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Indikaattorin tarkoitus

● Tunnistaa riskialueet

● Auttaa 
kasvinsuojeluaineiden 
pintavesiseurannan 
näytteenottopaikkojen 
valinnassa ja vanhojen 
edustavuuden arvioinnissa

● Toimia työkaluna 
alueellisissa 
kasvinsuojeluaineisiin 
liittyvissä selvityksissä (esim. 

vesienhoito; kuormitusarviot)
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● Kasvien viljelytiedot perustuvat Maaseutuviraston (MAVI) 
peltolohkoaineistoon vuodelta 2015

● Kasviryhmittely tehtiin Tilastokeskuksen (TIKE) jaottelua mukaillen

● Tehoaineiden käyttöä kullakin kasviryhmällä arvioitiin 
• LUKE:n vuoden 2013 kasvinsuojeluaineiden käyttömäärätutkimuksen 
• kasvinsuojeluoppaiden ja myyntipäällysten 
• TUKESin myyntimäärätilaston (2015) perusteella 

● Tarkastelluista peltolohkoista poistettiin luomuviljelyssä olevat 
lohkot vuoden 2015 tilanteeseen perustuen (MAVI)

Aineisto ja menetelmät
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Kasviryhmät
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Ryhmän nimi pinta-ala (ha)
%-osuus

viljelyalasta
Esimerkki

vain herbisidi/glyfosaatti 721 086 32,6 Rehunurmet, kesanto, vihantaviljat, saneerauskasvit

kevätviljat (muut) 513 573 23,2 Kaura, kevätvehnä

muu ohra 409 866 18,5 Rehuohra

ei käyttöä 273 598 12,4 Luonnonhoitopellot, suojavyöhyke, laitumet

mallasohra 84 482 3,8 Mallasohra

vilja (syys) 67 112 3,0 Syysvehnä, syysruis

öljykasvi (kevät) 53 213 2,4 Kevätrypsi, kevätrapsi

pavut, herne (ruoka) 20 083 0,9 Härkäpapu, ruokaherne

peruna 18 060 0,8 Peruna

Kumina 16 138 0,7 Kumina

Sokerijuurikas 10 628 0,5 Sokerijuurikas

muut rehuvalkuaiskasvit 8 658 0,4 Rehuherne, apila

öljykasvi (syys) 3 127 0,1 Syysrypsi, syysrapsi

mansikka 2 604 0,1 Mansikka

porkkana ym. ruokajuures 1 850 0,1 Porkkana, punajuurikas

herukat 1 822 0,1 Mustaherukka

kasvimaa/vihannes 1 212 0,05 Keräsalaatti, kasvimaa

hedelmäpuut 933 <0,05 Omena

sipulit 911 <0,05 Ruokasipuli

kaalit 904 <0,05 Keräkaali, kukkakaali

koristekasvit 397 <0,05 Siirtonurmi



Valuma-aluejako

● Syken valuma-
aluejakoluonnos pohjana 
käytetyt valuma-alueet yli 10 
km2 suuruisia

● Merisaaret, 
rannikkokaistaleet, 
rajavyöhykkeet 
erikoistapauksia

● Lopputulos: 

13 087 valuma-aluetta
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Kasviryhmien osuudet valuma-alueilla (‰ maa-alasta)
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”Nurmet yms” ”Ohra”  

(ei mallasohraa)

”Kevätviljat” 

(ei ohraa)
”Mallasohra” ”Syysviljat”

Ryhmät, joiden viljelyalat suurimmat



Kasviryhmien osuudet valuma-alueilla (‰ maa-alasta)
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”Kevätöljykasvit” ”Kumina” ”Peruna” ”RHernePavut””Sokerijuurikas”

Seuraavaksi suurimmat viljelyalat näillä kasviryhmillä
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Kasviryhmien osuudet valuma-alueilla (‰ maa-alasta)

”Porkkana” ”Mansikka”

Esimerkkejä 

pienemmistä 

kasviryhmistä..



Viljelykasveista käyttömääriin
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● Jokaiselle valuma-alueelle laskettiin kunkin kasviryhmän viljelyala ja 
suhteutettiin se valuma-alueen maapinta-alaan. 

