
Toimittaja Clarissa Rosi 

Miltä sinusta tuntuisi, jos harteillasi olisi kymmenen prosenttia maailman ruuantuotannosta? Tämä 

pätee ystäviämme pölyttäjiin. Pölyttäjien tulevaisuuteen vaikuttavat kuitenkin luonnon 

monimuotoisuuden vähentymisen lisäksi erilaiset kasvinsuojeluaineet, joiden vaikutuksia tavallinen 

kotipuutarhuri ei ehkä tule ajatelleeksi.  

Minun nimeni on Clarissa Rosi ja kanssani keskustelemassa Radio Moreenissa on Pauliina Laitinen 

Turvallisuus ja kemikaalivirastosta eli tukesista. Tervetuloa.  

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Kiitos. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Pölyttäjistä, kuten kimalaisia saattaa ensimmäisenä tulla mieleen hunajantuotanto. Pölyttäjillä on 

kuitenkin tärkeä tehtävä, jota moni kotipuutarhuri ei tule ajatelleeksi. Miksi pölyttäjät ovat meille 

tärkeitä? 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Pölyttäjät on ihan ensiarvoisen tärkeitä siinä, että me saadaan kasveista ylipäänsä satoa. Noin 70% 

maailman viljelykasveista on sellaisia, jotka vaatii pölytyksen, hyönteispölytyksen. Käytännössä 

suurin osa. Eli se että me saadaan ylipäänsä ruokaa, niin se riippuu niistä meidän pienistä apulaista. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Eli monta tärkeää tehtävää. 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Kyllä. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Erilaisia kasvinsuojeluaineita käytetään niin maatalouden viljelyssä, mutta myös kotipuutarhoissa 

karkottamaan esimerkiksi erilaisia ei toivottuja tuholaisia. Kasvinsuojeluaineet kuitenkin saattavat 

sisältää ainesosia, jotka vaikuttavat merkittävästi sekä tuholaisiin, mutta yhtälailla 

pölyttäjähyönteisiin. Mitä kasvinsuojeluaineista olisi hyvä tietää? 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Kasvinsuojeluaineista Ehkä tärkein tieto on se, että ne on kaikki ennakkoon hyväksyttäviä aineita. 

Elikkä suomessa ja EU:ssa ylipäänsä kaikki kasvinsuojeluaineet, jotka on sallittuja käyttää, niin ne on 

käynyt läpi hyvin kattavan riskiarvioinnin, jossa otetaan ympäristöriskit, terveysriskit, jäämäriskit, 

fysikaaliset-kemialliset ominaisuudet ja sitten biologinen tehokkuus huomioon.  

Kasvinsuojeluaineiden riskiarvioinnin tekee Suomessa Tukes ja Tukesin riskiarvioinnin ikään kuin 

sitten lopputuloksena on se, että mitä meidän mitä siinä käyttöohjeessa lukee purkin kyljessä. Ja 

ehkä kaikista tärkein tieto mitä kuluttajalle on se, että lukee sen käyttöohjeen ja noudattaa sitä. Ja 

siihen mulla on itsellä oikeastaan semmoinen hyvin käytännönläheinen esimerkki omasta pihasta. 

Mä yritin torjua semmoista vieraslajeja kun sahalinintatar kemiallisilla kasvinsuojeluaineilla ja 

kokeilin sitä ensimmäisen kerran, ajattelin että mäpä lähden suihkuttelemaan tätä näin ja tulikin 

sade silloin tyyliin puolen tunnin päästä. Ja se ei enää sitten tehonnutkaan. Se ei näkynyt missään se 



torjunta. Ja mä kokeilin sitä itse asiassa toisen kerran vielä samalla tavalla, ja jonka jälkeen mä luin 

sitten sen vieraslajin torjuntaohjeita, jossa luki että se kannattaisi katkaista se verso ja siihen kasvin 

sen katkaistuun pintaan laittaa sitä kasvinsuojeluainetta, jolloin se tehoaisi paremmin. Elikkä mä tein 

kaksi kertaa käytännössä turhaa työtä siinä ja kaksi kertaa turhaa kemiallista kuormaa ympäristöön. 

