Ohje kasvinsuojeluaineiden koe-ja tutkimustoimintaa varten
tarkoitetun luvan hakemiseksi (ns. koetoimintalupa)
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Miksi koetoimintalupaa tarvitaan?
Kasvinsuojeluainevalmisteen käytön edellytys on, että se on hyväksytty Suomessa. Hyväksyminen
perustuu Euroopan neuvoston ja parlamentin kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta
antamaan asetukseen (EY) N:o 1107/2009. Jotta valmistetta, jota ei ole hyväksytty, voitaisiin testata
suomalaisissa olosuhteissa viljelykasveilla, on sille haettava koetoimintalupa.
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Katsaus lainsäädäntöön

2.1 Laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011, 18 ja 19 §)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi myöntää luvan tutkimus- ja kehitystarkoituksiin suoritettaviin
kokeisiin, jotka edellyttävät hyväksymättömän valmisteen kasvinsuojeluaineen päästämistä
ympäristöön
Lupa myönnetään, jos arvioidaan, ettei kokeesta ole todennäköisiä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai
eläinten terveyteen tai ympäristöön, hakijalla on käytettävissä kokeen suorittamiseksi asianmukaiset
testauspaikat ja koe suoritetaan valvotuissa oloissa käyttäen rajoitettuja määriä valmistetta
rajoitetulla alueella. Lisäksi luvan hakijan on nimennyt kokeelle vastuuhenkilön.

2.2 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 9/2012 kasvinsuojeluaineita testaavien
laitosten hyväksymisestä sekä koe- ja tutkimustoiminnasta:
MMM:n asetus antaa tarkemmat ohjeet koetoimintaluvasta sekä biologista tehokkuutta ja
käyttökelpoisuutta testaavien laitosten hyväksymisestä. Asetuksessa on määritelty mm.
lupahakemuksen sisältöä sekä raportointia.
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Koetoimintaluvan hakeminen

3.1 Kuka voi hakea koetoiminta?
Koetoimintalupaa voi hakea taho, jolla on käytettävissään kokeen suorittamiseksi asianmukaiset
testauspaikat sekä välineistö. Koe suoritetaan valvotuissa oloissa käyttäen rajoitettuja määriä
valmistetta rajoitetulla alueella.
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Tukesin hyväksymien kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavien
laitosten ei tarvitse erikseen hakea lupaa koetoimintaan. Näille testauslaitoksille riittää
ilmoitusmenettely, jolloin Tukesille tehdään ilmoitus tulevista kokeista viikkoa ennen koetoimintaa.

3.2 Hakemus ja sen mukana toimitettavat tiedot
Hakemus toimitetaan kahtena kappaleena Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille viimeistään
kaksi kuukautta ennen suunnitellun kokeen aloittamista. Poikkeuksena ovat Tukesin hyväksymät
testauslaitokset, joille on ilmoitusmenettely (ks. kpl 3.1).

Hakemuksessa on toimitettava seuraavat tiedot:














hakijasta ja kokeen vastuuhenkilöstä (nimi ja yhteystiedot);
kokeen tarkoituksesta;
koepaikasta (paikkakunta, tilatunnus tai sen puuttuessa kiinteistötunnus, koealan
pinta-ala, koealan haltija);
kokeen ajankohdasta;
koevalmisteesta (nimi, koostumus, käyttömäärä, levitystapa, myyntipäällysteksti, jos
valmiste on Euroopan unionissa käytössä);
jäämistä, jos tiedot ovat saatavilla, sekä elintarvikkeina tai rehuina käytettävillä
kasveilla ehdotus sadon käytöstä;
valmisteen myrkyllisyydestä ja muista terveysvaikutuksista, jos tiedot ovat saatavilla;
valmisteen käyttäytymisestä ja vaikutuksista ympäristössä, jos tiedot ovat saatavilla;
sekä
työturvallisuudesta (yksilöidyt suojainohjeet, käyttöturvallisuustiedote).