● Kullekin kasviryhmälle arvioitiin kasvinsuojeluaineiden 
valtakunnallinen keskimääräinen tehoainekäyttö (128 ainetta) 

• ruiskutettujen ja ruiskuttamattomien peltojen keskiarvo 

• Indikaattori ei kuvaa yksittäisen viljelijän toimia

● Arvioitujen käyttömäärien suuruusluokka tarkastettiin vertaamalla 
laskettuja valtakunnallisia käyttömääriä tehoainekohtaisiin 
myyntimääriin 

● Arvioidut käyttömäärät olivat  keskimäärin 73 % (1–269 %) myydystä 
määrästä 



● Etsittiin kullekin aineelle ”haitaton vertailupitoisuus” (Ci)
• VESPA-asetuksen ympäristönlaatunormi (AA-EQS); ehdotettu ympäristönlaatunormi 

(Kontiokari & Mattsoff 2011); ruotsalainen riktvärd tai  vastaavalla tavalla itse 
laskettu arvo: Vesieliöiden ekotoksisuustestien alin NOEC- pitoisuus (NO Effect
Concentration) kerrottiin kertoimella, jonka arvo riippuu aineiston laajuudesta ja 
edustavuudesta 

● Laskettiin kunkin kasviryhmän haitallisuuskerroin (R1kasvi)

missä Ki,kasvi on aineen i käyttömäärä ryhmän kasveilla ja Ci = ”haitaton vertailupitoisuus”

● Valuma-alueen indikaattorin arvoksi haitallisuuskertoimilla painotettu 
suhteellisten viljelyalojen summa: 

Tehoaineiden haitallisuudesta indikaattorin arvoon (1/Ci)

10



Kasvinsuojeluaineiden kuormitusindikaattori 
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• Vanha indikaattori (e.g. Londesborough 2003)  huomioi  biokertyvyyden, 
pysyvyyden ja kulkeutumisherkkyyden (kullekin skaalattu arvoja: 1–10)  ja 
akvaattisen myrkyllisyyden (skaalattu arvo: 50-280).

• Muokkaukset: myrkyllisyys maaperäeläimille jätettiin pois ja akvaattisen

myrkyllisyyden skaalattu arvo laskettiin Ci:stä (skaalattu arvo alkuperäistä vastaava)  

• Ainekohtaisesta haitallisuudesta päästiin valuma-alueen indikaattorin arvoon samalla 

tavalla kuin 1/Ci menetelmässä

Toinen menetelmä tehoaineiden haitallisuudelle (HI)
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Kasvinsuojeluaineiden kuormitusindikaattori (fate+AqTox) 
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1/Ci menetelmä:

vain haitallisuus 

vesieliöille

Molempien mukaan riski suurin siellä, missä 

eniten ja monimuotoisinta viljelyä.

HIi eli Fate+Aq.tox.:

Ympäristökohtalo 

huomioitu skaalattujen 

arvojen avulla
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● Kasvinsuojeluaineiden käyttömäärätiedon saatavuus ollut ongelmana 
esim. valuma-alue tai vesienhoitotasolla tehtävissä arvioissa

• Viljelijät pitävät kirjaa, mutta tietoja ei kerätä (poikkeus Luken tilastokeskuksen 

valtakunnallinen keräys, jossa tehoainetiedot luottamuksellisia).

• Olisi mielenkiintoista verrata indikaattorin käyttömääräarviota todelliseen käyttöön.

● Kasvinsuojeluaineiden riski-indikaattori ei kerro todellisia käyttömääriä 
eikä arvioi yksittäisten aineiden pääsyä vesiin tietyllä alueella. 

• Se ei huomioi paikallisia olosuhteita, torjunta-tarpeiden eroja tai 
viljelijän toimenpiteitä.  

• Kulkeutumiseen liittyviä tekijöitä huomioidaan nyt hyvin vähän ja 
esim. käytön rajoitukset ja riskinhallintatoimenpiteet eivät vaikuta 
arvioon laisinkaan.

Epävarmuuksia



Indikaattoria käytetään 2018 

ja tulevaisuudessa
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● Kasvinsuojeluaineiden 
ympäristöseurannan näytepaikkojen 
valintaan 

● Eräille aineille viranomaistyönä 
tehtäviin vesienhoitotason 
käyttömääräarvioihin
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Kiitos!

Kasvinsuojeluaineiden kuormitusindikaattori on kehitetty Maa- ja 

metsätalousministeriön rahoittamassa Maa- ja metsätalouden 

kuormituksen ja vaikutusten seuranta (MaaMet) –hankkeessa.
Kiitokset:

Pasi Mattila (LUKE)

Mervi Savela (TUKES)

Ville Junttila (SYKE)

Katri Lautala (SYKE)

Esityksen kuvat: Katri Siimes ja Emmi Vähä

Lisätietoja:

katri.siimes@ymparisto.fi
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