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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi torjunta-ainelain 5 a ja 
5 b §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ehdotuksen mukaan vesakontorjunta-aineen 
levittäminen ilma-aluksesta on ilman asian
omaisen kunnan lupaa kielletty. Maanomista
jan hakemuksesta kunta voi piirimetsälauta
kuntaa ja lääninhallitusta kuultuaan myöntää 
luvan hakemuksessa esitetylle alueelle tai sen 
osalle. Lupa voidaan myöntää, jos lentolevityk
sestä ei aiheudu mainittavaa haittaa luonnon
suojelulle tai paikalliselle väestölle ja vesakon 

hävittäminen muilla menetelmillä aiheuttaisi 
maanomistajalle kohtuuttomia kustannuksia. 
Kunnan päätökseen saa hakea muutosta maa
ja metsätalousministeriöltä, jonka päätös on 
lopullinen. 

Laki olisi tarkoituksenmukaista saattaa voi
maan 1 päivänä toukokuuta 1984, jotta sanotun 
vuoden lentolevityshankkeet voitaisiin käsitellä 
sen mukaisesti. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Taimikkovaiheessa suoritettava vesakontorjun
ta on metsiköstä aikanaan saatavan tuoton kan
nalta oleellinen metsänhoidollinen toimenpide. 
Koska pahimmin vesoittuvilla tai mekaanisille 
menetelmille huonosti soveltuvilla alueilla ei 
päästä tyydyttävään lopputulokseen mekaanisia 
menetelmin, niiden rinnalle on otettu käyttöön 
kemiallinen vesakontorjunta. 

Kemiallinen vesakontorjunta on ollut alusta 
alkaen säänneltyä. Käytettävien aineiden tulee 
olla tarkoitukseen hyväksyttyjä, ja niiden käytöstä 
on annettu hyvinkin yksityiskohtaisia määräyksiä. 

Lehvästöruiskutuksia ilmasta on tehty 20 vuo
den ajan. Vesakontorjunta-aineiden lentolevityk
sen haitallisista vaikutuksista, kuten torjunta
aineen leviämisestä tarkoitettua laajemmalle alu
eelle, on jatkuvasti esitetty epäilyjä, mikä puoles
taan aiheuttaa häiriötä paikalliselle väestölle. 
Tutkimukset ja käytännön toiminnassa tehdyt 
havainnot eivät näitä käsityksiä tue. Kuitenkin 
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näyttää ilmeiseltä, ettei epäilyjen hälventäminen 
tutkimus- ja tarkastustoiminnan tehostamisen 
avulla ole mahdollista. Luonnontuotteiden hy
väksikäyttöä vesakontorjunta-aineiden lentolevi
tys tietyissä tapauksissa rajoittaa, koska suurten 
taimikkokuvioiden keskellä olevien marjaisten 
aukkopaikkojen kiertäminen ei ole yleensä mah
dollista. Edellä esitetyistä syistä hallitus esittää, 
että vesakontorjunta-aineiden lentolevitys pää
sääntöisesti kiellettäisiin. 

Koska lentolevityksen käyttö on perusteltua 
eräissä tapauksissa, kuten syrjäisillä tiheästi ve
soittuneilla alueilla, joilla ei luonnonsuojelulle 
tai paikalliselle väestölle ole merkitystä, kunnan
hallitus voisi myöntää luvan lentolevitykseen. 

Päätösvalta vesakontorjunta-aineiden lentolevi
tystä koskevissa asioissa esitetään siirrettäväksi 
kunnalle, jotta päätöksenteossa voitaisiin entistä 
enemmän ottaa huomioon paikalliset olosuhteet. 
Ennen asian ratkaisemista kunnan tulisi pyytää 
asiaan mahdollisesti liittyvistä luonnonsuojelunä
kökohdista lääninhallituksen ympäristönsuojelu
toimiston lausunto. Metsätaloudellisen puolen 
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arvioinnin suorittaisi nykyisen käytännön mukai
sesti piirimetsälautakunta. Ratkaisujen yhdenmu
kaisuuden takaamiseksi lakiin esitetään säädettä
väksi muutoksenhakuoikeus. 

