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MTT:n Kasvinsuojeluneuvontaa - Tikkurilasta Jokioisiin 

Irmeli Markkula 

 
 

 
 

 

Kasvinsuojeluneuvontaa

• Toisen maailmansodan jälkeen kemiallinen 

kasvinsuojelu edistyi ja neuvontaa tarvittiin

• Kasvinsuojeluneuvonta sai alkunsa Puutarhaneuvonnan 

yhteistoimikunnan nimissä

• Perustettiin kasvinsuojelun ohjaajan toimi

• 50-luvulla tehtäviin kuului yhteydenpito 

neuvontajärjestöihin sekä erilaisten kurssien ja 

neuvontatilaisuuksien pito sekä yleiset tiedotusvälineet 

sekä tiedusteluihin vastaaminen kirjeitse ja puhelimitse

• Kasvitautiosaston ja tuhoeläinosaston kanssa yhteinen 

kasvinsuojeluohjaajan virka perustettiin 1961

9.1.2015© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2

9.1.2015 3© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Tikkurilan aikaan

• Työhön ohjaus Tikkurilassa 1.2.1979: pieni

esittelykierros, sitten puhelimeen (takana jo kaksi kesää

kesätöissä tautiosastolla ja yksi Mietoisissa)

• Puhelujen määrä: kesäisin korva kipeänä

• Näytteiden määrä Tikkurilassa noin 1300/vuosi, ei

maksanut mitään

Tikkurilan aikaan

• Näytteita puutarhoilta, harrastelijoilta, 

terveystarkastajilta,viljelijöiltä

• Yleisin kasvi oli “oheinen kasvi”

• Kasvihuoneista paljon näytteitä kurkusta ja tomaatista, 

mustapistemätää ja Fusariumia, vihannespunkkeja ym., 

myös neilikkaa

• Septoriaksi kutsuttua tautia vehnän tähkissä

• Runsaasti sisätilojen tuholaisia

• Vastaukset kirjoitettiin käsin, myöhemmin sihteeri kirjoitti

vastaukset puhtaaksi ja toi allekirjoitettavaksi, lopulta

pöydälle tuotiin kirjoituskone ja sain itse kirjoittaa

vastaukseni
9.1.2015© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 4
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Lisää tehtäviä

• Kasvinsuojeluseura, sihteeriys puutarhajaostossa

• Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita –oppaan

ensimmäinen toimitus

• Sääpalvelu: ensimmäinen kokous 20.4.1983

• Turkiskuoriaiset, sokeritoukat, luteet, riisihäröt, 

rohmukuoriaiset, kotisirkat, intianjauhokoisat, vaatekoit, 

papintappajat, tupajumit, mauriaiset, kirjaskorpionit, 

karviaispunkit, lesehäröt, russakat, amerikantorakat…

9.1.2015© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 6

Tikkurilan jälkeen (1.5.1983 alkaen)

• Puhelut ja näytteet vähenivät, pois kaupunkiseudulta, 

silti kesät täynnä kiirettä

• Tutkijoiden toivomus v. 1987: KTO:n tutkijoille 

yhdistettäisiin mahdollisimman vähän

puheluita ohjaajan ollessa lomalla

• Maatalousnäyttelyitä 3/kesä, yksi iso puutarhanäyttely + 

Lepaa

• Lehtijutut (tähän mennessä noin 470 juttua)

9.1.2015© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 8

Näytteet:

• 7.6.1983:punkin vioitusta omenapuun lehdellä, 

museokuoriainen, hinkalokuoriainen, idänkanukan oksa, 

rataspunkkia mustaherukassa, ohran oraita, kilpikirvoja 

saniaisen lehdillä, magnesiumin puutosta ohran lehdillä, 

hillakuoriainen mansikan lehdillä, mansikka, 

talvivaurioita herukan oksissa, perhostoukka, 

kaarnakuoriaisen toukkia, kirppa mansikan lehdellä, 

kasvuhäiriöitä ohrassa ja vehnässä, samettipunkki, 

jäärän toukka puussa, hopeakiiltoa omenanpuun 

oksassa, tuomaanjumi ja lyhytsiipinen puunäytteessä, 

keltalaitasukeltaja, kasvin lehtiä, vehnän oraita, 

jalokuusikirvaa kuusen oksissa

9.1.2015© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 11
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Maksullista toimintaa

• 1.1.1992 

analyysipalvelu 

maksulliseksi, 

puhelinneuvonnasta 

keskustellaan

9.1.2015© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 12

9.1.2015© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 13

Erikokoiset tarrapisteet

aseteltiin kartalle mahdol-

lisimman oikeaan kohtaan

vuosina 1989-1997

Vuodesta 1998 alkaen 

Hannu Ojanen tehnyt

karttakuvat

Tuomikirvaennuste

1989 alkaen

Sääpalvelu

• videotexillä alkuun, 

ajankohtaistekstien

kirjoitukset avuksi

maaseutukeskusten

neuvojille; aloitettiin

perunarutosta, ks-

neuvonta mukaan -86

• Sääpalvelun myötä 

kesäapulainen

vuosina 1986-2003

• Videotex: 

tietokoneeseen, 

puhelimeen ja 

päätteeseen perus-

tuva teletietopalvelu,

käyttöön v. 1982

mikroihin siirryttiin 

v. 1992

9.1.2015© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 15
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Jatkuvia projekteja

• KasperIT > Kasper, ajankohtaisia nettisivuja kehitetty

- alkoi sääpalvelusta

- muutama vuosi sitten Kasper peruskorjattiin ja koottiin 

yhteen kasvintuotannon kaikki palvelut

- mukana myös tuhoojatietokanta, jossa runsaasti 

kuvauksia ja kuvia

• Ajankohtaispalstat Maaseudun Tulevaisuudessa ja 

Puutarha & kauppa –lehdessä kasvukauden aikana

• Lukuisia radio- ja lehtihaastatteluja, muutama 

televisiojuttu

• kurssipäivien järjestämistä (Mustiala), luennointia, 

vierailijoiden ohjelman järjestämistä (mm. Eviran venäl. 

kurssitettavat) 
9.1.2015© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 17

Muita projekteja

• Kasvintuhoojien runsauden seuranta

• Tuhoojatietokanta

• Web ja Mobile –palveluja tukeva tiedonhallinta

• Useita yhteistyöprojekteja ProAgrian kanssa, tuholaisten 

tarkkailua, viimeisimpiä hankkeita Tilatesti

• Tiedonsiirtotiimi

• TUPOLEV

• HAVINA –vieraslajiseurantaa

• PesticideLife

9.1.2015© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 18

Merkittävimmät projektit

POMO:

- yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin 

yliopiston kanssa

- hyönteispyydystelyä viirihaaveilla ja keltaisilla 

liimapyydyksillä tutkahavaintojen mukaan

-esitelmä ERAD 2008 konferenssissa Helsingissä

- Matti Leskiseltä edelleen tietoja hyönteisten liikkeistä

9.1.2015© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 19
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Järjestötyötä

• Useita Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita -oppaan 

toimituksia  ja kirjoituksia niihin, 1 kpl Hedelmä- ja marja-

kasvien taudit sekä Sisätilojen tuhoeläimet ja niiden torjunta

• KSS:n puutarhajaosto, Asunto- ja elintarvikehygienian jaosto 

KASELI, KSS:n hallituksen jäsen, puheenjohtaja

• NJF: ennustetyöryhmän jäsen, Suomen NJF:n hallituksen 

jäsen, PLANTS- sektion puheenjohtaja, NJF Boardin jäsen, 

nyt Scientific Committeen jäsen (sektioiden puheenjohtajat)

15.1.2015© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 23

Mikä parasta?
• Konferenssi- , kokous- ja messumatkat

• Ruotsi, Norja, Tanska, Ahvenanmaa, Englanti, Irlanti, Viro, 

Latvia, Liettua, Puola , Tśekki , Hollanti, Italia (ja Sisilia), 

Ranska, Unkari, Belgia, Färsaaret, Kreeta, Australia

Mitä hyötyä on ollut?

• Näytteiden mukana tullut esille uusia tauteja; mansikan 

mustalaikku, mansikan tyvimätä, tomaatin pepinovirus…

• Ohjaaja MTT:n ikkuna ulospäin, helpoin tapa lähestyä

• Nyt näytteiden määrä selvästi vähentynyt, silti niitä ja 

puheluita tulee; keskus kaukana, tutkijat paljon esillä 

julkisuudessa, puhelut menevät suoraan heille

• Maailma muuttunut, kasvihuoneet muuttuneet 

ratkaisevasti, maanviljelijät edelleen haluttomia 

maksamaan tutkimisesta

9.1.2015© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 25

Mitä tulevaisuudessa

• kasvinsuojeluohjaajan virkaa ei enää täytetä samaan 

tarkoitukseen, nyt valittu erityisasiantuntija

• Kasper jatkuu

• Tietoalusta tekeillä, matriiseja väkästetty

• Viljavahti jo koekäytössä, vahtii viljojen tauteja

• Älysovellukset tuhoojien seurantaan

• >kaikki nämä vaativat asiantuntijoita, jotta 

toimisivat!

9.1.2015© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 26
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Miksi viljassa on hometoksiineja ja miten niitä torjutaan 

Päivi Parikka 

Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat ja Biotuotanto, Jokioinen 

 

Hometoksiinit ovat viime vuosina nousseet yhä useammin esiin viljan kauppakelpoisuuteen vaikut-

tavina tekijöinä. Erityisesti kauralla on ilmennyt ongelmia. Kauppaan tarjottujen erien hinta ja 

käyttötarkoitus ovat toksiinien vuoksi muuttuneet ja eriä on hylätty kokonaan. Myös vehnällä ja 

ohralla toksiineja on esiintynyt, mutta vähemmän kuin kauralla. Oli oletettavaa, että epäedullisena 

vuonna 2012 sato oli heikkolaatuista, mutta hyvänäkin vuonna 2013 toksiineja havaittiin runsaasti. 

Mikä on muuttunut: ilmasto, viljely, lajikkeet vai toksiinien määrittäminen? 

Toksiineja on ollut viljassa aina 

Hometoksiinit ovat homesienten aineenvaihduntatuotteita, joilla ne vaikuttavat ympäristöönsä. 

Toksiinit voivat olla haitallisia kasveille, muille mikrobeille tai eläimille. Kasveihin vaikuttavilla yh-

disteillä sienet tuhoavat soluja ja valtaavat itselleen kasvualaa. Muihin mikrobeihin vaikuttamalla 

ne puolustavat itseään ja omaa kasvualuettaan. Punahomeet- Fusarium-suvun sienilajit- ovat meil-

lä hyvin monilla kasvilajeilla esiintyviä taudinaiheuttajia tai kasviaineksen hajottajia. Kaikki lajit 

eivät ole kasveille haitallisia, vaan ne voivat elää kasvinosien pinnalla. Fusarium -lajit muodostavat 

useita toksiineja, mutta yhdisteiden haitallisuus vaihtelee. Jotkut Fusarium-toksiineista ovat hyvin 

myrkyllisiä, toiset eivät lainkaan. 

Meidän ilmastossamme viljoilla esiintyy pääasiassa Fusarium-sienten muodostamia trikote-

keenitoksiineja, joista yleisin on deoksinivalenoli (DON) muunnoksineen. Näiden B-tyypin trikote-

keenien lisäksi esiintyy usein A-tyypin yhdisteitä, T-2 ja HT-2 toksiineja. Deoksinivalenolin myrkylli-

syys on selvästi vähäisempi kuin T-2-toksiinin. Sama Fusarium-laji voivat muodostaa useampia tok-

siineja.  

Punahomeita ja toksiineja on viljassa ollut varmasti aina. Toksiinitutkimusta on ollut Euroopassa 

1800-luvun alusta lähtien, kun Fusarium-lajeja on määritetty ja saman vuosisadan kuluessa havait-

tu lajien yhteys viljan aiheuttamiin myrkytyksiin. Suomessa Fusarium-lajeja ja hometoksiineja on 

tutkittu laajasti mm. 1970-luvun alussa, jolloin viljoissa havaittiin korkeita toksiinipitoisuuksia ho-

meille suotuisten säiden vuoksi. Viljan laatua on kuitenkin mitattu muilla tekijöillä kuin hometok-

siinien määrillä ja toksiinit ovat nousseet puheenaiheiksi yleensä vain eläinten terveysongelmien 

syinä.  

