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Kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymisjärjestelmä (1) 

• EU:n kasvinsuojeluaineasetus 1107/2009 
• Sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä EU:n alueella 
• Varmistaa ihmisten ja eläinten terveyden suojelun sekä 

ympäristönsuojelun korkea taso  
• Parantaa sisämarkkinoiden toimintaa yhdenmukaistamalla 

markkinoille saattamisen sääntöjä 
• Parantaa maataloustuotantoa 
• Varovaisuusperiaate !  

 



Kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymisjärjestelmä (2) 

• Tehoaineet, suoja- ja tehosteaineet  
 - riskinarviointi yhteisötasolla, jäsenmaiden työnjako   
 - hyväksyminen yhteisötasolla: pysyvä komitea äänestää 

•  Valmisteiden luvat  
- riskinarviointi vyöhykkeittäin  (N, C, S) 

      - Valmisteiden lupapäätökset kansallisesti 
      - Lupien vastavuoroinen tunnustaminen vyöhykkeen   
sisällä 
      - Lupien ehdot kansallisesti => käyttöohjeet, käytön 
rajoitukset voivat vaihdella eri maissa 

 



Kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymisjärjestelmä (3) 

• Korvausperiaate, vertaileva arviointi  
• Asianmukainen käyttö:  

• hyvä kasvinsuojelukäytäntö,  
• käyttöohjeiden, käytön ehtojen ja rajoitusten 

noudattaminen,  
• integroidun torjunnan yleisten periaatteiden 

noudattaminen 2014 ->  
•  kestävän käytön puitedirektiivin säädösten noudattaminen 

• Pakkausmerkinnät, mainonta  
• Valvonta, mm. kirjanpitovelvoite 



Tukes toimivaltainen viranomainen 
• Kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden riskinarviointi EU:lle => 

jäsenmaiden työnjako, EFSA , ECHA 
• Osallistuu komission pysyvän komitean kokouksiin => äänestykset 

tehoaineiden hyväksymisestä EU:ssa 
• Osallistuu valmisteiden riskinarviointiin pohjoisella vyöhykkeellä => 

jäsenmaiden työnjako 
• Päättää valmisteiden hyväksymisestä kansallisesti => hyväksymisen 

ehdot, käyttöohjeet, käytön rajoitukset, pakkausmerkinnät, … 
• Pitää yllä kasvinsuojeluainerekisteriä 
• Ohjaa valvontaa: mm. kirjanpitovelvoite, asianmukainen käyttö 
• Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön  (NAP) toimivaltainen 

viranomainen: tutkintojärjestelmä, levityskaluston 
testausjärjestelmä, IPM…  

• http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-
kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/ 
 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/


Luomuun hyväksytyt 
kasvinsuojeluaineet Suomessa 

• Eviran lista luomutuotantoon soveltuvista 
kasvinsuojeluaineista (päivitetty 12.4.2017): 

• https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luo
mu/lannoite-ja-torjunta-
aine/kasvinsuojeluaineet.pdf 

• Luomutuotannon yleiset ja kasvintuotannon 
ehdot (Eviran ohje 18219/6):  

• Perusaineet luomutuotannossa (taulukko 5) 
• Sallitut kasvinsuojeluaineet (liite II) 
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Luomuun hyväksytyt 
kasvinsuojeluaineet Suomessa (2) 

• Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä tällä hetkellä 39 
valmistetta (13.4.2018), joissa Eviran ohjeissa mainittuja 
tehoaineita: 
• 8 pyretriinivalmistetta (osa hyväksytty keväällä 2018) 
• 10 rautafostaattivalmistetta  
• 2 parafiiniöljyvalmistetta 
• 15 mikrobiologista valmistetta 
• 4 muita sallittuja tehoaineita sisältäviä valmisteita  
• Lisäksi sallittuja perusaineita voi käyttää ei-kaupallisina, esim. 

peltokortetee 

• Ei merkittävää eroa Ruotsissa hyväksyttyjen valmisteiden 
määrään => KemI hyväksyy myös makroeliöt 



Poikkeavat 
hyväksymismenettelyt 

• Koetoimintaluvat: 
http://www.tukes.fi/Tiedostot/Kemikaalituotteet/kasvi
nsuojeluaineet/ohjeet/Koetoimintaohje.pdf 
 

• 120 vrk hätäluvat ennakoimattoman 
kasvintuhoojariskin vuoksi 
 

• Vähäinen käyttö (minor use): 
http://www.tukes.fi/Tiedostot/Kemikaalituotteet/kasvi
nsuojeluaineet/ohjeet/Minor%20use%20_hakemusohj
e_su.pdf 
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Lisätietoja kasvinsuojeluaineiden 
hyväksymisjärjestelmästä Suomessa 

Tukes, kasvinsuojeluaineet: 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-
biosidit-ja-
kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/ 

Kaija Kallio-Mannila  

Eija-Leena Hynninen 
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Kasvinsuojeluaineiden kestävän 
käytön ohjelma II 2018-22 

• http://www.tukes.fi/Tiedostot/Kestava_kasvin
suojelu/NAP_II.pdf 

• Luomuliiton ja Luomuinstituutin edustajat 
ohjausryhmässä 

• Tukesin työohjelmassa painopiste vähäisen 
riskin tehoaineita ja perusaineita sisältävillä 
kasvinsuojeluaineilla 

• Tällä hetkellä 2 mikrobiologiselle valmisteelle 
hyväksymishakemukset vireillä 
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Kiitos! 
 

www.luomuinstituutti.fi 

www.luomu.fi 
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