2. Nykyinen tilanne 

2.1. Lainsäädäntö 

Kemiallisten torjunta-aineiden käyttö on sään
nelty myrkkylaissa (309/69) ja torjunta-ainelaissa 
(327/69). Torjunta-aineena ei saa myydä, kulu
tukseen muutoin luovuttaa tai käyttää valmistet
ta, jota maatilahallitus ei ole rekisteröinyt tor
junta-aineeksi. Edellytyksenä rekisteröimiselle 
on, että torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt 
valmisteen torjunta-aineena käytettäväksi. Myrk
kyä sisältävän valmisteen rekisteröiminen tor
junta-aineeksi edellyttää, että lääkintöhallitus on 
julistanut valmisteen käytön torjunta-aineena sal
lituksi. Torjunta-aineeksi ei saa hyväksyä valmis
tetta, jonka käytöstä tarkoitukseensa voisi aiheu
tua ilmeistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. Mikäli hyväksymisen jälkeen osoit
tautuu, että torjunta-aine ei enää täytä säädettyjä 
hyväksymisen ehtoja, torjunta-ainelautakunnan 
tulee peruuttaa hyväksyminen. Torjunta-ainetta 
saadaan pitää kaupan vain hyväksytyssä päällyk
sessä, johon tehtävistä merkinnöistä on annettu 
omat määräykset. Merkinnöistä tulee selvitä val
misteen käyttötarkoitus, valmisteen sisältämät te
hoaineet ja muut seikat, jotka ovat tarpeen 
haittojen välttämiseksi. Torjunta-ainelautakun
nalla on valta määrätä torjunta-aineiden käyttöä 
koskevista rajoituksista ja ehdoista. 

Vuonna 1978 lisättiin torjunta-ainelakiin sään
nökset torjunta-aineiden lentolevitystä koskevista 
ehdoista (5 a §) sekä erityisesti vesakontorjunta
aineiden lentolevityksessä noudatettavasta me
ne~telystä (5 b §). Lain mukaan maa- ja metsäta
lousministeriö voi kunnan esityksestä piirimetsä
lautakuntaa kuultuaan kieltää tai rajoittaa vesa
kontorjunta-aineen levittämisen ilmasta määrä
tylle alueelle, mikäli vesakko voitaisiin alueelta 
hävittää kohtuullisin kustannuksin muillakin kei
noin ja kiellosta tai rajoituksesta olisi huomatta
vaa etua luonnonsuojelun tai paikallisen väestön 
kannalta. 

Maa- ja metsätalousministeriö on lain nojalla 
antanut tarkemmat määräykset torjunta-aineiden 
lentolevityksessä noudatettavasta menettelystä. 

2.2. Käytäntö 

Vesakontorjunta-aineiden lentolevitystä koske
vien säännösten antamisen tarkoitus oli, että 
lentolevitystä suoritettaisiin entistä harkitummin 
ottaen myös mahdollisuuk~ien mukaan huo
mioon paikallisen väestön etu. Näin on pitkälti 
viime vuosina tapahtunutkin. Kun vuonna 1977 
ilmasta tehtiin kemiallista vesakontorjuntaa 
32 000 hehtaarille, ala vuonna 1980 jäi 9 200 
hehtaariin. Vuonna 1981 metsätalouden eri osa
puolet sopivat, että lentolevityksistä luovutaan 
sanottuna vuonna. Samalla asetettiin työryhmä 
selvittämään kemiallisen vesakontorjunnan met
sätaloudellista merkitystä. Vuonna 1982, työryh
män työn ollessa vielä kesken, lentolevityksistä 
pidättäydyttiin niin ikään lähes kokonaan. 
Vuonna 1983 lentolevityksiä suunniteltiin noin 
2 000 hehtaarille. 

2.3. Asian valmistelu 

Edellä mainitun kemiallisen vesakontorjunnan 
metsätaloudellista merkitystä tutkineen työryh
män selvitysten pohjalta laadittiin hallituksen 
esitys 57/83 torjunta-ainelain 5 b §:n muuttami
sesta. Työryhmä piti tärkeänä, ettei kemiallisen 
vesakontorjunnan käyttömahdollisuutta olennai
sesti supisteta ja siten lisätä rajoitusten ja lentole
vitystä koskevien kieltojen maanomistajalle ai
heuttamia lisäkustannuksia. Mainitun hallituksen 
esityksen tarkoituksena oli siirtää vesakontor
junta-aineen lentolevityksen kieltämistä koskeva 
päätösvalta maa- ja metsätalousministeriöitä kun
nille. Edellytykset, joiden vallitessa kieltopäätös 
olisi voitu tehdä, olisivat säilyneet nykyisen sisäl
töisinä. Esitys peruutettiin. Käsillä oleva lakiesi
tys on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsäta
lousministeriössä. 

2.4. Esityksen taloudelliset vaikutukset 

Koska lentolevityksen käyttö on viime vuosina 
vähentynyt voimakkaasti, esityksellä ei ole mai
nittavia taloudellisia vaikutuksia. Myöskään työl
lisyyteen esityksellä ei ole saoottavaa vaikutusta, 
koska monet lentolevityksen avulla hoidettaviksi 
suunnitelluista vesakontorjuntakohteista eivät so
vellu käsityönä tehtäväksi. Esitys aiheuttaa jossain 
määrin metsänhoidollisen ta.~on laskemista, min
kä taloudellisia vaikutuksia on kuitenkin vaikea 
a.rvioida. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen peruste! u t 

5 a §. Pykälän mukaan maa- ja metsätalousmi
nisteriö myöntää hakemuksesta määräajaksi toi
miluvan ilma-aluksen omistajalle tai haltijalle 
torjunta-aineen lentolevitystä vanen. Toimilupa 
voidaan peruuttaa siinä tapauksessa, että lentole
vityksessä ei noudateta annettuja säännöksiä ja 
määräyksiä. 