Hometoksiinit nousivat kiinnostuksen kohteiksi 2000-luvun alussa, kun Keski-Euroopassa havaittiin 

viljan DON-pitoisuuksien nousseen viljelyn ja torjuntakäytäntöjen muutosten vuoksi. Vuonna 2006 

tuli voimaan EU-säädös eräiden toksiinien enimmäispitoisuuksista elintarvikkeeksi käytettävässä 

viljassa ja viljatuotteissa. Silloin määritettiin raja-arvot mm. DON-pitoisuudelle ja zearalenonille. 

Voimaan tulleet raja-arvot kiinnittivät huomion toksiineihin ja toksiinimääritykset lisääntyivät vilja-

kaupassa. Suuremmassa mitassa toksiinit tulivat jokaisen viljaa, erityisesti kauraa myyvän tietoi-

suuteen, kun viljakaupassa alettiin mitata pitoisuuksia pikamääritysmenetelmillä ja eriä hylättiin. 
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T-2/HT-2 toksiineille on toistaiseksi enimmäispitoisuuden suositusarvoja, mutta ei virallisia raja-

arvoja. 

Sää tärkein vaikuttava tekijä 

Hometoksiineja on perinteisesti tavattu runsaasti huonoina viljakesinä, kun kasvustot ovat jääneet 

pellolle myöhään syksyyn ja ehkä lakoontuneetkin. Sää onkin tärkein tekijä toksiiniriskin synnyssä. 

Kuitenkin eri toksiineja kehittyy erilaisissa oloissa ja sää vaikuttaa eri tavoin toksiineja muodosta-

vien sienten kasvuun ja erityisesti tartuntaan. Hyvänäkin kesänä ja aikaisin puidussa, hyvälaatui-

sessa viljassa voi olla runsaasti toksiineja.  

Tärkeimmän meillä esiintyvän toksiinin, deoksinivalenolin riskiä voidaan ennakoida viljan kukinnan 

aikaan vallitsevan kosteuden perusteella. Kukinta on tärkeä tartunta-ajankohta ja Fusarium-

tartunta puolestaan vaatii kosteutta. Kukkiin päästyään sieni ei enää ole kosteudesta riippuvainen. 

Toisaalta loppukesän sateet juuri ennen korjuuta lisäävät riskiä edistämällä homeen kasvua. Aikai-

nen tartunta johtaa jyväaiheiden tuhoutumiseen tai jyvien heikkoon kehitykseen, myöhäinen tar-

tunta ei muuta jyvien kokoa, mutta kuorikerrokseen ehtii vielä muodostua toksiineja. Deoksiniva-

lenolia ja T- ja HT-2 toksiineja voi olla viljassa hyvinkin runsaasti jo heinäkuussa, jos olosuhteet 

ovat olleet sienitartunnoille suotuisat. 

Kosteus ja lämpö molemmat vaikuttavat deoksinivalenolin muodostajien kasvuun, mutta tilanne 

on toinen T-2/HT-2 toksiinin riskissä. Lämpö on vaikuttava tekijä, mutta kosteudella ei juuri ole 

vaikutusta ja siksi näiden toksiinien riskiä ei voida luotettavasti ennakoida vallitsevien sääolojen 

perusteella. 

Viljelytavat ovat muuttuneet 

Viljanviljelyssä on viime vuosikymmeninä tapahtunut suuria muutoksia. EU-jäsenyyden aikana ja jo 

ennen sitä alkoi tilakokojen kasvu, joka jatkuu kiihtyvällä vauhdilla. Erikoistuminen on saattanut 

johtaa pelkän viljan viljelyyn ja viljelykierrot ovat ehtineet heikentyä. Tämä näkyy kasvinjätteessä 

säilyvien kasvitautien lisääntymisenä. Tilakokojen kasvu ja samalla tulleet vaatimukset peltojen 

kasvipeitteisyydestä talven aikana ovat muuttaneet viljelytekniikkaa. Muokkaus on vähentynyt ja 

voinut poistua jopa kokonaan. Maata on pyritty suojelemaan eroosiolta ja rakenteen heikkenemi-

seltä. Samalla on jätetty viljelykasvien korjuutähteet maan pinnalle, missä hajoaminen on hidasta.  

Yhdessä vähentyneiden kiertojen kanssa muokkauksen pois jättäminen tai sen keventäminen ovat 

luoneet suotuisat olot kasvitautien aiheuttajille, joista punahomeet- Fusarium-sienet ovat tulleet 

aikaisempaa merkittävämmiksi. Nämä lajit säilyvät kasvinjätteessä hyvin ja osa niistä tartuttaa 

myös viljan juuristoa ja tyviä, siirtyen lopulta tähkiin ja kehittyviin jyviin. Maan pinnalla olevasta 

oljesta ja sängestä taudinaiheuttajien on helppo siirtyä kasvavaan viljaan kesän kuluessa. Pintaan 

jätetty olki on voinut aikaistaa punahometartuntoja ja ehkä toksiinien muodostumistakin. Mulla-

tusta oljesta tartunta siirtyy kasveihin, mutta muokkaus voi viivästyttää tartunnan kehitystä.  

Viljelykierto muuttaa myös punahomelajistoa jonkin verran, mutta lyhyt katko viljan viljelyssä ei 

riitä vähentämään tartuntaa riittävästi. Maahan olisi saatava myös nopeasti hajoavaa eloperäistä 

ainesta, joka voisi lisätä hajotusta. Nurmi tai viherlannoituskasvi olisi kierrossa terveellinen lisä, 
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mutta sillä on kustannuksensa ja nurmelle on hankittava käyttäjä. Niitä tosin löytyy kasvavien kar-

jatilojen läheisyydessä. 

Muutoksiin on sopeuduttava - voidaanko toksiineja torjua? 

Kasvitautien torjunnassa lajikkeen taudinkestävyys on perustekijä. Kuitenkaan meillä viljeltävien 

viljalajikkeiden kestävyydestä ei ole riittävästi tietoa. Erityinen ongelma on kaura, jolle Fusarium-

kestävyyttä ei ole jalostettu. Lajikkeiden välillä voi olla rakenteellisia eroja, jotka vaikuttavat tar-

tuntaan. Oman vaikeutensa kauralla tuo pitkä kukinta-aika, joka lisää tartunnan mahdollisuuksia. 

Peittaus puhdistaa kylvösiementä itävyyttä ja orastumista haittaavista homesienistä. Sen teho ei 

kuitenkaan riitä orasvaihetta pitemmälle, mutta puhtaalla siemenellä luodaan edellytykset hyvälle 

kasvustolle. Toisaalta orastumista heikentävistä punahomeista F. graminearum, joka on DON-

toksiinin tuottaja, tuhoaa oraiden lisäksi versoja kesän mittaan. Tuhoutuneista versoista se voi 

levitä tähkiin ja röyhyihin. 

Punahomeiden torjuntavalmisteita on viime vuosina tullut markkinoille nopeasti. Tehon arvioinnin 

tekee kuitenkin vaikeaksi sääolojen suuri vaikutus punahomeiden kasvuun ja tartuntaan. Valmis-

teet tehoavat myös eri tavoin eri lajeihin. Monien tutkimusten johtopäätöksenä on ollut, että  

T2/HT-2 tuottajiin ja toksiinien määrään on vaikea vaikuttaa torjunnalla. DON-toksiinin tuottajiin 

teho on ollut parempi, mutta siinäkin vuosivaihtelut voivat olla merkittäviä. Ulkomaiset tutkimus-

tulokset ovat pääosin vehnältä, koska DON on ongelma maailmalla, myös Keski-Euroopassa ja jo 

Tanskassa syysvehnällä. Meillä, kuten myös Ruotsissa ja Norjassakin suurimmat ongelmat ovat 

kauralla, jolle etelämpänä ei valmisteita juurikaan ole kokeiltu. Kauran kukinta poikkeaa ohrasta ja 

vehnästä, joten myös torjunnan ajoitus on erilainen. 

Kasvuston käsittely punahomeiden torjumiseksi on ajoitettava aikaisintaan tähkälle tulon aikaan. 

Ennen tähkälle tuloa tehty käsittely ei vaikuta tartuntaan. Ohra kukkii jo osin tupessa, joten sillä 

käsittelyä ei tarvitse myöhentää. Kauralla kukinta alkaa myöhemmin ja kestää pitkään ja siksi tor-

junta vasta selvästi röyhylle tulon jälkeen voi tavoittaa tartunnan parhaiten. Liian myöhään ei kä-

sittelyä voi jättää, koska valmisteiden varoaika on pitkä. Torjunta-aineen käyttömäärän alentami-

nen ja käsittelyjen jakaminen voi antaa mahdollisuuden laajentaa käsittelyaikaa, mutta toisaalta 

rokottaa homeita torjuntaa kestäviksi. Erityisesti strobiluriinia sisältävien valmisteiden käytössä 

kestävyyden kehittyminen on otettava huomioon. 

Punahometartunta voi levitä satoon vielä vähän ennen korjuuta, eikä torjunta riitä enää suojaa-

maan tartunnan lisääntymiseltä. Hyvin kosteana puidussa sadossa homeet jatkavat kasvuaan, 

kunnes kuivaus pysäyttää sen ja toksiinien muodostumisen. 

Ennakointi voi parantaa tulosta 

Parin viime vuoden aikana on tutkimushankkeissa kehitelty DON-toksiinin riskin ennustamista 

säämallin avulla. Säätietoihin pohjaavat laskelmat ovat havainneet hyvin toksiiniriskin kehittymi-

sen eri alueilla. Kuitenkaan ennustetta ei ole vielä voitu viedä ajantasaiseksi tilojen käyttöön. Jos 

oman alueen säätietojen pohjalta olisi mahdollista saada riskiennuste jo viljan kukinnan aikaan, 

voisi torjuntakäsittelyn tehdä tarpeen mukaan. Tilakohtaista ennustetta odotellessa jokainen tor-

juntaa suunnitteleva viljelijä voi tarkkailla lämpötiloja ja etenkin kosteutta ja sen säilymistä viljan 
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kukinnan aikaan. Jos riski on kohonnut, puidun sadon lajittelu tai lisäkierrätys kuivurissa voivat 

vielä pelastaa kauppakelpoisuuden. 

Koska toksiinintuottajat säilyvät oljessa ja sängessä, muokkaus voi parantaa tilannetta ongelmalli-

sen kesän jälkeen. Kauran jälkeen viljeltynä punahometartunta voi lisääntyä muillakin viljoilla sa-

malla lohkolla. Syysviljoilla toksiiniongelmia ei ole esiintynyt. 

Ehkä tulevaisuudessa meillä on käytettävissä viljelyyn Fusarium-tartuntaa paremmin kestäviä vilja-

lajikkeita kuin tällä hetkellä. Lajikkeiden vertailu voi jo nyt auttaa löytämään turvallisia vaihtoehto-

ja. 
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Hometoksiinit: tilatason diagnostiikka 
Riitta Savikurki 

ProAgria Etelä-Savo, Kasvituotannon ja talouden asiantuntija 
 
Miten suhtautua yhä enenevässä määrin esiintyvään kauran punahomeeseen? Minkälaisia toimia 

minun viljelijänä olisi syytä tehdä omalla tilallani ja viljelyssäni? Ruiskutuksilla ja käsittelyillä ei 

tunnu olevan vaikutusta hometoksiinien vähenemiseen?  

Näitä kysymyksiä uskoisin lähes jokaisen viljaa rehuksi ja etenkin elintarvikkeeksi viljelevän pohti-

van. Etelä-Savossa on kahdessa eri kasvituotannon hankkeessa tehty tilahavaintokokeita punaho-

meen torjuntakäsittelyistä. Molemmat hankkeet on toteutettu yhteistyössä MTT Mikkelin yksikön 

kanssa ja suuressa roolissa ovat olleet tutkijat Pirjo Kivijärvi ja Päivi Kurki ja tutkimusmestari Kari 

Narinen.  

Ensimmäinen hanke oli 3-vuotinen Kasvituotanto kannattaa-hanke vuosina 2011-2013 ja toinen 

Laatua ja tuloksia kasvituotantoon-hanke vuonna 2014. Kaikkina vuosina tilat ovat olleet samat 

siemenviljaa viljelevät ja pakkaavat tilat Joroisissa ja Mikkelissä. Tiloja oli kolme. Tiloilla oli totuttu 

tekemään kasvinsuojelutoimenpiteitä ja ennen kaikkea viljelijät olivat motivoituneita etsimään 

uusia, parempia käytäntöjä. 

Vuosien 2011-2013 kokeissa eri punahomeentorjuntakäsittelyt (Prosaro EC 250, Proline EC 250) 

eivät vähentäneet viljelijöiden mielestä riittävästi punahometta ja hometoksiineja. Asiaa pohdittiin 

monelta kantilta; mietittiin käyttöajankohtaa ja kylvösiemen laatua. Tultiin siihen tulokseen, että 

jotain uutta täytyy koejärjestelyihin löytää, että tilatasolla voidaan hometoksiineja vähentää.  