Ja siksi ensiarvoisen tärkeätä tosiaankin on se, että lukee ja noudattaa niitä käyttöohjeita. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Eli pitää lukea käyttöohjeet. Miksi sitten näitä kasvinsuojeluaineita ylipäänsä käytetään, että 

haluavatko ihmiset silleen helppoja ratkaisuja tai onko ihmisistä tullut kärsimättömiä tässäkin 

asiassa? 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

No kasvinsuojeluaineita tietysti käytetään ammattitoiminnassa paljon ja sitten kotipuutarhassa 

jonkun verran. Kotipuutarhoissa niitä käytetään aika vähän. Se että miksi niitä käytetään, niin se 

varmaan on ollut helppo keino torjua erilaisia rikkakasveja, tuhohyönteisiä ja kasvitauteja. Mutta mä 

sanoisin, että tosi moni kotipuutarhuri kuitenkin välttää myös niitä, että nyt ihan viimeisen kuuden 

vuoden aikana kasvinsuojeluaineiden tämmöinen kotitarvekäyttö on vähentynyt noin 

kolmannekseen siitä, mitä se on aikaisemmin ollut. Ihan tosi hienosti on näkynyt se, että miten 

paljon nyt on puhuttu kasvinsuojeluaineista, niiden pölyttäjävaikutuksista, niin se näkyy siellä 

suoraan niissä myyntimäärissä sitten. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Eli tietoisuus tavallaan on lisääntynyt koko ajan niistä. 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Kyllä. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Seuraavaksi syvennytään sitten lisää kasvinsuojeluaineisiin ja puhutaan niiden valvonnasta. Pauliina 

Laitinen, miten näitä kasvinsuojeluaineita valvotaan Suomessa? 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Kasvinsuojeluaineita valvoo moni viranomaistaho Suomessa. Tukesin rooli on olla vähän 

portinvartijana siinä, elikkä me tehdään se ennakkohyväksyntä, ja vain sellaisia aineita saa käyttää, 

jotka Tukes on hyväksynyt. Sen lisäksi me valvotaan niitä aineita mitä on kaupassa myynnissä. Elikkä 

katsotaan, että siellä on kaikki myyntipäällykset oikein ja että kaupoissa myydään semmoisia aineita, 

jotka on Tukesin hyväksymiä. Tulli on sitten semmoinen taho, joka valvoo maahantuontia ja 

Ruokavirasto taas sitten taho, joka valvoo kasvinsuojeluaineiden käyttöä erityisesti niin kun 

painopiste siellä ammattikäyttöpuolella. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Eli Suomessa saa myydä ja käyttää Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita ja sitten se pitää myös 

ilmeisesti rekisteriä näistä valmisteista ja päättää niiden käyttöehdoista. Onko tää aika lailla oikein? 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Joo kyllä. Tukesissa on tämmöinen rekisteri, löytyy kemidigi.fi, kasvinsuojeluainerekisteri, jossa on ne 

kaikki hyväksytyt kasvinsuojeluaineet, niiden käyttöohjeet ja mahdolliset sitten tämmöiset 



poikkeusluvat, joita jonkun verran myönnetään. Sen tyyppisiä erityistapauksia. Lisäksi löytyy niistä 

tiedot. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Kuinka paljon noita pölyttäjiä huomioidaan kasvinsuojeluaineiden arvioinnissa? Otetaanko ne 

huomioon siinä, kun päätetään? 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Kyllä se on osa sitä ympäristöriskien arviointia myös pölyttäjät ja tähän asti se painopiste on ollut 

hyvin vahvasti nimenomaan näissä mehiläisistä. Elikkä siinä hunajantuotannon turvaamisessa tietyllä 

tavalla. Mutta sitten nyt kun on tosi paljon ollut puhetta pölyttäjäkadosta ja huoli siitä ylipäänsä että 

miten meidän ympäristömme käy, niin entistä tarkemmin tehdään sitä pölyttäjien riskinarviointia. 

Siihen on niin kuin parhaillaan meneillään sen riskiarvioinnin kehittäminen, siihen tulee mukaan 

näitä erakkomehiläisiä ja kimalaisia. Niiden riskit arvioidaan ja sen lisäksi sitten taas Suomen tasolla 

Suomen käyttöohjeisiin tarkennetaan myös niitä pölyttäjien suojeluohjeita. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Eli siinä käydään tavallaan semmosta vuoropuhelua muidenkin ammattilaisten kanssa tai otetaan 

huomioon pölyttäjien merkitys? 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Joo kyllä ja siis nimenomaan niissä käyttöohjeissa olevissa rajoituksissa se tulee sillä tavalla et 

esimerkiksi Suomen Mehiläishoitajienliitto on ollut mukana niissä kehittämässä, että miten me 

mahdollisimman hyvin pystytään varmistamaan se, että että pölyttäjät on turvassa. Mihin aikaan 

pölyttäjät esimerkiksi lentää? Miten se pystytään muotoilemaan siihen käyttöohjeeseen 

semmoisena lauseena, että se on ymmärrettävää, ettei se ole niin monimutkainen, että sitten se 

aiheuttaa taas sekaannuksia sen takia. Kyllä yhteistyössä on tehty ohjeita ja tän vuoden puolella on 

tavoitteena, että saataisiin ne uudet pölyttäjien suojaohjeet niihin myyntipäällyksiin. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Se on kyllä hyvä, että noita on huomiotu ja mäkin luin jonkun semmoisen että jotain tiettyjä aineita 

ei saa käyttää kukkien kukinta aikana. Just ne pölyttäjät sitten ovat vaarassa siinä samalla. 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Joo no se on yksi, että kukkien kukinta aikaa ei saa niitä semmoisia, jotka aiheuttaa riskejä pölyttäjille 

ja sitten toinen on se, että tosi monessa on se, että ruiskutus on sitten yöaikaan, silloin jos on 

tämmöinen mehiläisiä tai pölyttäjiä houkutteleva kasvi. Käytännössä sitten nää kukkivat kasvit. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Turun yliopiston tutkimuksen mukaan kotipuutarhoissakin suosittu rikkakasvien torjunta-aine 