5 b §. Pykälän mukaan vesakontorjunta-aineen 
levittäminen ilma-aluksesta on luvanvaraista. 
Kunta voi maanomistajan hakemuksesta piiri
metsälautakuntaa ja lääninhallitusta kuultuaan 
myöntää luvan. Lupamenettelyn tarkoituksena 
on varmistaa, ettei vesakontorjunta-aineen lento
levitys vaaranna luonnonsuojelullisesti arvokkaita 
esiintymiä tai vesiensuojelua eikä aiheuta haittaa 
paikalliselle väestölle. Haittaa paikalliselle väes
tölle voi esimerkiksi aiheutua siitä, että vesakon
torjunta-alue on merkittävää marjastus- tai sie
nestysaluetta tai että alueella sijaitsee vedenoton 
kannalta huomattavia pohjavesiesiintymiä. 

Eräissä tapauksissa vesakontorjunta-aineen len
tolevitys on käytännössä ainoa mahdollisuus vesa
kon hävittämiseksi alueelta. Näin on esim. sil
loin, kun alue on syrjäinen eikä tarpeellista 
työvoimaa ole saatavissa tai vesakon raivaaminen 
käsityönä on vesakon tiheyden tai maaston laa
dun takia käytännössä mahdotonta tai tulisi koh
tuuttoman kalliiksi. Lentolevityskielto aiheuttaisi 

sen, että vesakontorjunta tällaisilla alueilla jäisi 
kokonaan suorittamatta. Tästä syystä kunnanhal
litus voisi näissä tapauksissa myöntää luvan 
lentolevitykseen, mikäli siitä ei aiheutuisi edellä 
esitettyjä haittoja. 

Koska luvan myöntämiskysymys on ensisijaises
ti metsätaloudellinen, esitetään valitusviranomai
seksi maa- ja metsätalousministeriö. 

2. Tarkemmat määräykset 

Lain muutoksen johdosta on tarpeen tarkistaa 
maa- ja metsätalousministeriön torjunta-aineiden 
lentolevityksestä antamaa päätöstä (436/78), joka 
sisältää mm. määräykset lentolevityssuunnitel
man sisällöstä sekä lausunnoissa huomioon otet
tavista .seikoista. 

3. Voimaan tulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti sen 
tultua hyväksytyksi. Laki olisi tarkoituksenmu
kaista saattaa voimaan 1 päivänä toukokuuta 
1984, jotta sanotun vuoden lentolevityshankkeet 
voitaisiin käsitellä sen mukaisesti. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
torjunta-ainelain 5 a ja 5 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-aine
lain (327/69) 5 aja 5 b §,sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetussa laissa (434/78) 
näin kuuluviksi: 

5 a § 
Torjunta-aineen lentolevitystä saa suorittaa sel

lainen ilma-aluksen omistaja tai haltija, jolle 
maa- ja metsätalousministeriö on antanut toimi
luvan. 

Toimilupa myönnetään määräajaksi ja se voi
daan peruuttaa, jos luvansaaja ei noudata lento
levityksestä annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkem
mat määräykset lentolevityksessä noudatettavasta 
menettelystä sekä lentolevityskalustolle asetetta
vista vaatimuksista. 

5 b § 
Vesakontorjunta-aineen levittäminen ilma

aluksesta on ilman kunnanhallituksen lupaa kiel
letty. 

Luvan saamiseksi on maanomistajan tehtävä 
kunnalle lupahakemus, johon on liitetty suunni
telma levittämistoimenpiteistä. Hakemuksen joh
dosta kunnan on pyydettävä lausunto piirimetsä
lautakunnalta ja lääninhallitukselta. Jollei lau
suntoa ole annettu kolmen viikon kuluessa pyyn
nön lähettämisestä, asia voidaan ratkaista ilman 
lausuntoakin. Kunnanhallituksen tulee ratkaista 
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asia kahden kuukauden kuluessa siitä, kun lupa
hakemus on kunnalle jätetty. 

Lupa voidaan myöntää, mikäli suunnitelma on 
asianmukainen eikä torjunta-aineen levittäminen 
suunnitelman mukaisesti aiheuta sanottavaa hait
taa luonnonsuojelulle tai paikalliselle väestölle ja 
vesakon hävittäminen muilla menetelmillä ai
heuttaisi maanomistajalle kohtuuttomia kustan
nuksia. Jos edellä mainittua haittaa tai vahinkoa 
aiheutuu vain osalla suunnitelmassa esitettyä alu
etta, lupa voidaan evätä vain tältä osin. 