Kun uuden hankkeen kylvöjä suunniteltiin, päätettiin kylvösiemenestä analysoida hometoksiinit. 

Kylvösiemenen DON-toksiinit olivat 230 mikrog/kg ja T-2 ja HT-2-toksiinit olivat 90 mikrog/kg. Tätä 

siementä käytettiin tiloilla 1 ja 3. Tilan 2 käyttämä siemen oli tilan omaa analysoimatonta siemen-

tä. 

Toinen seikka, jota kovasti pohdittiin, oli torjunta-aineen käsittelyajankohta. Kauran kukinta voi 

kestää jopa kaksi viikkoa, ja torjunta-aineella tulisi saada riittävä suoja koko kukinta-ajalle. Käytet-

tyjen torjunta-aineiden nykyiset käyttöohjeet mahdollistavat protiokonatsolin ja tebukonatsolin 

käyttöajankohdiksi kukinnan alun. Yhdessä MTT:n kanssa suunniteltiin kaksi punahomeen torjun-

takäsittelyä; 5-7 päivää ennen kukintaa ja toinen käsittely 5-7 päivää täydestä kukinnasta tai edel-

lisestä käsittelystä. Kokeessa oli käytössä sekä peittaamaton sekä peitattu kylvösiemen. 

Tuloksista 

Peittaamattomalla ja peitatulla siemenellä kylvettyjen kasvustojen hometoksiinimäärillä ei ollut 

selkeää eroa. Tilalla 2, jonka kylvösiemenen hometoksiineja ei ollut analysoitu, peitatun kylvösie-

menen sadot sisälsivät vähemmän DON-toksiineja kuin peittaamaton.  

Suurimmat erot löytyivät kylvösiemen alkuperän mukaan ja lisäksi mahdollisimman myöhäisellä 

punahomeruiskutuksella (tila 3). Riskirajalla, myöhään tehty punahomeen torjunta Prosarolla ja 
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puhdas kylvösiemen vähensivät DON-toksiiniarvot alle analyysiarvojen. Tilahavaintokokeilta kirjat-

tiin myös säätietoja ylös, mutta niiden tarkempi analysointi on vielä kesken. 

Vuoden 2014 tilahavaintokokeelle suunnitellaan jatkoa, koska tulokset olivat mielestämme kan-

nustavat. Lisäksi torjunta-aineiden käyttöohjeisiin tulisi saada muutosta käyttöajankohdan osalta 

ja se vaatinee myöskin lisäkokeita.  
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Tehdään IPM-tiekartta Suomelle:  
tiedontarpeen nopea muuttuminen on huomioitava IPM-
tutkimusohjelman valmistelussa 
Anne Nissinen, Irene Vänninen, Kati Räsänen, Kari Tiilikkala 

Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat ja Biotuotanto, 31600 Jokioinen, anne.nissinen@luke.fi 

 
Integroidun kasvinsuojelun (IPM) kehitys etenee yleensä kolmen portaan kautta. Tasolla I pääpai-

no on kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämisessä tarkkailun ja kynnysarvojen avulla sekä vali-

koivien torjunta-aineiden käytössä. Tasolla II pyritään korvaamaan kasvinsuojeluaineita mekaani-

silla, fysikaalisilla ja biologisilla torjuntamenetelmillä, ja ymmärtämään eliöiden välisiä vuorovaiku-

tussuhteita, ja edelleen tasolla III suunnitellaan viljelyjärjestelmää uudelleen, jotta kasvinsuojelu 

saataisiin toteutettua mahdollisimman pitkälle ekosysteemipalveluiden avulla. Tällä tasolla integ-

roitu kasvinsuojelu siis lähestyy vahvasti luomua.  

Tässä työssä IPM:ään liittyviä taustatietoja kerättiin eri sidosryhmiltä kahtena eri vuonna Suomes-

sa. IPM-APU- ja VIPM-hankkeissa tehtiin IPM-kyselyitä sekä marjan- että vihannesviljelijöiden 

pienryhmille v. 2012 aikana. Näissä kyselyissä kartoitettiin viljelijöiden IPM-käsitystä (minkä tason 

kautta he sitä hahmottavat), sitä mitä IPM:n elementtejä he jo työssään käyttävät, ja sitä mistä 

akuuteimmin tarvitaan tietoa. Syyt käyttää IPM:ää ja olla käyttämättä sitä ovat vihannes- ja mar-

janviljelijöillä hyvin samanlaiset: kustannussäästöt ja tuoteturvallisuus viljelijän itsensä tai asiak-

kaan (kuluttajan) näkökulmasta. Syyt, jotka saivat viljelijät kaihtamaan IPM:ää, olivat myös hyvin 

samankaltaisia marjan- ja vihannesviljelijöillä: menetelmien kalleus, työläys ja päätöksenteon epä-

varmuus. Samoin jo käytössä olevat IPM:n osat: ennakoivat torjuntatoimet, tarkkailu ja tunnistus, 

torjunta-aineresistenssin hallinta olivat lähes samoja marjan- ja vihannesviljelijöiden keskuudessa. 

Vaikeiksi tai mahdottomiksi vihannesviljelijöiden joukossa koettiin ei-kemiallinen torjunta, täsmä-

torjunta, resistenssin hallinta sekä oppiminen ja oman onnistumisen arviointi. Kysymykseen ”Mit-

kä tilasi kasvinsuojeluongelmat vaativat ensimmäiseksi uusia tai tehokkaampia ratkaisuja?” saa-

duista vastauksista suurin osa käsitteli kemiallisen torjunnan täsmentämistä (mm. käytössä olevaa 

torjunta-aine valikoimaa, jaettua käsittelyä, vesistörajoituksia, peräkkäisen käytön rajoituksia). 

Tietoa kaivattiin myös torjuntakynnyksistä ja torjunnan ajoittamisesta sekä mekaanisista rikkakas-

vintorjuntamenetelmistä ja myös muista vaihtoehtoisista torjuntamenetelmistä. Näistä vastauksis-

ta näkyy, että v. 2012 maaliskuussa kyselyä tehtäessä oltiin vielä melko vankasti IPM:n vaiheessa I, 

jossa keskitytään torjunta-ainekäsittelyjen vähentämiseen tarkkailutietoon ja kynnysarvoihin pe-

rustuen.  

IPM-Suomi II -tapahtumassa marraskuussa 2014 järjestettiin sidosryhmille työpajoja, jossa olivat 

mukana kasvintuottajat, asiantuntijat viranomaiset, ja tutkimus. Työpajoista saadut tutkimustar-

peet tärkeysjärjestyksessä (=kuinka moni ryhmä koki asian tärkeäksi):  

mailto:anne.nissinen@luke.fi
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1. Ei-kemialliset suoran torjunnan menetelmät (tutkimus, kasvintuottajat, viranomaiset, asi-

antuntijat): Biologisten, fysikaalisten ja mekaanisten torjuntamenetelmien kehittäminen, 

keinovalikoiman selvittäminen ja eri keinojen yhdistäminen käytännössä (myös kemialliset 

mukana). 

2. Kasvinvuorottelun parantaminen ja uudelleensuunnittelu (tutkimus, kasvintuottajat, viran-

omaiset): Viljelykiertojen ja kasvinvuorottelun parantaminen ja uudelleensuunnittelu sekä 

vuosien yli että kasvukauden sisällä (esim. seosviljely) sekä maan kasvukunnon ja mikrobis-

ton hoito. Erityisesti vihannespuolella viljelykierroissa on kehittämistä johtuen uusien kas-

vilajien ja palkokasvien kokeiluista, koska uusien kasvien kasvintuhoojavalikoima huonosti 

tunnettu. Kannustuskeinot viljelykiertojen kehittämiseen. 

3. Jaettu 3. sija: Kasvintuhoojien kemikaaliresistenssin hallinta (viranomaiset, tutkimus): tar-

vetta etenkin tuotantokeskittymissä. Tilannekartoitukset, keinot, tiedonvälitys. 

4. Jaettu 3. sija: Yhteistyö ja tiedon jakaminen. Demotilaverkostot, yhdessä oppiminen. (tut-

kimus, kasvintuottajat) 

5. Jaettu 3. sija: Muut ennaltaehkäisevät ja ennakoivat menetelmät (kasvintuottajat, asian-

tuntijat): tarkkailumenetelmiä ja kynnysarvoja koskeva tutkimus, kasvinsuojelun dokumen-

toinnin kehittäminen ja sen hyödyntäminen toiminnasta oppimisessa. 

Näistä työpaja-aineistoista voidaan nähdä, että keskustelu on muuttunut vuosina 2012 ja 2014 

pidettyjen työpajojen välillä merkittävästi. Siinä missä akuutit kysymykset 2012 koskettelivat suu-

relta osin kemiallisen torjunnan täsmentämistä, vuonna 2014 nostettiin jo esille systeemitason 

kysymyksiä, kuten viljelykierron merkitys, maan kasvukunto, ja toisaalta toimijoiden väliseen vuo-

rovaikutukseen liittyviä asioita (pienryhmätoiminta, demotilat, yhdessä oppiminen). Keskustelun 

painopiste on siirtynyt kahdessa vuodessa IPM:n tasolta I tasolle II.  

Työpaja-aineistot osoittavat sen, että muutos kentällä on nopeaa. On ymmärretty, että kemiallis-

ten aineiden valikoiman kaventuessa uusia tekniikoita ja toimintamalleja on haettava niin luomus-

ta kuin muista maista, ja että nämä toimintamallit sovitetaan oman tilan tarpeisiin nopeimmin 

yhdessä oppien. Tässä vaiheessa voidaan kysyä: pysyykö tutkimus muutoksen kelkassa mukana? 

Jos tutkimustarpeet määritetään kahden vuoden takaisten kyselyiden pohjalta, aiheet ovat passé, 

ja jo lähtökohtaisesti vastataan vääriin kysymyksiin. Miten rakennetaan dynaaminen tutkimus-

agenda? Miten saadaan aikaan riittävän laaja ja tiheä kontaktiverkko tutkimuksen ja kentän välille, 

jotta tutkimus on ajassa, ja kysyy oikeat kysymykset? Millaisia viestintäkanavia tarvitaan tutkimuk-

sen ja eri toimijoiden välille? Miten viesti menee perille kumpaankin suuntaan? Muuttuvassa toi-

mintaympäristössä tutkimuksen toimintatapojen ja roolin on muututtava. 
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Syksyllä kylvettävien kasvien kasvinsuojelu 

Patrik Erlund 

Nylands Svenska Lantbrukssällskap 

 
Syysviljojen pinta-alat ovat 2000-luvulla vaihdelleet 26 000 ha:n ja 85 000 ha:n välillä, ja syysöljy-

kasvien 1500 ha:n ja 3000 ha:n välillä. Syysrapsi on viime vuosina herättänyt kiinnostusta ja sen 

pinta-ala on kasvanut syysrypsin pinta-alaa suuremmaksi. Syysmuotoja öljy- sekä viljakasveista 

viljellään korkean satopotentiaalin takia, mutta myös työteknisistä syistä, jotta saadaan työhuiput 

tasattua. 

Syyskylvöiset kasvit ovat alttiita monelle eri kasvintuhoojalle pitkän kasvuaikansa takia. Kriittinen 

vaihe syyskylvöisten kasvien viljelyssä on talvehtimisen varmistaminen. Talvehtimisen onnistumi-

seen voidaan vaikuttaa viljelykierrolla, lohko- ja lajikevalinnalla, lannoituksella sekä kasvinsuojelul-

la. Tavoitteena on vahva hyväkuntoinen kasvusto, joka kestää talven ja kevään tuomaa rasitusta. 

Seuraavassa tekstissä käsitellään syksyn kasvinsuojeluongelmat syysviljoilla ja syysöljykasveilla. 

Syysviljat 

Rukiilla ja syysvehnällä on osittain samat tuholaiset, mutta ruis on niille alttiimpi aikaisen kylvö-

ajankohdan takia. Tuholaisten tarkkailu kannattaa aloittaa heti orastumisvaiheessa. 

Kahukärpänen (Oscinella frit) 

Kahukärpänen on 2-3 mm kokoinen kiiltävä kärpänen, jota esiintyy toukokuun puolestavälistä 

syyskuulle niin kauan kuin lämpöä riittää. Elokuussa kylvetyt rukiin tai syysvehnän oraat voivat 

vioittua. Naaraat munivat kehittyviin oraisiin, kun vuorokauden keskilämpötila on yli 10 oC ja mak-

similämpötila yli 14 oC. Toukat kehittyvät yli 12 oC lämpötilassa ja tunkeutuvat oraan tyveen ja ai-

heuttavat vioituksia lähinnä pääversossa. Näkyvä oire on, että nuorin lehti lakastuu. 

