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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä 

  
 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kasvinsuojeluaineista 
annetun lain (1563/2011) 22 §:n 2 momentin nojalla: 
 

 
 

1 § 

Soveltamisala 

 
Tässä asetuksessa säädetään kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 22 §:ssä 
tarkoitetusta kasvinsuojeluaineen lentolevityksessä noudatettavasta menettelystä ja 
levityksistä tehtävistä ilmoituksista. 

 
2 § 

Lentolevityspäätöksessä esitettävät tiedot 

 
Lentolevityspäätöksestä tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: 

1) torjuttava kasvintuhooja; 
2) käytettävän kasvinsuojeluaineen nimi, sen sisältämät tehoaineet sekä mahdollisesti 

käytettävät lisäaineet ja levitettävä ainemäärä hehtaaria kohti; 
3) suunniteltu levitysajankohta; 
4) käytettävä levitysmenetelmä;  
5) lentolevityksen toteuttaja ja hänen yhteystietonsa; 
6) levitysalueen maanomistajien nimet ja osoitteet; sekä 
7) levitysalueen rajat peruskartalle tai vastaavalle merkittyinä; 
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3 § 

Lentolevitysalue 

 
Alueen rajasta on oltava vähintään 400 metriä lähimpään asuttuun rakennukseen ja 
vähintään 100 metriä vesistöön, vesisäiliöön, vedenottamoon ja sen suoja-alueeseen taikka 
luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiseen luonnonsuojelualueeseen. 
 
Viranomainen, joka päättää lentolevityksestä, voi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta 
kuultuaan erityisestä syystä poiketa 1 momentin säännöksistä. 

 
4 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

 
Viranomaisen, joka kasvinsuojeluaineista annetun lain 20 §:n 2 momentin mukaan päättää 
lentolevityksestä, on viimeistään kahta viikkoa ennen levitystä annettava lentolevityspäätös 
tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, työsuojeluviranomaiselle ja 
ympäristösuojelu- ja ympäristöterveydenhuollon viranomaisille sekä 2 §:n 2–5 kohdan 
tarkoittamat tiedot levitysalueen maanomistajille. Lentolevityspäätös on lisäksi toimitettava 
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. 
 
Viranomaisen, joka päättää lentolevityksestä, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava 
siitä, että lentolevityksestä ja sen aloittamisajankohdasta ilmoitetaan levitysalueen 
läheisyydessä asuville vähintään viikkoa ennen levityksen aloittamista. 
 
Tarvittaessa kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä on ilmoitettava maastoon ihmisten 
pääasiallisille kulkureiteille sijoitettavilla tauluilla. 
 
Jos levitystä ei voida aloittaa ilmoitettuna ajankohtana, uudesta ajankohdasta on 
ilmoitettava 1 ja 2 momentissa mainituille tahoille. Ilmoitus on tehtävä mahdollisuuksien 
mukaan etukäteen. 
 

5 § 

Lentolevityksen toteuttaminen 

 
Lentolevitys saadaan suorittaa vain, jos tuulen keskinopeus on enintään 2,5 metriä 
sekunnissa eikä esiinny sellaisia ilmavirtauksia, jotka kuljettaisivat kasvinsuojeluainetta pois 
levitysalueelta. Jos kasvinsuojeluaineen levittämiseen käytetään helikopteria, levitys 
saadaan suorittaa tuulen nopeuden ollessa enintään 5 metriä sekunnissa. 
 

6 § 

Levitysvirheestä ilmoittaminen 

 
Jos kasvinsuojeluainetta on levinnyt alueelle, jolle sitä ei ole ollut tarkoitus levittää, siitä on 
viipymättä ilmoitettava alueen omistajalle tai haltijalle. Jos kasvinsuojeluainetta on levinnyt 
kohdealueen ulkopuolelle siinä määrin, että siitä aiheutuvan vaaran tai haitan torjumiseksi 
on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, asiasta on ilmoitettava viipymättä 
lentolevityksestä päättäneelle viranomaiselle ja elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, sekä ympäristösuojelu- ja ympäristöterveydenhuollon viranomaisille. 
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7 § 

Voimaantulo 

 
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä toukokuuta 2012. 
 
Tällä asetuksella kumotaan kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä annettu maa- ja 
metsätalousministeriön asetus (60/07). 
 
 
 
Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2012 
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri   Jari Koskinen 
 
 
 
 
Maatalousylitarkastaja    Tove Jern 