Roundup saattaa jo pieninä määrinä vaikuttaa pölyttäjiin niin, että ne menettävät oppimiskykynsä, 

eivätkä löydä takaisin kotipesiinsä. Onko mahdollista, että joku jo käytössä oleva aine otetaan 

takaisin tarkistukseen, jos vaikka uutta tutkimustietoa löytyy tai jostain aineesta herää kriittistä 

keskustelua? 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 



On mahdollista ja sitä on mun mielestä hyviä esimerkkejä tästä viime vuosilta. Olikohan se 2012 kun 

mä tulin Tukesiin niin siitä eteenpäin muutama vuosi, niin nää neonikotinoidi torjunta-aineet niin 

niitten käyttö kiellettiin nimenomaan siksi, että niistä todettiin tutkimuksissa, että niissä on liian 

suuri riski pölyttäjille. Siinä oli imidaklopridia, klotianidiini, tiametoksaami muistaakseni kolme 

tehoainetta, joiden käyttö kiellettiin. Siinä oli asteittain kielto ensin, että sai käyttää vain 

kasvihuoneissa tai joku tämmöinen mikä on niinku suljettu ympäristö. Mutta mun mielestä ne on 

nytten, että Suomessa niitä aineita ei pitäisi olla markkinoilla jos muistan oikein. Mutta voi olla, että 

ei ihan tismalleen muista sitä, että mikä mikä tän hetken tilanne on. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Eli on mahdollista, että otetaan niin kun takaisin tarkasteluun joku aine. Onko muita? Onko 

esimerkiksi tää Round up semmoinen? 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Round up siis itse asiassa ne kaikki tehoaineet elikkä Round upissakin tässäkin tapauksessa, kun 

nostit esille, niin siinä tehoaineena on glyfosaatti ja sen lisäksi sitten kun se myydään siellä kaupassa 

niin siinä on muita aineita, säilöntäaineita ja sen tyyppistä ainetta. Mutta glyfosaatti esimerkiksi on 

tehoaine, joka arvioidaan kuten kaikki muutkin tehoaineet säännöllisesti uudelleen, ja se johtuu siitä, 

että se riskiarviointi kehittyy jatkuvasti. Että nyt on esimerkiksi hormonihäirikkö ominaisuudet 

semmoinen, jota on lisätty sitten siihen arviointiin ja jatkossa sitten kun näitä uudelleenarviointia 

tulee, niin kaikissa tehdään se hormonihäirikkö ominaisuuksien arviointi samoin kuin sitten tää 

pölyttäjien arviointi aiempaa tarkemmin. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Eli tutkimustieto on tärkeää. 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Erittäin tärkeätä. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

No mites, sitten kun tavallinen kotipuutarhuri häärää puutarhassa, niin mitä hänen täytyisi tietää 

näistä kasvinsuojeluaineista? Vähän me jo puhuttiinkin siitä, että käyttöohjeet on hyvä lukea. 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Joo niitä käyttöohjeita on hyvä lukea. Sen voi sanoa aina uudestaan ja uudestaan, mutta sitten ehkä 

se, että kasvinsuojeluaineissa on myös nyt nykyään sillä tavalla, että on luokiteltu ammattikäyttöön 

hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita, joita saa ostaa vaan ammattikäyttäjät, jolloin tutkintotodistus. Ja 

sitten itse asiassa kasvinsuojeluaineita kotipuutarhureille on tosi vähän tarjolla ja niissä nimenomaan 

on tehty se riskinarviointi sillä tavalla, että on ajateltu sitä, että käyttäjä ei ole ammattilainen. Se ei 

tunne niitä kaikkia yksityiskohtia niin tarkasti, että mahdollisimman turvalliset aineet on valittu sinne 

kotitarvekäyttäjälle. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Tota onko niitä vaikutuksia tavallaan ihmisiin tutkittu tai kuinka paljon niitä tutkitaan?  