Kahukärpäsiä kannattaa tarkkailla kelta-ansojen avulla. Torjuntakynnys on n. 5 kpl/ansa, ja jos 

sään ennustetaan jatkuvan lämpimänä, torjunta voidaan tehdä pyretroideilla 1-2 lehtiasteella. 

Viirukaskas (Psammotettix alienus) 

Viirukaskas levittää vehnän kääpiökasvuviroosia eli WDV:tä. Kaskas siirtyy lämpimien olosuhteiden 

vallitessa ympäristöstä kasvustoon kantaen virusta. Virus siirtyy syysvehnään aikuisista kaskaista. 

Viroottisia kasveja voi löytyä jo syksyllä, mutta yleensä ne eivät selviä talvesta. Kaskas munii syksyl-

lä kasvustoon ja virus säilyy talvehtineissa munissa ja leviää edelleen kasvustossa keväällä kuoriu-

tuneiden toukkien avulla. Oireet kasvustossa näkyvät selvästi seuraavana vuonna korrenkasvun/ 

tähkimisen aikaan kasvuston värimuutoksina sekä lyhytkasvuisuutena. Riskiä lisää vehnä vehnän 

jälkeen, kasvuston aukkoisuus, runsas kasvijäte sekä aikainen kylvö. Viirukaskasta voi torjua syksyl-

lä myöhästyttämällä kylvöä. Kemiallinen torjunta pyretroideilla on mahdollista varhaisella orasas-

teella, mutta ruotsalaisissa kokeissa torjuntatulos on ollut epävarma. 
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Etanat 

Etanat voivat aiheuttaa paikallisesti huomattavia tuhoja syysviljan oraissa. Valepelto-etana (Dero-

ceras reticulatum) ja peltoetana (D. agreste) ovat haitallisimpia etanoita peltoviljelyssä. Etanatuho-

ja on vaikea ennustaa etukäteen. Ne siirtyvät usein lohkolle reunoista, tuhoten eteen tulevat kas-

vit. Näin ei kuitenkaan ole aina, vaan tuhoja voi samanaikaisesti esiintyä koko lohkolla, jos lohkolla 

on jo valmiiksi ollut populaatio, joka pääsee kehittymään. Etanat viihtyvät kosteissa olosuhteissa ja 

tarvitsevat koloja ja onkaloita piilopaikkoina selviytyäkseen. Muokkaus vähentää etanariskiä, mut-

ta jos muokkauksen jälkeen ja kosteiden olosuhteiden vallitessa kylvöalusta on jäänyt kokkareisek-

si, tuhoriski kasvaa. Etanoita voi seurata esimerkiksi asettamalla laudanpätkiä peltoon. Ne mene-

vät mielellään suojaan laudanpätkän alle ja ovat sieltä helposti laskettavissa. 

Etanoita voidaan torjua etanasyötillä, esim. Sluxx 5-7 kg/ha. Myös sammutettua kalkkia on käytet-

ty etanantorjunnassa (2x200 kg/ha puolen tunnin välein).  

Rikkakasvien torjunta 

Rehevää jääntirypsiä tai –rapsia ja syksyllä itänyttä saunakukkaa voidaan torjua syysruiskutuksella 

MCPA:lla syysviljan olleessa 2-3 lehtiasteella. Hybridiruislajikkeille ei kuitenkaan suositella MCPA-

käsittelyä. Keväällä kannatta kiinnittää erityistä huomiota syksyllä taimettuneisiin rikkakasveihin, 

kuten saunakukkaan, mataraan, peippiin ja orvokkiin. Niiden torjunta vaatii tarkkuutta ainevalin-

nan sekä ruiskutusajankohdan osalta. 

Lumihome (Microdochium nivale) 

Lumihome voi joinakin vuosina aiheuttaa merkittäviä talvituhoja syysviljakasvustoissa. Tautia suo-

sii pysyvä lumipeite, joka sataa routaantumattomaan maahan, jossa lämpötila lumen alla on 

> 0 oC. Runsas määrä kasvijätettä maan pinnalla lisää riskiä. Tämän lisäksi rehevä kasvusto suosii 

taudin kehittymistä. Tautia voidaan ehkäistä viljelykierrolla. Esikasvit, kuten öljykasvit, herne tai 

kaura, vähentävät lumihomeen riskiä. Lumihometta voidaan myös torjua kemiallisesti syksyllä 

siemenen peittauksella tai kasvustoruiskutuksilla loka-marraskuussa, olosuhteiden mukaan niin 

myöhään kuin mahdollista. Kasvustoruiskutuksiin hyväksytyt valmisteet ovat Amistar, Proline, Bas-

so, Sportak ja Topsin. 

Syysöljykasvit 

Syysöljykasvien talvehtimista voidaan parantaa oikealla viljelytekniikalla. Varsinkin syysrapsin vilje-

lyssä tavoitteena pitää olla sopivan harva ja hyvin kehittynyt kasvusto, jossa kasviyksilöt eivät kil-

paile keskenään tai rikkakasvien ja jääntiviljan kanssa elintilasta. Liian voimakas kilpailu kasvustos-

sa johtaa turhaan pituuskasvuun ja siihen, että kasvupiste nousee ylemmäs. Tämä lisää talvituho-

jen riskiä. Kylvö on tehtävä sopivalla siemenmäärällä (50-80 kpl/m2) riittävän aikaisin, jotta läm-

pösummaa kertyisi kehittyvälle kasvustolle optimaaliset 450 oC taimettumisen jälkeen. Tällöin 

täyttyy nk. 8x8x8 sääntö, eli taimilla on 8 lehteä, juurenniska on vähintään 8 mm paksu ja juuri on 

8 cm pitkä. Näin pitkälle kehittynyt taimi on valmis talvehtimaan. 
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Etanat 

Syysöljykasvien kylvöaika on heinä-elokuun vaihteessa, jolloin on yleensä vielä lämmintä. Kosteat 

olosuhteet, karkea kokkareinen kylvöalusta ja lämmin sää suosivat etanoiden esiintymistä. Näiden 

olosuhteiden vallitessa etanat ovat monena vuonna aiheuttaneet merkittäviä tuhoja syysöljykasvi-

kasvustoissa. Etanoita pitää torjua taimettuvista syysöljykasvikasvustoista heti kun etanoita ja 

syöntijälkiä havaitaan. Etanoita voidaan havainnoida ja torjua samalla tavalla kuin mainittiin syys-

viljaosiossa. 

Kirpat 

Kirppoja on syytä tarkkailla myös syyskesällä taimettuvissa kasvustoissa varsinkin jos kasvusto on 

perustettu peittaamattomalla siemenellä. Torjunta tehdään pyretroideilla jos yli 30 % lehden pin-

ta-alasta on tuhoutunut. 

Rikkakasvien torjunta 

Rikkakasveja on tärkeä torjua syysöljykasvikasvustoista jo syksyllä. Syystorjuntaan hyväksytty Buti-

san Top on suhteellisen laajatehoinen ja se toimii hyvin syksyn kosteissa olosuhteissa. Rikkakasvien 

syystorjunta on myös tärkeä siksi, että sillä voidaan vähentää rikkakasvien aiheuttamaa kilpailua 

kasvutilasta, joka muuten johtaisi turhaan pituuskasvuun ja siihen, että kasvupiste nousee ylem-

mäs. Tämä johtaa osaltaan heikompaan talvenkestävyyteen. Samasta syystä on tärkeätä torjua 

mahdollista jääntiviljaa öljykasvikasvuston seasta esim. valikoivilla juolavehnäaineilla.  

Keväällä kannattaa tarkkailla onko lohkolla vielä saunakukkaa. Saunakukan kevättorjuntaan voi 

käyttää Galeraa. 

Kasvitautien torjunta 

Kuivamätää voi torjua syysrapsikasvustoissa syksyllä metkonatsolia sisältävillä valmisteilla (Juven-

tus 90). Samalla voidaan hillitä varren pituuskasvua, jotta kasvupiste pysyy alhaalla. Käyttömäärä 

on 0,1 l/ha/lehti (esim. 5-lehtiasteella -> Juventus 0,5 l/ha). Käsittelyä ei suositella puolikääpiöla-

jikkeille. 
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Syysrapsin viljelykokemuksia 

Martti Yli-Kleemola 
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Neonikotinoidit ja öljykasvien peittaustilanne muualla 
EU:ssa 
Satu Rantala 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes, satu.rantala@tukes.fi 
 

Taustaa 

Neonikotinoidit ovat hyönteisten torjuntaan tarkoitettuja, 1990-luvulta käytössä olleita kasvinsuo-

jeluaineita. Mehiläiset ja muut pölyttäjähyönteiset ovat niille herkkä eliöryhmä. Neonikotinoidien 

vaikutustapa perustuu viivästyneeseen myrkyllisyyteen. Tästä syystä aineelle altistuneet, mutta 

hengissä säilyneet lentomehiläiset voivat kuljettaa jäämiä pesiin, joissa ne vaikuttavat kehittyviin 

toukkiin ja sikiöihin. 

EU-alueella on viime vuosina raportoitu havaintoja mehiläisten kuolemantapauksista ja tieteelli-

sessä kirjallisuudessa on julkaistu useita tutkimuksia, joissa epäillään neonikotinoidien olevan osal-

lisena pölyttäjähyönteisten kantojen romahtamiseen.  

Suomessa neonikotinoideja sisältäviä peittausaineita alettiin käyttää 2000-luvun alussa.  

EFSA arvioi neonikotinoidien riskejä ja rajoitti käyttöä 

Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) julkaisi arviointinsa aiheesta tammikuussa 

2013. Johtopäätöksissään EFSA arvioi tarkasteltujen neonikotinoidien tiettyjen käyttökohteiden 

olevan mehiläisten kannalta turvallisia, toiset taas osoittautuivat selkeästi riskiä aiheuttaviksi, ja 

joissakin käyttökohteissa riskejä ei voitu sulkea pois tietojen puutteellisuuden vuoksi.  

Komissio hyväksyi 24.5.2013 täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 485/2013, joka kieltää neoniko-

tinoideihin kuuluvien imidaklopridia, tiametoksaamia ja klotianidiinia tehoaineinaan sisältävien 

valmisteiden ja niillä käsiteltyjen siementen käyttöä mehiläisiä houkuttelevilla kasveilla (kymmeniä 

kasveja), mukaan lukien rypsi ja rapsi.  

Komissio tarkastelee rajoitusta uudelleen heti kun uusia tietoja on käytettävissä ja viimeistään 

kahden vuoden kuluessa ottaakseen huomioon merkityksellisen tieteellisen ja teknisen kehityksen. 

Kiellon merkitys Suomessa 

Öljykasvien viljelyala on vaihdellut Suomessa viime vuosina 50 000 -150 000 hehtaariin. Viljely pe-

rustuu 90 prosenttisesti kevätlajikkeiden viljelyyn, koska Suomen pohjoiset ilmasto-olosuhteet, 

pitkä ja kylmä talvi, sekä lyhyt kasvukausi heikentävät syysöljykasvien viljelymahdollisuuksia. Ke-

väällä kylvettävä rypsi ja rapsi ovat syksyllä kylvettäviä lajikkeita alttiimpia kirppatuhoille. Kevätöl-

jykasvien kylvön aikaan maa on kylmää ja taimettuminen hidasta, jolloin kirpat voivat vahingoittaa 

kasvustoja jopa niin paljon, että vain vähäinen osa siemenistä kehittyy taimiasteelle.  

Kirppaa on torjuttu 2000-luvun alusta neonikotinoideja sisältävillä peittausaineilla. Neoniko-

tinoideja korvaavia peittausaineita ei ole tällä hetkellä käytettävissä. Mikäli ratkaisua kirppaon-

gelmaan ei löydy, pienenisi öljykasvien pinta-ala todennäköisesti rajusti ja se johtaisi mm. koti-

eläinten valkuaisrehun omavaraisuuden heikkenemiseen. Myös rypsiöljyn kotimainen tuotanto 

mailto:satu.rantala@tukes.fi
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elintarvikekäyttöä varten voisi loppua lähes kokonaan ja lisäksi öljykasvien viljelyn loppuminen 

voisi johtaa viljelykierron yksipuolistumiseen ja pölyttäjien ravintokasvien alueittaiseen romahta-

miseen. 

