Paremman
arjen
asialla

Vanhentuneiden ja
rekisteristä poistettujen
kasvinsuojeluaineiden
hävittäminen

Kasvinsuojeluaineet
on varastoitava
asianmukaisesti ja
käyttökelvottomat
valmisteet tulee
hävittää turvallisesti.

Poista vanhentuneet
kasvinsuojeluaineet
nurkista!

Kasvinsuojeluainerekisteristä tiedot
hyväksytyistä valmisteista
Kasvinsuojeluaineet ovat valmisteita, joita käytetään
suojelemaan kasveja tuhoeläimiä ja kasvitauteja vastaan
sekä tuhoamaan rikkakasveja. Vain hyväksytt yjä valmis
teita saa käyttää. Suomessa hyväksymisestä vastaa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Hyväksytyt
valmisteet löytyvät Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä
(http://tukes.fi/fi/Rekisterit/Kasvinsuojeluainerekisteri/).

Ongelmajätteestä
vaaralliseksi jätteeksi
Jätelain uudistuksen myötä ongelmajätteen nimitys
muuttuu vaaralliseksi jätteeksi. Se kuvaa paremmin,
minkälaisesta jätteestä on kyse ja vastaa EU-lainsäädän
nön jätesanastoa. Uuden jätelain mukaan vaarallisella
jätteellä tarkoitetaan jätettä, joka on palo- tai räjähdys
vaarallista, tartuntavaarallista, tai muulla tavoin tervey
delle tai ympäristölle vaarallista. Kasvinsuojeluaineet,
jotka eivät ole kasvinsuojeluainerekisterissä tai jotka ovat
esimerkiksi vanhentumisen tai jäätymisen vuoksi käyttö
kelvottomia, luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi.

Varastointi
Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit tulee
säilyttää alkuperäisissä pakkauksissaan niille varatuissa
paikoissa erillään elintarvikkeista ja rehuista. Myrkylliset
ja erittäin myrkylliset kemikaalit on säilytettävä lukitussa
tilassa tai muutoin siten, etteivät asiaankuulumattomat
saa niitä haltuunsa.
Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin
säilytystilassa tulee lisäksi huolehtia asianmukaisesta
järjestyksestä ja ilmanvaihdosta sekä siitä, että vahinko
tapauksissa kemikaali voidaan kerätä talteen tai tehdä
vaarattomaksi. Lattian pitää olla esimerkiksi betonia,
eikä tilassa saa olla lattiakaivoa. Varastossa on oltava
saatavilla esimerkiksi kuivaa turvetta tai sahanpurua
imeytykseen.
Kasvinsuojeluainevarasto tulee tarkastaa säännölli
sesti ja hävittää käyttökelvottomat valmisteet. Vaarallista
jätettä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
eikä levittää ympäristöön. Vaarallinen jäte on vietävä
kunnan ylläpitämään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.
Lisätietoja hävittämisestä saa kunnan ympäristönsuojelu
viranomaiselta sekä kunnan verkkosivuilta. Kunnat
vastaavat siitä, että vaarallinen jäte toimitetaan edelleen
asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Vaarallisen jätteen hävittämisestä löytyy
lisätietoja Internetistä mm. sivuilta:
• www.ekokem.fi,
• www.ongelmajate.fi
• www.jly.fi
• www.jateinfo.fi

Vie oikeaan keräys- tai
vastaanottopaikkaan

Pakkaaminen

Keräyspaikat

Käyttökelvottomat kasvinsuojeluaineet on
toimitettava omissa alkuperäispakkauksissaan
ja hyvin suljettuina hävitettäväksi.
Jos valmisteen myyntipäällyksen teksti on tuhoutunut
eikä pakkauksen tai purkin sisällöstä ole tarkkaa tietoa,
pakkaukseen tulee kirjoittaa selvästi merkintä:

Hävitettävät kasvinsuojeluaineet viedään kunnan
järjestämään keräys- tai vastaanottopaikkaan. Jätteen
vastaanottajalle tulee kertoa, mitä jätteitä tuodaan, jotta
keräyspisteen työntekijät pystyvät käsittelemään vaarallista jätettä turvallisesti. Vastaanottajalle on ilmoitettava
aina, jos jätteissä on raskasmetalleja, kuten elohopeaa
(merkuri- ja merkurokloridiyhdisteet) tai kuparia sisältäviä kasvinsuojeluaineita.

MYRKYLLISTÄ KASVINSUOJELUAINETTA
KOOSTUMUS TUNTEMATON
Jos pakkaus on niin huonokuntoinen, ettei sitä voi
sellaisenaan kuljettaa turvallisesti keräyspisteeseen,
se tulee laittaa tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen,
josta se ei pääse vuotamaan. Pakkauksen päälle
kirjoitetaan valmisteen nimi, jos se on tiedossa.

Toimita jätteet hävitettäväksi alkuperäisissä
pakkauksissa, jos mahdollista.

Soita ja kysy neuvoa!

PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki
Puhelin 029 5052 000
www.tukes.fi

Lisätietoja

kuntien yhteystiedot
www.kunnat.net

ekokem oy ab
Kuulojankatu 1
11101 Riihimäki
Puhelin 010 7551 000
www.ekokem.fi
Vaaralliset jätteet ja teollisuusjätteet sekä valtakunnallinen
öljyjätehuolto
jätelaitosyhdistys ry (jly)
Salomonkatu 17 A, 3.krs
00100 Helsinki
www.jly.fi/jätehuolto
Kuntien alueellisten
jätelaitosten edustaja

myrkytystietokeskus
Avoinna 24 h/vrk
Puhelin suora (09) 471 977
Puhelin vaihde (09) 4711
www.myrkytystietokeskus.fi
Ensiapuohjeet myrkytystapauksissa
kasvinsuojeluseura ry
Raitamaantie 8 A
00420 Helsinki
Puhelin (010) 439 4770
www.kasvinsuojeluseura.fi
Kasvitautien, tuhoeläinten ja
rikkakasvien tutkimuksen ja
torjunnan edistäminen sekä
tiedon levittäminen
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