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Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakauran torjunnasta 
 
Ehdotetulla luonnoksella on tarkoitus korvata MMM:n asetus hukkakauran torjunnasta (326/2002). 
 

1. Tausta asetusmuutokselle 
 

Hukkakauran torjunnasta annetun lain (185/2002) nojalla annettu MMM:n asetus koskee tarkempia 
säädöksiä, jotka koskevat hukkakauran torjuntaa ja leviämisen estämistä, hukkakauran 
saastuttaman peruslohkon tai muun alueen haltijan ilmoitusvelvollisuutta, katselmuksen 
suorittamista ja torjuntasuunnitelman tekemistä, hukkakaurarekisteriä sekä 
hukkakaurattomuustarkastusta. 
 
Tarve asetuksen päivittämiselle ja täsmentämiselle tietyiltä osin on noussut esiin 
hukkakaurarekisterin päivittämisen yhteydessä. Asetukseen tehtävät muutokset ovat luonteeltaan 
varsin teknisiä eivätkä ne aiheuta suuria muutoksia käytäntöihin. Asetuksen muutoksia on 
valmisteltu yhteistyössä Ruokaviraston kanssa. 
 
Asetukseen tehtävät keskeisimmät muutokset esitetään tarkemmin kohdassa 2. 
 

2. Keskeiset muutokset 
 

1 § Soveltamisala 

 
Asetuksen soveltamisala pidetään muuten ennallaan, mutta siitä poistetaan valvontasuunnitelma.  
 
Tähän on syynä se, että lakia hukkakauran torjunnasta on vuonna 2018 muutettu 
valvontasuunnitelman osalta (lain pykälä 12 §). Hallinnollisen taakan keventämiseksi 
hukkakauraan liittyvän erillisen valvontasuunnitelman teosta luovuttiin. Hukkakauran 
valvontasuunnitelma on osa Ruokaviraston laatimaa elintarvikeketjun monivuotista 
valvontasuunnitelmaa ja kertomus valvonnan tuloksista on osa Ruokaviraston laatimaa raporttia 
elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman toteutumisesta. Tästä johtuen 
voidaan myös poistaa tästä asetuksesta valvontasuunnitelmaa koskeva pykälä (10 §). 
 

2 § Määritelmät 
 
Määritelmiin on lisätty väliaikainen torjuntasuunnitelma ja täydennetty peruslohkon määritelmää. 
 

4 § Ilmoitusvelvollisuus 
 
Maatalouden tukia hakevat ilmoittavat peruslohkojensa hukkakauratilanteen tukihaun yhteydessä 
ja samassa yhteydessä on mahdollista pyytää peruslohkolle hukkakaurattomuustarkastusta. Tähän 
liittyen on poistettu asetustekstistä tarpeettomana koodit (1-4), joilla hukkakauratilanne ilmoitetaan 
kussakin tilanteessa. Hukkakauratilannetta kuvaavat vaihtoehdot (1-4) säilyvät kuitenkin ennallaan. 



Lisäksi on täsmennetty pykälän momenttia, jossa kuvataan, miten vapaamuotoinen ilmoitus 
tehdään ja mitä tietoja sen pitää sisältää. 
 

5 § Katselmus  
 
Katselmuksesta laadittavasta pöytäkirjasta käytetään jatkossa nimeä tarkastuskertomus. 
Tarkastuskertomus toimitetaan peruslohkon tai muun alueen haltijalle torjuntaohjeen, väliaikaisen 
torjuntasuunnitelman ja torjuntasuunnitelman yhteydessä. 
 

6 § Torjuntasuunnitelma 
 
Pykälään on lisätty maininta väliaikaisesta torjuntasuunnitelmasta sekä vaatimus siitä, että se tulee 
korvata torjuntasuunnitelmalla kasvukautta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.  
 
Pykälästä on poistettu erillinen vaatimus siitä, että maaseutuelinkeinoviranomaisen on siirtäessään 
torjuntasuunnitelman teko ELY-keskuksille tehtävä ilmoitus siirrosta kirjallisesti. Siirron yhteydessä 
on toimitettava tarvittavat tiedot torjuntasuunnitelman tekemiseen. 
 

7 § Hukkakaurarekisteri 
 
Päivitetty pykälän momenttia, joka liittyy tietojen tallennukseen hukkakaurarekisteriin 
tarkastuskertomuksen perusteella. Poistettu asetustekstistä tarpeettomana koodit (1-4), joilla 
lohkon hukkakauratilanne merkitään hukkakaurarekisteriin kussakin tilanteessa. Samat 
vaihtoehdot säilyvät jatkossa, mutta ne ohjeistetaan rekisterimerkintää tehtäessä.  
 

8 § Hukkakaurattomuustarkastus 
 
Pykälän 3 momentissa on säädetty, että hukkauratarkastusta ei saa suorittaa, jos peruslohkolla 
viljellään kauraa, rypsiä, rapsia, sinappia, ruista, kuminaa, perunaa, tai se on ollut avo- tai 
nurmikesantona.  Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi, että hukkakaurattomuustarkastusta ei saa 
suorittaa myöskään, jos peruslohkolla viljellään härkäpapua, hamppua tai rehumaissia. Lisäksi 
termi avo- tai nurmikesanto muutetaan kesannoksi. Syynä muutokseen on se, että 
hukkakaurattomuustarkastuksen tekeminen em. lajeilla ei kasvustosta johtuen ole mahdollista. 
 
Uudeksi 4 momentiksi ehdotetaan lisättäväksi maaseutuelinkeinoviranomaiselle mahdollisuus 
todeta viljelijän pyynnöstä yli 10 kasvukautta yhtäjaksoisesti nurmiviljelyssä olleet peruslohkot 
vapaiksi hukkakaurasta ja poistaa niitä koskeva rekisterimerkintä hukkakaurarekisteristä ilman 
hukkakaurattomuustarkastusta, mikäli tähän esitetyt ehdot täyttyvät. Poistamisen ehtoina on, että 
lohkon viljelykasvina on ollut nurmi edeltävän 10 kasvukauden ajan yhtäjaksoisesti, peltoa välillä 
kynnöllä muokkaamatta. Lisäksi lohkolla ei saa näiden 10 edeltävän kasvukauden aikana olla 
ilmennyt hukkakauraa tai että sille olisi tällä ajanjaksolla annettu torjuntaohje tai tehty 
torjuntasuunnitelma. 
 
Muutosta ehdotetaan, koska tarkastelussa on ilmennyt, että hukkakaurarekisterissä on paljon 
pitkään yhtäjaksoisesti nurmella olevia lohkoja, joita ei voi tarkastaa puhtaaksi, koska se ei ole 
nurmella sallittu. Monivuotista nurmea käytetään yhtenä hukkakauran torjuntakeinona ja 
pitkäaikainen kasvipeitteisyys ja nurmen niitto vähentävät hukkakauran esiintymistä. Riskin 
hukkakaura esiintymiselle näillä lohkoilla arvioidaan olevan pieni ja kahtena kasvukautena 
tehtävää hukkakaurattomuustarkastusta ei tästä syystä edellytettäisi. 
 

9 § Voimaantulo 
 
Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2021. 