Merkitys muualla Euroopassa 

Keski- ja Etelä-Euroopassa viljellään ainoastaan syksyllä kylvettäviä muotoja, joilla on merkittävästi 

pienemmät kirppaongelmat kuin kevätkylvöisillä muodoilla. Mutta ainakin Baltian maat ja Roma-

nia ovat hakeneet neonikotinoideja sisältäville peittausaineille poikkeuslupia, joten siellä ongelma 

tunnistetaan.  

Poikkeusluvat 2014 ja 2015 

Kasvinsuojeluainelainsäädäntö (EU-asetus 1107/2009, 53 artikla) sisältää mahdollisuuden, jossa 

jäsenvaltio voi poikkeustilanteessa myöntää valmisteelle 120 vuorokauden poikkeusluvan. Tukes 

myönsi kevätkaudelle 2014 poikkeusluvan neonikotinoideja sisältävillä peittausaineilla peitatun 

siemenen käytölle. Kevätkaudelle 2015 on myönnetty poikkeuslupa (3.3.2015–31.6.2015) Elado FS 

480- ja Cruiser OSR -valmisteiden käyttöön kirppojen torjumiseksi öljykasveilla. 

Muista EU maista hätälupia on annettu ainakin Romaniassa, Virossa ja Latviassa. 

Neomehi-hanke 

Yleinen käsitys Suomessa on ollut, ettei peittausaineina käytetyistä neonikotinoideista ole ollut 

haittaa pölyttäjille. Asian selvittämiseksi käynnisti MTT yhdessä Eviran kanssa kaksivuotisen hank-

keen vuonna 2013. Hankkeessa tutkitaan öljykasvien peittauksessa ja ruiskutuksessa käytettävien 

neonikotinoideja sisältävien valmisteiden vaikutusta mehiläisiin. Neomehi-hankkeen väliraportti 

julkaistiin syyskuussa 2014 (Impact of use of neonicotinoid insecticides on honey bees in the culti-

vation on spring oilseed crops in Finland, http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti157.pdf). 

Ensimmäisen kauden tulosten perusteella ei voitu havaita, että neonikotinoideilla olisi ollut vaiku-

tuksia koekenttien läheisyydessä olevien mehiläisyhdyskuntien kuntoon tai talvehtimiseen. Vähäi-

siä määriä jäämiä löytyi siitepölystä ja medestä.  

Toisen kauden tulosten raportointi on vielä kesken. Tutkimus antaa viitteitä neonikotinoidien vai-

kutuksista mehiläisiin Suomessa, mutta tutkimuskohde on haastava ja lisätutkimuksia tarvittaisiin 

varmojen vastauksien saamiseksi. 

http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti157.pdf
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Euroopan suursäätila ja ilmastonmuutos 

Kimmo Ruosteenoja 

Ilmatieteen laitos 

 

Kasvihuoneilmiön koko ajan jatkuva voimistuminen lämmittää maapallon ilmastoa 

Ihmiskunnan tuottamien päästöjen vaikutuksesta ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuudet li-

sääntyvät jatkuvasti. Kasvihuonekaasuista tärkein on hiilidioksidi; sen pitoisuus ilmakehässä oli 

ennen teollistumisen aikaa 280 ppm (ppm = tilavuuden miljoonasosa) mutta tätä nykyä jo noin 400 

ppm. Kasvihuonekaasut toimivat puoliläpäisevänä suodattimena, päästäen auringon säteilyn läm-

mittämään maapalloa mutta samalla jarruttaen silmin näkymättömän lämpösäteilyn karkaamista 

avaruuteen. 

Kasvihuonekaasujen lisääntyminen nostaa maapallon lämpötilaa. Lämpeneminen ei kuitenkaan 

etene tasaisesti. 1900-luvun loppuvuosina maapallon lämpötila nousi nopeasti. Tämän vuositu-

hannen alku on ollut suvantovaihetta, joskin merissä lämpeneminen on jatkunut koko ajan. 

Tulevasta ilmastosta saadaan tietoa ilmastomallien avulla. Mallit perustuvat fysiikan lakeihin, jotka 

on puettu tietokoneohjelman muotoon. Tietokoneitten suorituskyvyn rajallisuuden takia malleissa 

on jouduttu tekemään erilaisia yksinkertaistuksia, minkä vuoksi eri mallien tulokset poikkeavat 

toisistaan. 

Uusimpiin mallituloksiin perustuvia arvioita Suomen tulevasta ilmastosta 

Lämpötila nousee kaikkina vuodenaikoina, talvella kuitenkin enemmän kuin kesällä. Mikäli kasvi-

huonekaasujen päästöt jatkavat hallitsematonta kasvuaan (ns. RCP8.5-skenaario), keskilämpötilan 

ennustetaan kohoavan mallista riippuen talvella 5-11 asteella sadassa vuodessa. Kesällä lämpöti-

lan nousu olisi 3-7 astetta. Jos taas päästöjen rajoittamisessa onnistutaan kohtuulliseksi (RCP4.5-

skenaario), lämpötilan nousua olisi odotettavissa talvella 2-7 ja kesällä 1-5 astetta. 

Talvella keskilämpötilojen nopean kohoamisen ohella myös lämpötilojen vaihtelu päivästä toiseen 

ja vuorokauden sisällä vaimentuu. Aikaa myöten tämä johtaa äärimmäisen alhaisten lämpötilojen 

voimakkaaseen harvinaistumiseen. Kesällä lämpötilat taas vaihtelevat suunnilleen entiseen malliin, 

toki korkeamman keskilämpötilan ympärillä. 

Voimakkaitten kasvihuonekaasupäästöjen RCP8.5-skenaarion mukaan sademäärien ennustetaan 

lisääntyvän talvisin 10-50 % sadassa vuodessa. Kesällä muutos osuu 10 % vähennyksen ja 30 % 

lisäyksen muodostamaan haarukkaan. Mikäli päästöjä onnistutaan rajoittamaan, sademäärien 

muutoskin jää vastaavasti pienemmäksi. 

Talvella Suomen sadeilmasto näyttää muuttuvan joka suhteessa märemmäksi: sekä keskimääräiset 

että suurimmat sademäärät kasvavat, ja sadepäiviäkin on entistä enemmän. Kesällä keskimääräi-

nen sademäärä ei muutu niin paljoa, mutta sadeilmasto käy entistä vaihtelevammaksi. Kovimpien 

sateitten arvioidaan voimistuvan tuolloin runsaat 10 % sadassa vuodessa. 
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Talvella aurinkoa nähdään nykyistä harvemmin, kun taas kesällä muutos on pieni. Tuulen voimak-

kuudet eivät näyttäisi muuttuvan tulevaisuudessa kovinkaan paljoa, mutta tässä suhteessa eri mal-

lien tulokset poikkeavat toisistaan varsin paljon.  

Ilmastonmuutosarvioihin liittyy vielä monia epävarmuustekijöitä. Tulokset vaihtelevat mallista 

toiseen, ja muutoksen voimakkuus riippuu ratkaisevasti kasvihuonekaasujen tulevista päästöistä. 

Kasvukauden pituuden ja lämpösumman muutokset tulevaisuudessa 

Jos kasvihuonekaasujen päästöt jatkavat hallitsematonta kasvuaan (RCP8.5-skenaario), terminen 

kasvukausi (aika jona vuorokauden keskilämpötila on korkeampi kuin 5 astetta) venähtäisi Pohjois-

Euroopassa sadassa vuodessa noin kahdella kuukaudella. Kasvukauden lämpösumma suurentuisi 

800-1000 astepäivällä (ks. kuvaa). Etelä-Suomessa koettava kasvukausi olisi tuolloin yhtä lämmin 

kuin tätä nykyä esim. Ranskassa ja Ukrainassa. Näin suuri on mallien keskimäärin ennustama muu-

tos; osa malleista ennustaa pienempää mutta jotkut niistä selvästi tätä suurempaakin muutosta. 

Päästöjä rajoitettaessakin (RCP4.5-skenaario) astepäivät lisääntyisivät noin 500:lla. Tämä toisi Ete-

lä-Suomeen nykyisen Keski-Euroopan pohjoisosan (Puola, Itä-Saksa) ilmasto-olosuhteet. 

Jo lähitulevaisuudessa suuri osa kasvukausista on kokemustietoon suhteutettuna lämpimiä. Esi-

merkiksi 2020-luvulla enää alle 10 % kasvukausista jää lämpösummaltaan jakson 1971-2000 kes-

kiarvon alapuolelle. Vastaavasti niin lämpimien kasvukausien, että sellaisia esiintyi vuosina 1971-

2000 kerran 20 vuodessa, todennäköisyys olisi 2020-luvulla jo yli puolet. 

 

Kuva 1: Kasvukauden lämpösumman pitkäaikaisen keskiarvon ennustettu kehitys Etelä-Suomessa  

vuosina 2000-2085 ilmastomallien tulosten perusteella; mallitulosten keskiarvo. Yhtenäinen käyrä  

antaa ennusteen suurten päästöjen RCP8.5-skenaariolle ja katkoviiva pienempien päästöjen RCP4.5-

skenaariolle.  
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Lisää Ilmatieteen laitoksen tuottamaa tietoa aiheesta verkossa 

"Maailmanlaajuisiin ilmastomalleihin perustuvia lämpötila- ja sademääräskenaarioita."Tämä verk-

koraportti käsittelee mm. lämpötilan, sademäärän ja auringonsäteilyn muutoksia Suomessa ja Eu-

roopan alueella. Siellä on myös kerrottu tulevaisuutta kuvaavista vaihtoehtoisista kasvihuonekaa-

suskenaarioista, RCP-skenaarioista. Hyvin monet luennolla esitetyistä kuvista ovat peräisin tästä 

verkkoraportista. Raportti löytyy verkkosivulta ilmatieteenlaitos.fi/setuklim. Tuon sivun alla koh-

dassa "Alustavia CMIP5-tuloksia" on myös kaksi muuta pdf-muotoista verkkoraporttia, joista yksi 

tarkastelee vuorokaudensisäisiä lämpötilanvaihteluita ja toinen tuulen nopeuksia tulevaisuuden 

ilmastossa. 

"Mitä uudet mallit kertovat tulevasta ilmastosta?" Kirjoituksessa esitellään Suomen ja Euroopan 

ilmastonmuutosennusteita. Verkko-osoite: ilmatieteenlaitos.fi/ilmastokatsaus-lehti, vuoden 2013 

lokakuun numero, siv. 3-6. Samassa numerossa on myös IPCC-raportin julkituloa käsittelevä kirjoi-

tus "Tiedeyhteisön arvio ilmastonmuutoksesta".  

"Vitkasteleeko ilmaston lämpeneminen?" Kirjoitus käsittelee maapallon lämpiämisnopeuden vaih-

teluita, kun lämpötila välillä nousee nopeasti ja välillä hitaammin. Osoite: ilmatieteenlai-

tos.fi/ilmastokatsaus-lehti, v. 2014 helmikuun numero, siv. 3-5. 

Uusimman IPCC-raportin yhteenveto-osan suomennos. Osoite: ilmatieteenlaitos.fi/ipcc-

ilmastopaneeli -> uusin arviointiraportti. 

ilmasto-opas.fi. Monipuolista tietoa Suomen ilmastosta. Tällä sivustolla on myös pitkälti kuvallises-

sa muodossa esitettynä tiivistettyä tietoa IPCC:n uuden arviointiraportin keskeisistä tuloksista. 
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Ilmasto lämpenee, viljelläänkö vehnää pian Kuusamossa? 

Kaija Hakala 

Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnonvarat ja Biotuotanto, Tuotantojärjestelmät, Planta, Tietotie 4, 

31600 Jokioinen, kaija.hakala@luke.fi 

 

Ilmaston lämpenemisellä voi olla edullisia vaikutuksia Suomen kasvintuotantoon. Kun kasvukausi 

pitenee ja lämpösumma kasvaa, satomäärät voivat kasvaa ja kasvilajivalikoima laajeta niin Etelä- 

kuin Pohjois-Suomessakin. Etelä-Suomessa voidaan tulevaisuudessa yhä enemmän ja yhä var-

memmin viljellä satoisia syyskylvöisiä viljelykasveja, kuten syysvehnää, syysrypsiä ja –rapsia, jopa 

syysohraa. Voidaan myös ottaa viljelyyn pidemmän kasvukauden hyödyntäviä lajikkeita ja lisätä 

erilaisten palkoviljojen tuotantoa. Kasvinjalostuksella on suuri vastuu uusien lajikkeiden kehittelys-

sä niin, että Suomen kasvintuotanto hyötyy paranevista oloista. Kuivuuskaudet, yhä pitenevät hel-

lejaksot, rankkasateet sekä taudit ja tuholaiset voivat kuitenkin vaikeuttaa kasvintuotannon oloja 

tulevaisuudessa. Sopeutuminen tuleviin oloihin mm. kasvivalikoimaa laajentamalla voi auttaa pi-

tämään maataloutta tuottoisana ilmastonmuutoksen edetessä.  