Muutosta päätökseen saa hakea maa- ja metsä
talousministeriöitä se, jonka etua tai oikeutta 
päätös koskee. Lupapäätöksessä voidaan määrätä, 

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1984 

että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen 
toisin määrää. Muutoksenhakuun sovelletaan 
muutoin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa 
on säädetty. Maa- ja metsätalousministeriön pää
tökseen asiassa ei saa hakea muutosta valittamal
la. 

Tarkempia määräyksiä tämän pykälän sovelta
misesta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousmi
nisteriö. 

Tämä laki tulee v01maan 
päivänä kuuta 1984. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo Yläjärvi 
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Liite 

Laki 
torjunta-ainelain 5 a ja 5 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-aine
lain (327 /69) 5 aja 5 b §, sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetussa laissa (434/78) 
näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

5 a § 
Torjunta-aineen levittäminen ilma-aluksesta 

on sallittua vain maa- ja metsätalousministeriön 
luvalla. Lupa myönnetään ilma-aluksen omista
jalle tai haltijalle, joka täyttää maa- ja metsäta
lousministeriön luvan saantia varten määräämät 
edellytykset. 

Ehdotus 

5 a § 
Torjunta-aineen lentolevitystä saa suorittaa sel

lainen zlma-aluksen omistaja tai haltija, jolle 
maa- ja metsätalousministeriö on antanut toimi
luvan. 

Lupa voidaan peruuttaa lopullisesti tai määrä- Toimzlupa myönnetään määräajaksi ja se voi-
ajaksi, mikäli luvan haltija ei noudata lentolevi- daan peruuttaa, jos luvansaaja ei noudata lento
tyksestä kulloinkin voimassa olevia määräyksiä. levityksestä annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkem
mat määräykset lentolevityksessä noudatettavasta 
menettelystä sekä lentolevityskalustolle asetetta
vista vaatimuksista. 

5 b § 
Milloin vesakontorjunta-ainetta on tarkoitus 

levittää ilma-aluksesta, on sen, jonka toimesta 
levittäminen aiotaan suorittaa, tehtävä siitä suun
nitelma. Suunnitelmasta on ennen sen toteutta
mista pyydettävä kunnan lausunto. 

Maa- ja metsätalousministeriö voi kunnan esi
tyksestä piirimetsälautakuntaa kuultuaan kieltää 
tai rajoittaa vesakontorjunta-aineen levittämisen 
ilma-aluksesta määrätylle alueelle, mikäli vesakko 
voitaisiin alueelta hävittää kohtuullisin kustan
nuksin muillakin keinoin ja kiellosta tai rajoituk
sesta olisi huomattavaa etua luonnonsuojelun tai 
paikallisen väestön kannalta. 
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5 b § 
Vesakontorjunta-aineen levittäminen zlma

aluksesta on ilman kunnanhallituksen lupaa kiel
letty. 

Luvan saamiseksi on maanomistajan tehtävä 
kunnalle lupahakemus, johon on lzitetty suunni
telma levittämistoimenpiteistä. Hakemuksen joh
dosta kunnan on pyydettävä lausunto piirimetsä
lautakunnalta ja lääninhallitukselta. jollei lau
suntoa ole annettu kolmen viikon kuluessa pyyn
nön lähettämisestä, asia voidaan ratkaista zlman 
lausuntoakin. Kunnanhallituksen tulee ratkaista 
asia kahden kuukauden kuluessa szitä, kun lupa
hakemus on kunnalle jätetty. 

Lupa voidaan myöntää, mikäli suunnitelma on 
asianmukainen eikä torjunta-aineen levittäminen 
suunnitelman mukaisesti aiheuta sanottavaa hait
taa luonnonsuojelulle tai paikalliselle väestölle ja 
vesakon hävittäminen muilla menetelmillä ai
heuttaisi maanomistajalle kohtuuttomia kustan
nuksia. jos edellä mainittua haittaa tai vahinkoa 
aiheutuu vain osalla suunnitelmassa esitettyä alu
etta, lupa voidaan evätä vain tältä osin. 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

Muutosta päätökseen saa hakea maa- ja metsä
talousministeriöltii se, jonka etua tai oikeutta 
päätös koskee. Lupapäätöksessä voidaan määrätä, 
että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen 
toisin määrää. Muutoksenhakuun sovelletaan 
muutoin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa 
on säädetty. Maa- ja metsätalousministeriön pää
tökseen asiassa ei saa hakea muutosta valittamal
la. 

Tarkempia määrå'yksiå' tämän pykälän sovelta
misesta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousmi
nisteriö. 

Tämä laki tulee voimaan 
päivå'nä kuuta 1984. 


