoainetta sisältävälle valmisteelle voi 
hakea lupaa 

• Suomessa Tukes arvioi riskit haetuissa käyttökohteissa ja päättää 
luvista

• Jos riskiä aiheutuu, Tukes edellyttää valmisteen käytölle rajoituksia 
terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

Valmisteet 
hyväksytään 
kansallisesti

Kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi



Ympäristöriskinarviointi

Riskin hallinta
Keinot, joilla riski saadaan hyväksyttävälle tasolle

Kasvinsuojeluainevalmisteen hakemuksen 
mukaiset käyttökohteet

Miten suuri riski käytöstä aiheutuu?
Riskin suuruus ilmaistaan suhdelukuna 

(myrkyllisyys:altistuminen)

Mitä vaikutuksia aineen käytöllä on?

Tukes laskee myrkyllisyyttä kuvaavat arvot

Mitä aineelle tapahtuu ympäristössä?

Tukes arvioi ympäristöpitoisuudet



Lisätietoja

• https://tukes.fi/kemikaalit/biosidit/biosidien-turvallinen-ja-kestava-kaytto

• https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet

• www.kemidigi.fi

• https://tukes.fi/luulotpoiskemikaaleista/kesapihan-kemikaalit

• https://tukes.fi/kodin-ja-puutarhan-tuholaiset/hyonteismyrkyt-ja-
karkotteet

• https://tukes.fi/kodin-ja-puutarhan-tuholaiset/jyrsijamyrkyt

• https://tukes.fi/asiointi/kysy-tai-anna-palautetta

https://tukes.fi/kemikaalit/biosidit/biosidien-turvallinen-ja-kestava-kaytto
https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet
http://www.kemidigi.fi/
https://tukes.fi/luulotpoiskemikaaleista/kesapihan-kemikaalit
https://tukes.fi/kodin-ja-puutarhan-tuholaiset/hyonteismyrkyt-ja-karkotteet
https://tukes.fi/kodin-ja-puutarhan-tuholaiset/jyrsijamyrkyt
https://tukes.fi/asiointi/kysy-tai-anna-palautetta


Kiitos!