Kun ilmasto lämpenee, kasvintuotannon edellytykset paranevat etenkin Pohjois-Suomessa, missä 

kasvivalikoima ja valinnan mahdollisuudet ovat olleet tähän asti olleet hyvin niukat. Esimerkkita-

pauksena käsittelemme tässä Kuusamon aluetta. Tällä hetkellä Kuusamossa viljellään pääasiassa 

nurmia, jotka menestyvät karussa ilmastossa. Keskimääräinen tämänhetkinen lämpösumma Kuu-

samossa on 770 astepäivää (ºdd), joka ei riitä minkään viljakasvin, ei edes rehuohran kypsymiseen 

korjattavaksi siemeneksi. Säät vaihtelevat, ja silloin tällöin saattaisi tulla hyviäkin kasvukausia, jol-

loin satoa saataisiin korjattua kuivattavaksi siemeneksi, mutta kuivauslaitteisiin ei ole kannattanut 

investoida epävarman tuloksen takia. Ohrasato meneekin nykyisin säilörehuksi karjan tarpeisiin, 

samoin kuin nurmirehu. 

Tulevaisuudessa ilmasto muuttuu, mutta muutokseen voimme vaikuttaa vähentämällä kasvihuo-

nekaasupäästöjä. Jos emme vähennä päästöjä riittävästi, maapallon keskilämpötila voi nousta niin 

paljon, että kasvin- ja muun ruoantuotanto häiriintyy kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Ensi 

alkuun lämpötilan muutos kuitenkin edistää kasvintuotantoa, etenkin Pohjoisilla alueilla. Kuusa-

mossa kehitys voi johtaa siihen, että pitenevä kasvukausi ja suuremmat lämpösummat suosivat 

vehnän, kauran, palkoviljojen sekä rypsin ja rapsin viljelyä tämän vuosisadan puolivälissä, ohran 

siemensatoviljelyä jo parin vuosikymmenen sisällä (Taulukko 1).  

Kuusamon pellot ovat kuitenkin yleensä turvemaita, jotka lämpenevät hitaasti eivätkä ole kovin 

hedelmällisiä. Tämän takia on mahdollista, ettei vehnän viljely huolimatta suotuisista lämpösum-

mista ala vielä tämän vuosisadan puolivälissä. Investoinnit konekantaan, varastoihin ja viljan kui-

vaukseen eivät myöskään ehkä ala ennen kuin viljelijät ovat varmoja olojen parantumisesta. Jat-

kossakin tulee olemaan huonoja vuosia ja aikaisia/myöhäisiä halloja, jotka voivat pienentää satoja 

ja aiheuttaa viljelijöissä epävarmuutta. Maatalous voi kuitenkin hyötyä kohonneista lämpötiloista 

kasvivalikoiman lisääntymisen, suuremman nurmisadon ja omavaraisemman väkirehun tuotannon 

muodossa. Myös panostaminen jatkojalostukseen voi parantaa maatilan tuloa.  

mailto:kaija.hakala@luke.fi
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Taulukko 1. Kasvukauden muutokset eri ilmastonmuutos-skenaarioissa. A2: päästöjä ei hillitä ja maailman 

keskilämpötila voi nousta jopa yli neljä astetta. B1: päästöjä hillitään eikä maailman keskilämpötila nouse 

yli 2 astetta verrattuna 1900-luvun alkuun.  

Kasvukausi A2 alku loppu  pituus pv lämpösumma 

2025 10.5. 26.9. 140 916 

2055 5.5. 2.10. 151 1090 

2085 27.4. 11.10. 169 1319 

Kasvukausi B1 alku loppu pituus pv lämpösumma 

2025 10.5. 26.9. 140 915 

2055 7.5. 1.10. 148 1028 

2085 4.5. 3.10. 153 1109 

 

Kuusamossa ihmisiä työllistää kuitenkin etenkin turismi. Joka vuosi miljoona turistia vierailee Kuu-

samossa mm. Rukan hiihtokeskuksessa tai Oulangan kansallispuistossa. Samalla kun Etelä-

Suomessa hiihtokelit saattavat ilmastonmuutoksen myötä kokonaan hävitä, ne huononevat reip-

paasti myös Kuusamossa (Taulukko 2). Talviaika lyhenee ja talvisateiden runsastuessa lumimäärä 

saattaa kyllä kasvaa, mutta lumi voi myös yllättäen sulaa tai ladut pehmetä nollakelien myötä kes-

ken hiihtokauden. On mahdollista, että Etelä-Suomesta tulee yhä enemmän hiihtoturisteja Kuu-

samoon, kun talvilajien harrastaminen muuttuu etelässä yhä hankalammiksi, mutta toisaalta kau-

den lyhentyminen saattaa aiheuttaa Kuusamolle taloudellisia menetyksiä, joita maatalouden ko-

henevat edellytykset eivät pysty korvaamaan.  

 

Taulukko 2. Talvikauden muutokset eri ilmastonmuutos-skenaarioissa. A2: päästöjä ei hillitä ja maailman 

keskilämpötila voi nousta jopa yli neljä astetta. B1: päästöjä hillitään eikä maailman keskilämpötila nouse 

yli 2 astetta verrattuna 1900-luvun alkuun. 

Talvi A2 alku loppu pituus pv 

2025 23.10. 17.4. 178 

2055 31.10. 9.4. 162 

2085 19.11. 20.3. 122 

Talvi B1 alku loppu pituus pv 

2025 23.10. 18.4. 179 

2055 28.10. 12.4. 168 

2085 3.11. 8.4. 157 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka kasvintuotannon edellytykset paranevat Pohjois-

Suomessa ilmastonmuutoksen myötä, maaperän laatu ei välttämättä sovellu samanlaiseen teho-

viljelyyn kuin Etelä-Suomessa eikä peltoja ole riittävästi tuotannon laajentamiseen. Monilla seu-

duilla luonnonarvot soineen, vanhoine metsineen ja vesistöineen ovat niin suuret, ettei niitä voi 

maatalouden suuremmalla tuottavuudella kompensoida. Maataloutta harjoitetaan koko Euroo-

passa, mutta Suomessa puhdas luonto ja matkailu ovat monilla alueilla todennäköisesti tuotta-

vampi vaihtoehto kuin tuottavinkaan maatalous.  
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Lähteet:  

Peltonen-Sainio ja Hakala 2014: Viljely muuttuvassa ilmastossa – miten peltoviljely sopeutetaan 

onnistuneesti. Teho Plus –hankkeen raportti 4/2014, 12 s. Saatavilla http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/TEHO_Plus/Julkaisusarja/Raportit 

Kuhmon kaupungin maaseutuasiamies Jouni Määttä, suullinen tiedonanto, 7.1.2015 
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Vieraslajit ja lainsäädäntö – 
Ilmastonmuutos, lainsäädännön kehittämistyö sekä muita ajankohtaisia 

vieraslajiasioita 

Johanna Niemivuo-Lahti  

Maa- ja metsätalousministeriö 

 

EU:n vieraslajiasetuksen ytimenä EU:n haitallisten vieraslajien luettelo 

EU hyväksyi lokakuussa 2014 asetuksen haitallisista vieraslajeista. Haitalliset vieraslajit leviävät 

EU:ssa yli kansallisten rajojen ja nykyiset kansalliset toimenpiteet ovat olleet liian hajanaisia, joten 

torjuntaan kaivattiin yhdenmukaisia sääntöjä. Tavoitteena on vähentää vieraslajien aiheuttamia 

vahinkoja luonnolle, yhteiskunnalle ja taloudelle sekä estää uusien haitallisten vieraslajien pääsy 

EU:n alueelle. Uusi EU:n asetus syntyi, koska vieraslajit ovat myös Euroopassa kasvava uhka. Mat-

kailu ja kansainvälinen kauppa tuovat tullessaan uusia vieraslajeja, mutta myös ilmastonmuutos 

voi pahentaa tilannetta entisestään. 

EU:n asetuksen toimenpiteet kohdistetaan kaikkein haitallisimpiin vieraslajeihin, ja erityisesti kus-

tannustehokasta ennakoivaa torjuntaa haitallisimpien lajien osalta pidetään ensisijaisena keinona. 

Asetuksessa kehotetaan luomaan luettelo haitallisimmista vieraslajeista, joiden maahantuonti, 

myynti, osto, kasvatus, käyttö, vaihto, pitäminen ja ympäristöön päästäminen on EU:ssa kielletty. 

Kiellon noudattamista valvotaan rajatarkastuksilla sekä seurantajärjestelmällä, joka EU-maiden on 

otettava käyttöön. Luettelon valmistelee vuoden kuluessa Euroopan komissio. Suomessa on arvi-

oiden mukaan noin 160 haitallista vieraslajia. Vielä ei tiedetä, kuinka moni niistä päätyy EU:n vie-

raslajiluetteloon.  

Asetuksen toimeenpano edellyttää Suomessa sekä viranomaistehtäviä että muita tehtäviä. Tuon-

nin valvonta, päätökset vieraslajien torjunnasta yksittäistapauksissa sekä mm. mahdollisista poik-

keusluvista päättäminen ovat asetuksen velvoittamia viranomaistehtäviä. Seuranta, tiedonhallinta, 

toimenpiteiden suunnittelu, toimenpiteiden käytännön toteutus, tiedottaminen ja opastus sekä 

raportointi ovat muita asetuksen edellyttämiä toteutettavia tehtäviä. - Asetus on tullut voimaan 

1.1.2015. 

Kansallisen lainsäädännön kehittämistyö käynnistetty 

EU:n vieraslajiasetus edellyttää kansallista toimeenpanoa, samoin kansallisessa vieraslajistrategi-

assa esitetyt vieraslajeja koskevat lainsäädännön puutteet kansallisen lainsäädännön kehittämistä. 

Vieraslajeista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi tarvitaan muutoinkin monia toimenpiteitä 

sekä useiden hallinnonalojen, muiden toimijoiden ja kansalaisten yhteistyötä. Siksi nyt myös kan-

sallinen lainsäädäntö on tarkoitus saattaa ajan tasalle. Kansallinen haitallisia vieraslajeja koskeva 

kehittämistyö on käynnistetty maa- ja metsätalousministeriössä, ja laaja-alaisen asiantuntijaryh-

män tukemana valmistellaan hallituksen esitys haitallisten vieraslajien hallinnasta vuoden 2015 

aikana. 
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EU:n vieraslajiasetuksen toimeenpano pyrittäisiin järjestämään joustavasti osana kansallisten vi-

ranomaisten nykyisiä vastaavantyyppisiä tehtäviä. Sääntelyllä tulisi luoda oikeudelliset perusteet ja 

valmiit menettelytavat, joiden avulla haitallisten vieraslajien hallintaa voitaisiin tehostaa vähim-

mäistasosta silloin, kun viranomainen harkitsee sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon 

myös käytettävissä olevat voimavarat. Keskeisiä tehtäviä ratkaistavaksi lainsäädännön kehittämi-

sen myötä ovat mm. se, kuinka estetään EU:n vieraslajiluetteloon sisältyvien vieraslajien tarkoituk-

sellinen tuonti EU:n alueelle, miten rajoitetaan vieraslajien leviämistä, miten säädellään kannan 

kokoa tai hävitetään vieraslaji, sekä miten estetään tahaton tuonti. 

Tällä hetkellä avoinna ovat vielä lainsäädännön vaihtoehdot, mutta näitä voisivat olla erillinen laki 

vieraslajien hallinasta sekä mm. luonnonsuojelulain, metsästyslain ja kalastuslain synkronointi vie-

raslajiasetuksen kanssa. 