Hakemuslomake löytyy Tukesin kotisivuilta osoitteesta:
http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Lomakkeet/Kasvinsuojeluaineet/

3.3 Hakemuksen toimitusosoite
Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse ppp@tukes.fi viestikentän aiheena:
Koetoimintahakemus.
Hakemuksen voi toimittaa myös kirjeitse osoitteella:
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Kasvinsuojeluaineet/ Koetoimintahakemus
PL 66
00521 HELSINKI
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Koetoimintaluvan haltijan velvoitteita

4.1 Raportointi
Koeluvan haltijan tulee toimittaa Turvallisuus ja kemikaalivirastolle selostus tehdystä kokeesta
viimeistään kolme (3) kuukauden luvan voimassaolon päättymisestä. Selostuksen tulee sisältää
tiedot:
 koeluvan haltijasta ja kokeen vastuuhenkilöstä (nimi ja yhteystiedot)
 kokeen tarkoituksesta
 koepaikasta (paikkakunta, tilatunnus tai sen puuttuessa kiinteistötunnus, koealan pinta-ala)
koealan haltija)
 kokeen ajankohdasta (milloin kasvinsuojeluainetta on käytetty sekä kokeen kokonaiskesto)
 tiedot koevalmisteesta (nimi, koostumus, käyttömäärä, levitystapa, myyntipäällysteksti, jos
valmiste on Euroopan unionissa käytössä)
 koetta koskevat säätiedot (ilman lämpötila, tuulennopeus ja pilvisyys käsittelyhetkellä)
 tutkimuksen tulokset niiden tarkastelu ja päätelmät

4.2 Muuta
Kasvinsuojeluaineella tehtävä koe on keskeytettävä, jos kokeen aikana ilmenee, että valmisteella on
sellaisia merkittäviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön, joita ei
ole voitu ennakoida lupaa myönnettäessä. Asiasta on viipymättä ilmoitettava Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolle.
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Hinnasto
Työ- ja elinkeinoministeriön asetusta 636/2013 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista
suoritteista sovelletaan koetoimintalupien laskutukseen. Asetuksen mukaan tutkimus- ja
kehitystarkoituksiin suoritettavien kokeiden luvista peritään viljelmäkokeesta 700 €/valmiste ja
ruutukokeesta (tai alle 1ha koe) 300 €/ valmiste.
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Yleisiä periaatteita koetoimintalupien käsittelystä Tukesissa





koetoimintaluvan käsittelyaika Tukesissa kestää työtilanteesta riippuen vähintään yhden viikon
kasvinsuojeluainelain mukaiseksi rajoitetun alan pinta-alaksi, jolle lupa voidaan myöntää, on
tulkittu olevan alle 100 ha
Integroitua kasvinsuojelua (IPM) tukevalle tutkimustoiminnolle voidaan edellä mainitusta
poiketen myöntää koetoimintalupa laajemmalle pinta-alalle kuin 100 ha.
koetoimintaluvalla käytettäviltä valmisteilta edellytetään terveyden, kuluttajan ja ympäristön
suojelemiseksi samoja käytön rajoituksia kuin vastaavia tehoaineita sisältäviltä valmisteilta.
Mikäli hakija ei ole esittänyt ehdotuksia rajoituksiksi eikä Tukesissa ole tietoa valmisteen
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terveys- eikä ympäristöriskeistä, valmisteelta edellytetään yleisesti käytössä olevia rajoituksia
kuten mm. vesistörajoituksia, pohjavesirajoituksia, mehiläisrajoituksia
Tukes ei myönnä koetoimintalupaa toistuvasti useita kertoja samalle valmisteelle samalle ja
käyttökohteelle

Neuvonta
Koetoimintaan liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen ppp@tukes.fi tai
soittamalla puhelimitse 040 5591748 (Jouni Rokkanen).
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