Ilmastonmuutos tekee vieraslajien aiheuttamat vaikutukset arvaamattomiksi 

Haitalliset vieraslajit ovat yksi luonnon monimuotoisuuden ja siihen liittyvien ekosysteemipalvelui-

den suurimmista uhkista. Vieraslajien aiheuttamat riskit voivat nousta entistä suuremmiksi myös 

mm. ilmastonmuutoksen edetessä, sillä ilmastonmuutos lisää vieraslajien mahdollisuuksia levitä 

yhä pohjoisemmaksi ja laajentaa elinympäristöään. Ilmastonmuutoksen ennustetaan siis lisäävän 

suuresti vieraslajien määrää ja niiden aiheuttamia haittoja Suomessa. Ilmaston lämpenemisen on 

arvioitu lisäävän erityisesti joki- ja kanavayhteyksien kautta etelästä pohjoiseen leviävien eläinlaji-

en määrää. Muuttuneessa ympäristössä vieraslajin selviytymistodennäköisyys voi kasvaa niin pal-

jon, että laji pystyy asuttamaan uuden alueen. Lämpeneminen voi esimerkiksi parantaa lajin li-

sääntymismenestystä ja vähentää luontaista kuolleisuutta. Lisäksi vieraslajien vaikutukset kohde-

alueen luontoon saattavat muuttua ilmaston lämmetessä. Pääsääntöisesti katsotaan, että ilmas-

tonmuutos tekee vieraslajien aiheuttamat vaikutukset entistä arvaamattomammaksi. Alkuperäisen 

esiintymisalueen ja uuden levinneisyysalueen ilmastollinen samankaltaisuus on osoittautunut lä-

hes ainoaksi piirteeksi, joka monissa lajiryhmissä säännönmukaisesti selittää vieraslajien menes-

tystä uusilla alueilla. 

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös kasvien ja kasvitautien välisiin suhteisiin. Suurimman uhan il-

mastonmuutos aiheuttaa mahdollistamalla monien uusien ja ennalta arvaamattomien vieraiden 

tautien tai tauteja levittävien hyönteisten saapumisen. Lisäksi ilmastonmuutoksen myötä nyt vain 

kasvihuoneissa menestyvät vieraslajit saattavat alkaa muodostaa talvehtivia populaatioita kasvi-

huoneiden ulkopuolelle. On todennäköistä, että ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat näky-

mään Suomessa meillä jo esiintyvien vieraslajien kantojen vahvistumisena, uusien elinkelpoisten 

populaatioiden kehittymisenä, lajien levittäytymisenä kokonaan uusille alueille ja niiden haittavai-

kutusten voimistumisena, sekä toisaalta uusien luonnossa lisääntymään pystyvien vieraslajien le-

viämisenä Suomeen. Suurilmastollisten maailmanlaajuisten analyysien perusteella vieraslajien en-

nakoiva torjunta on ensiarvoisen tärkeää. Ennakoiva torjunta on sekä EU:n vieraslajiasetuksen että 

kansallisen lainsäädäntötyön keskeisiä näkökulmia.  
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Vieraslajihavaintoja kootaan vieraslajiportaalissa ja vieraslajineuvottelukunnassa kehitetään 

seurantaa  

Vieraslajeja koskevan lainsäädäntötyön rinnalla Suomessa toteutetaan myös kansallista vieraslaji-

strategiaa ja siinä toimenpideohjelmassa esitettyjä toimia. Strategian toimenpideohjelman keskei-

siä toimenpiteitä ovat lainsäädännön kehittämisen lisäksi vieraslajiportaalin perustaminen sekä 

asiantuntijaelimen perustaminen mm. huolehtimaan vieraslajien seurannan kehittämisestä. Kan-

sallinen vieraslajiportaali Vieraslajit.fi julkaistiin toukokuussa 2014, jonka jälkeen kansalaisten te-

kemiä havaintoilmoituksia on koottu portaalin kartoille. Vieraslajiasioiden neuvottelukunta perus-

tettiin toukokuussa 2013, ja sen yksi tehtävä on osallistua omalta osaltaan myös vieraslajeja kos-

kevan lainsäädännön kehittämiseen. 

Lisätietoja: 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennal-

taehkäisemisestä ja hallinnasta  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L:2014:317:TOC 

Kansallinen vieraslajiportaali vieraslajit.fi 

Kansallinen vieraslajistrategia 

http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/vieraslajiseminaari9.12.2009/67MIFeBdt/Vieraslajist

rategia_tulostettava.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L:2014:317:TOC
http://www.vieraslajit.fi/
http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/vieraslajiseminaari9.12.2009/67MIFeBdt/Vieraslajistrategia_tulostettava.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/vieraslajiseminaari9.12.2009/67MIFeBdt/Vieraslajistrategia_tulostettava.pdf
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Ilmastonmuutos ja rikkakasvit 

Matti Erkamo 

HAMK (Hämeen ammattikorkeakoulu) 

 
Ilmastonmuutoksessa kasvukausi pitenee, kevät tulee aikaisemmin ja kesä on mahdollisesti aiem-

paa lämpimämpi. Tähän asti lyhyt kasvukausi ei ole mahdollistanut monien muualla haitallisten 

rikkakasvien levittäytymistä Suomeen. Yksittäisiä löytöjä on toki ollut, mutta vakinaista jalansijaa 

ne eivät ole saaneet. Monet lajit menestyvät jo Baltian maissa, ja on vain ajan kysymys, milloin ne 

leviävät Suomenlahden yli. 

Viime vuosina olemme saaneet kokea useita lämpimiä vuosia, joina tehoisa lämpötilasumma on 

ollut korkea. Tällaisina vuosina kertymä on riittänyt kypsyttämään myös meillä vähemmän tunnet-

tujen rikkojen siemeniä. Kasvien siementen perimässä on aina vaihtelua jonkin verran esimerkiksi 

kasvuajassa. Koska pitemmän kasvuajan vaativat yksilöt eivät ehdi tuottaa kypsiä siemeniä, niin 

sukua voivat jatkaa vain lyhyen kasvuajan yksilöt. Rikkakasvi alkaa siis sopeutua vähitellen paikalli-

siin olosuhteisiin ja levitä laajalle. 

Rikkakasvit voivat levitä monella tavalla. Viljan kylvösiemenen mukana levintä on melko vähäistä, 

mutta esimerkiksi linnunsiemenet, riistapeltojen siemenaineisto, kansainvälinen taimikaupan tai-

met tms. voivat sisältää haitallisten rikkakasvien siemeniä. Sokerijuurikkaan ja vihannesten sie-

menten mukana on monesti todettu levinneen eteläisiä rikkalajeja. 

Syysviljapelloille on jo levinnyt rikkapuntarpää, ja vanha rikkaheinä luoho saattaa yleistyä. Lähivuo-

sina saattaa kananhirssi tulla yleiseksi rikkakasviksi. Se on myöhään itävä laji, mutta aikaistuvat 

keväät saattavat mahdollistaa kasvin vakiintumisen. Myös pantaheinät voivat hyötyä pitkästä kas-

vukaudesta. 

Riviviljelykasveille on tulossa useita haittarikkoja. Mustakoiso on jo levinnyt lounaassa. Saurikit 

ovat sinnitelleet jo vuosia kaupunkiympäristöissä, ja niiden leviäminen pelloille on hyvin mahdollis-

ta. Useat tädykelajit ovat jo vakiintuneet paikallisesti puutarhatiloille, ja niiden massaesiintyminen 

on mahdollista. Kanadankoiransilmä ja tahmavillakko ovat jo aloittaneet valloituksensa viljelemät-

tömillä alueilla. Saamme nähdä, leviävätkö ne myös pelloille. Kattaralajitkin saattavat yleistyä. 

Uusien rikkakasvien esiinmarssi tulee lisäämään torjunnan haasteita. Etelä-Suomen rikkakasvit 

siirtyvät pohjoisemmaksi ilmastonmuutoksen seurauksena. Viljelijän on opittava tuntemaan rikka-

kasvit ja reagoitava nopeasti, ettei massakasvustoja pääse syntymään.  
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Infinito     
 

 Uutuustuote, jolla on erinomainen teho lehti- ja mukularuttoon sekä hyvä teho varsiruttoon 

 Euroblight vertailu – huippuominaisuudet perunaruton torjuntaan 

 Suoja-aika ruttoa vastaan on erityisen pitkä 

 Tehoaa perunaruttoon sen kehityksen kaikissa vaiheissa 

 Helppo käyttää – hyvät sekoitusominaisuudet, ei vaahtoa 
 

Ominaisuudet 
Infinito on uusi kahden tehoaineen valmiste, joka tehoaa erinomaisesti lehti- ja mukularuttoon ja 
hyvin varsiruttoa vastaan. Kotimaisten kokeiden mukaan suoja-aika ruttoa vastaan on hyvin pitkä, 
joten esim. hankalissa sääoloissa valmiste tuo joustavuutta ruiskutuksiin. Infinito antaa suojaa 
myös kovassa ruttopaineessa. Infiniton toimintapa eroaa kaikista markkinoilla olevista valmisteis-
ta, joten valmiste sopii myös vastustuskykyisten ruttosienikantojen hallintaan.  

Vaikutustapa 
Infiniton tehoaineista fluopikolidi on täysin uusi, joka estää ruton leviämistä paikallissysteemisesti 
lehden ylä- ja alapinnoilla. Toinen tehoaine on propamokarbi-hydrokloridi, joka toimii systeemises-
ti. Kahden tehoaineen ansiosta Infinito tehoaa ruttoon kaikissa ruttosienen kehitysvaiheissa. Infini-
to vaikuttaa voimakkaasti ennaltaehkäisevästi ennen kuin sieni tunkeutuu lehteen. Valmiste estää 
tehokkaasti itiöiden muodostumista, joka on eduksi estettäessä ruton leviämistä mukuloihin. Tä-
män lisäksi valmisteella on uutta kasvua suojaavaa ja parantavaa vaikutusta.   

Käytössä huomioitavaa 
Infinito sopii ruiskutusohjelmiin vaiheessa, kun peruna on hyvässä kasvussa. Parhaiten valmisteen 
ominaisuudet hyödynnetään ohjelmien keskivaiheessa. Torjuntaohjelmassa Infinitoa saa käyttää 
max. 1,6 l/ha/ruiskutus kolme kertaa kasvukauden aikana. Suositeltu ruiskutusväli on 7-10 vuoro-
kautta. Valmisteen pitkän tehoajan takia ruiskutusväli voi olla jopa 12-14 vrk, jos esim. sääolojen 
takia lyhyempi ruiskutusväli ei ole mahdollista. 

Käytön rajoitukset 
Infinitolla on pohjavesirajoitus. Infinitoa saa käyttää enintään kolme kertaa kasvukauden aikana. 
Valmisteen max. kokonaiskäyttömäärä on 4,8 l/ha kasvukauden aikana. 

Käyttöajankohta: Ruiskutusohjelman keskivaiheessa (esim. 3. ja 4.ruiskutus) lehtien sulkiessa istu-
tusrivejä ja siitä eteenpäin. 
Käyttömäärä: 1,2-1,6 l/ha 
Sateenkesto:1-2 tuntia 
Varoaika: 7 vrk 
Tehoaineet: Fluopikolidi 62,5 g/l, Propamokarbi-hydrokloridi 625 g/l 
Pakkauskoko/Tukkupakkaus: 10 l/2 kpl 
Valmistaja: Bayer CropScience 
Myynti: Agrimarket, K-Maatalous, Berner
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Senkor SC 600      
 

 Perusratkaisu perunan ja porkkanan rikkakasvien torjuntaan 

 Uusi nestemäinen formulaatti – helppo käytettävyydeltään ja sekoitettavuudeltaan 

 Hyvät koetulokset - varma ja laaja-alainen teho  

 Senkor soveltuu hyvin seoksiin mm. Fenixin, Tituksen, Boxerin ja Monitorin kanssa, jolloin 
saadaan laaja-alainen teho perunan rikkakasvien torjunnassa 

Vaikutustapa ja ominaisuudet: Valmiste vaikuttaa hieta- ja savimailla lehti- ja maavaikutteisesti ja 
eloperäisillä mailla pääosin lehtivaikutteisesti. Senkor tehoaa useimpiin leveälehtisiin (esim. savik-
ka) ja myös heinämäisiin (esim. kylänurmikka) rikkoihin. Senkorin teho esim. Fenixin kanssa on 
erinomainen mm. mataraan ja myös teho tatarlajeihin on varmempi.  

Käytössä huomioitavaa: Paras ruiskutustulos saadaan lämpimällä säällä maan ollessa kostea. Kui-
valla säällä valmiste tehoaa parhaiten aamulla ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea. Kaikki 
perunalajikkeet (erityisesti Fambo) eivät kestä Senkoria, joten herkillä lajikkeilla torjunta on tehtä-
vä ennen taimettumista. Jaetulla käsittelyllä saadaan parempi teho varsinkin tatarlajeihin. Sen 
sijaan yhdellä ruiskutuksella teho tatarlajeihin ja hatikkaan on huono-tyydyttävä ja mataraan riit-
tämätön. Ohdakkeeseen, valvattiin ja pähkämöön saadaan tehoa korkeammilla käyttömäärillä. 

Käyttökohde/Ajankohta/käyttömäärä: 

Peruna, VM hietamaat/ennen taimettumista/0,35-0,58 l/ha 

Peruna, VM hietamaat/ nuorella taimiasteella/0,25-0,35 l/ha 

Peruna, muut maalajit/ennen taimettumista/0,4-0,58 l/ha 

Peruna, muut maalajit/nuorella taimiasteella/0,35-0,45 l/ha 

Peruna, jaettu käyttö/ennen taimettumista + perunan nuorella taimiasteella: 0,25-0,35 l/ha +0,23 
l/ha 

Porkkana/3 päivää ennen taimettumista ja/tai porkkanassa on vähintään 2 kasvulehteä/0,1-0,17 
l/ha* 

*Porkkanalla kokonaiskäyttömäärä ei saa ylittää 0,17 l/ha. Tankkiseoksissa suurin sallittu käyttö-
määrä on ruiskutusta kohti on 0,1 l/ha. 

Sateenkesto: 1-2 h 

Käytön rajoitukset: Samana vuonna käsitellyllä lohkolla ei saa viljellä muita viljelykasveja, eikä ris-
tikukkaiskasveja vielä seuraavanakaan vuonna (kaali, lanttu, nauris, rypsi, rapsi ja camelina). Ei saa 
käyttää pohjavesialueilla. 

Tehoaine: Metributsiini 600 g/l 

Pakkauskoko/tukkupakkaus: 1 l/12 kpl 

Myynti: Saatavilla maatalouskaupoista  
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Primus XL    

Kahden tunnetun tehoaineen seos 

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoilta sekä apilattomilta suojaviljoilta 

 Erittäin tehokas pihatähtimöön, saunakukkaan, mataraan ja kiertotattareen 

 Katkaisee pienannosaineille kestävien rikkakasvikantojen kehityksen. 

 Voidaan ruiskuttaa jo alhaisissa lämpötiloissa + 5°C lähtien. 

 Joustava käyttää pensomisen alusta lippulehdelle saakka 

 Torjuttaessa jauhosavikkaa tarvitsee seoskumppanikseen pienannosaineen 
 
Primus XL on nestemäinen kahta eri tavalla vaikuttavaa tehoainetta sisältävä valmiste leveälehtis-
ten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoilta sekä apilattomilta suojaviljoilta. Primus XL on 
tehokas viljapeltojen rikkakasveihin kuten pihatähtimöön, mataraan ja saunakukkaan niiden olles-
sa jo isompiakin. Primus XL katkaisee myös pienannosaineille kestävien rikkakasvikantojen kehi-
tyksen. Primus XL on joustava käyttää pensomisen alusta aina lippulehdelle saakka. Vaikuttaa leh-
tien kautta. Ei tarvitse kiinnitettä.  
 

Käyttömäärä ja teho rikkakasvilajeittain: 
 

Viljat Ruiskutusajankohta 
BBCH*) 

Annos Rikkakasvit Teho 

Kevätviljat, 
apilattomat 
suojaviljat 

Kevätruiskutus 
BBCH 20-39  

0,75 – 1,0 l/ha Matara, vesiheinä (piha-
tähtimö), saunakukka, 
ruiskaunokki, lemmikki, 
kiertotatar, lutukka, rik-
kasinappi, ristikukkaiset 

>90 % 
 

Syysviljat;  
 

Kevätruiskutus  
BBCH 20-39 

0,75 – 1,0 l/ha 

 

*) BBCH 20 = Pensomisen alku, BBCH 39 = Lippulehti täysin avautunut 
 
Käytön rajoitukset: 
Valmisteella ei ole pohjavesirajoitusta ja suojaetäisyys vesistöön on 3 m. Valmisteella ei ole jälki-
kasvurajoituksia seuraavalle vuodelle.  

 

 Vesimäärä: 100 -300 l/ha 

 Sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta  

 Tehoaineet: florasulami 5 g/l ja fluroksipyyri 100 g/l 

Markkinointi: Agrimarket-ketju 

Valmistaja: 
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Taudinkestävyydellä kauran DON-toksiineja vastaan 

Marja Jalli1), Leena Pietilä2), Päivi Parikka1) 

1)Luke, Luonnonvarakeskus, 31600 Jokioinen, marja.jalli@luke.fi 
2)Boreal Kasvinjalostus Oy, 31600 Jokioinen 
 
Vuonna 2014 viljeltiin Suomessa kauraa 14 %:lla käytössä olevasta maatalousmaasta. Kaura on 
Suomen tärkein vientivilja. Vuoden 2010 tietojen mukaan 13 % EU-alueen kaurantuotannosta tuli 
Suomesta. Viljelyvarmana pidetyn kauran ongelmaksi ovat nousseet Fusarium-sienten aiheuttamat 
hometoksiinit. Deoksinivalenoli (DON) -pitoisuuksissa tavataan vuosittain ylityksiä monilla alueilla, 
ja toksiinien esiintyminen on parin viime vuoden aikana johtanut lukuisten viljaerien hylkäämi-
seen. Esimerkiksi vuonna 2012 neljännes Raisioagrolle toimitetuista suurimokauranäytteistä jou-
duttiin hylkäämään korkean DON-hometoksiinipitoisuuden vuoksi. 
 
MTT:llä tehtyjen tutkimusten mukaan Suomessa viljeltävän kauralajikkeiston Fusarium-
kestävyyden taso on heikko. Korkeassa Fusarium-riskissä myös muita kestävämmät lajikkeet altis-
tuvat, ja DON-pitoisuudet ovat suuria. Nykyisessä kaura-aineistossa näyttäisi olevan eroja lähinnä 
alttiuden voimakkuudessa. Kauran Fusarium-kestävyyttä pyritään parantamaan lajikejalostuksen 
keinoin hyödyntämällä parhaita kestävyyslähteitä. 
 
Viljalajikkeen taudinkestävyys on taloudellisesti kannattava ja ympäristöystävällinen keino hallita 
sadon toksiinipitoisuutta. Lajikkeiden Fusarium-kestävyyden kehittäminen poikkeaa monen muun 
taudinaiheuttajan kestävyyden kehittämisestä siinä, että kestävyydessä on huomioitava sekä kes-
tävyys sieni-infektiota että DON-toksiinien tuotantoa vastaan. Tutkimusten mukaan on ilmeistä, 
että kestävyys on usean kasvin geneettisen ominaisuuden funktio, joka ilmenee kvantitatiivisena 
kestävyytenä niin, että infektion määrä vaihtelee olosuhteiden mukaan. Täydellistä kestävyyttä ei 
ole raportoitu. 
 
Kauran paremman Fusarium-kestävyyden ohraan ja vehnään verrattuna on todennettu osin johtu-
van kauran pidemmistä kukkaperistä, jotka erottavat yksittäiset kukinnot toisistaan ja estävät sie-
nirihmaston nopean leviämisen kukintojen välillä. Lisäksi on viitteitä muiden morfologisten omi-
naisuuksien, kuten heteiden irrottautumisen vaikutuksesta lajikkeen kestävyyteen. Muita mahdol-
lisia kestävyyteen vaikuttavia morfologisia ominaisuuksia ovat kauran kuoren paksuus, korren pi-
tuus, röyhyn asento ja rakenne. 
 
Vaikka kauran Fusarium-kestävyyden jalostuksessa on useita tietoaukkoja siitä, mikä käytännössä 
ilmenevän kestävyyden aiheuttaa tai mikä on Fusarium- ja DON-kestävyyden välinen yhteys, on 
määrätietoisella jalostustyöllä pystytty merkitsevästi kehittämään kauralajikkeiden kestävyyttä. 
Tuloksellista kehitystyötä kauralajikkeiden Fusarium-kestävyyden parantamiseksi on toistaiseksi 
tehty lähinnä Norjassa ja Kanadassa. 
 
Boreal Kasvinjalostus ja MTT ovat aloittaneet yhteistyön kauran Fusarium-kestävyyden kehittämi-
seksi. Työn ensi vaiheessa kehitetään luotettavia taudinkestävyyden testausmenetelmiä sekä mää-
ritetään viljelyssä olevien kauralajikkeiden kestävyys DON-toksiineja tuottavia Fusarium-lajeja vas-
taan.
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Tehdään IPM-tiekartta Suomelle:  
Minor use-käyttökohteiden ja niissä ilmenevien  
kasvinsuojeluongelmien kartoitus osana IPM:n kehitystä  

Räsänen Kati, Nissinen Anne, Vänninen Irene, Tiilikkala Kari 

Luonnonvarakeskus (Luke), Myllytie 1, 31600 Jokioinen, +358 29 532 6779, kati.rasanen@luke.fi 
 
Minor use –käyttökohteiden kasvinsuojelun kehittäminen on osana EU:n IPM-strategiaa. Työtä 

tehdään myös Suomessa C-IPM-Eranet-hankkeessa. Tätä varten kartoitetaan minor use -

käyttökohteiden ongelmatilanteet Suomessa ja EU:n alueella.  

Suomessa TUKES (Turvallisuus ja kemikaalivirasto) vastaa EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen 

(1107/2009/EY) mukaisesta valmisteiden hyväksymisestä Suomessa, myös minor use -lupien 

myöntämisestä. Kyseisen asetuksen mukaan hyväksytylle kasvinsuojeluaineelle voidaan myöntää 

artiklan 51 mukainen laajennus vähäiseen käyttötarkoitukseen. Minor use -luvan hyväksymisen 

ehtona on:  

– Suunniteltu käyttö laajuudeltaan vähäistä 

– Terveyden ja ympäristön suojelun yleiset hyväksymisen ehdot tulee täyttyä (kasvin-

suojeluaineasetus art 4, kohdat b, d, e ja 29, kohta 1i, käytön tulee olla turvallista 

terveyden ihmisten, eläinten ympäristön kannalta ja jäämiä koskevat enimmäis-

määrät (MRL) ovat vahvistettu) 

– Laajennus on yleisen edun mukaista 

– Hakija on toimittanut käytön laajennusta tukevat asiakirjat ja tiedot 

– Jäämien määrästä oltava riittävästi tietoja  

Tämän mukaan Minor use- käyttökohteita voisivat olla Suomessa:  

– Kasvin viljelypinta-ala pieni, esim. yrtit, lanttu, nauris, kasvihuoneissa viljeltävät kas-

vit 

– Vähän viljelty kasvi, jolla ongelmana yleinen tuholainen, esim. nauris/kaalikärpäset 

– Paljon viljelty kasvi, jolta torjutaan tuholaista vain harvoin tai paikallisesti, esim. pe-

runa/koloradonkuoriainen 

– Kasvia viljellään pienellä alalla, mutta sitä syödään paljon, esim. kurkku 

Hankkeen kartoitustyön perusteella todettiin, että suurimmalla osalla ongelmatilanteista, jotka 

koskivat minor use –käyttökohteita, jollekin kasvintuhoojalle ei ollut saatavilla torjunta-ainetta 

(esim. nauris, lanttu, omena). Näitä oli n. 56 % koko minor use -käyttökohteiden määrästä (71 kpl, 

viljelypinta-ala 27180 ha). Joillakin tuholaisilla torjunta-aine resistenssiä todettiin ilmenneen aina-

kin rypsillä, rapsilla ja mansikalla, joiden viljelyala taas oli suurin (60740 ha) minor use -

käyttökohteista. Jäämätietojen saatavuudessa oli ollut ongelmia 41 kpl (33 %) minor use -

käyttökohteiden tilanteista, joita olivat esim. kaali, mansikka, nauris, kumina ja kokonaisviljelypin-

ta-ala oli 22000 ha. Saatavilla olevien torjunta-aineiden käytön kestävyydessä todettiin olevan on-

gelmia mansikalla, porkkanalla ja kaalilla (viljelypinta-ala 5100 ha). Muita ongelmia myös ilmeni 

mailto:kati.rasanen@luke.fi
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useilla kasveilla, kuten ruusulla, mansikalla ja koristekasveilla (yht. 8 kpl), joiden määrä oli 6 % ko-

ko minor käyttökohteiden määrästä (viljelypinta-ala 49400 ha). 

Jatkossa tutkimusta ja kehittämistyötä suunnataan tärkeimpiin minor use -käyttökohteisiin kestä-

vien kasvinsuojeluratkaisujen aikaansaamiseksi. Ratkaisuina voi olla, esim. ei-kemiallisten kasvin-

suojelumenetelmien kehittäminen ja viljelykiertojen monipuolistaminen. Hankkeessa pyritään 

myös vaikuttamaan jäämätietojen optimaalisempaan hyödyntämiseen. Tietoa ongelmista ja niiden 

ratkaisuista pyritään jakamaan koko EU:n alueella. 

 