Asiantuntija Pauliina Laitinen 



Mä en ole riskinarvioinnin asiantuntija, että se täytyy sanoa tässä niinku heti ensimmäisenä, mutta 

nää terveysvaikutukset arvioidaan myös yhtälailla kun kaikki muut vaikutukset. Ja siinä katsotaan 

sekä käyttäjälle riskiä että sitten myös vaikka sivulliselle asukkaalle tai ohikulkijalle se riski. Ja 

kasvinsuojeluaineiden tässä riskinarvioinnissa olennaistahan on se, että minkä verran niin kun 

altistuu ja minkälaiset vaikutukset sitten kyseisellä määrällä on ihmiseen ja ne on tiettyjen 

standarditutkimusten mukaan tehty ne kokeet ja tietyllä tavalla jokainen aine arvioidaan hyvin 

samalla tavalla. Sitten jos jossain kohdassa tulee epäilystä, että onko tuossa riski, niin sitten tehdään 

yleensä vielä tarkempia tutkimuksia, että löytyykö siinä joku oikea syy sieltä. Ja kyllä mä sanoisin, 

että ne tosi tarkasti tarkastetaan sekä siellä terveyspuolella että ympäristöriskinarvioinnissa. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Tuleeko paljon Tukesiin esimerkiksi ilmoituksia tai huolestuneita yhteydenottoja kyseisistä 

tilanteista, että olisi ollut jotain vaikutuksia ihmisiin näillä kasvinsuojeluaineilla? 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Muutamia tulee ja ehkä enempi semmoisia niin kun huolestuneita kuluttajia ja nimenomaan niitä 

pellon vieressä asujia, jotka että jos on ruiskutettu jotain, joka esimerkiksi haisee pahalta niin sitten 

heti tulee epäilystä, että hei onko siitä mulle jotain terveysvaikutuksia tai mikähän aine se on 

mahtanut olla. Mutta just niissä on aina se olennaista tietää, että mitä ainetta on ruiskutettu ja 

sitten olennaista myös tässä se, että silloin kun se riskiarviointi on tehty, niin siinä on myös aina 

arvioitu se asukkaan altistuminen ja silloin se riski ei pitäisi sinne kuluttajalle tulla. Vaikka se haju 

tulee tosi herkästi, että vaikka hirmu pieninä pitoisuuksina on, niin se saattaa se haju siellä kuitenkin 

sitten huolta herättää. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Tänään keskustelemassa kanssani pölyttäjistä ja kasvinsuojeluaineista on Pauliina Laitinen 

Turvallisuus ja kemikaalivirastosta. Mitä keinoja meillä on pölyttäjien turvaamiseksi? 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Monenlaisia keinoja varmaankin. Jos ajattelee niin kun jatkossa tulevaisuudessa EU:n tasolla niin 

meillä on tämmöinen viidenkymmenen prosentin torjunta-aineiden käyttön vähennystavoite, joka 

tietysti on aika merkittävä ja se pitäisi vuoteen 2030 mennessä saavuttaa. Kunhan tässä nyt 

lainsäädännön esitykset etenevät sillä tavalla ja puhutaan tämmösestä EU:n Green Deal -

lainsäädäntökokonaisuudesta, jossa olisi tää Pellolta pöytään -strategia, jossa nimenomaan tämä 

viidenkymmenen prosentin vähennystavoite sanotaan. 

Ja tuota ehkä se, että miten me varmistetaan se, että nimenomaan kasvinsuojeluaineista ei aiheudu 

riskiä pölyttäjille on yksi se riskiarviointi. Edelleenkin se on se ensisijaisen tärkeä, mutta sitten myös 

nää torjuntamenetelmissä kaikki vaihtoehtoiset menetelmät, ihan siis täsmätorjuntaa, se voi olla 

sitä, että tarkkaillaan dronella ja torjutaan sitten ruiskulla ne täsmälliset kohdat, joissa on havaittu 

vaikka jotain rikkakasveja ja sitten voi olla biologista torjuntaa käytössä. Ensisijaisesti sitä käytetään 

kylläkin kasvihuoneessa tällä hetkellä Suomessa mutta on ihan tämmöisiä mikrobiologisia torjunta 

aineita, joita myös käytetään. Sitten tarkkailuun kautta osittain torjuntaan on tämmösiä 

feromoniansoja. Mä itsekin testailin tänä vuonna luumukääriäiseen ja huonosti meni, ne ei aina ole 

kauhean luotettavia. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Mitä siinä tapahtui? 



Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Siinä tapahtui varmaan se, että mä en siinäkään lukenut riittävän hyvin käyttöohjeita, että milloin se 

olisi pitänyt ansa virittää. Ja sitten toinen oli se, että se on kuitenkin ensisijaisesti tarkkailu väline ja 

jos ötököitä on kauhean paljon, niin sitten se ei tehoa niihin kaikkiin, että se silloin jos niin kun on 

pieni ikään kuin saastunta niin sitten se saattaa hyvinkin riittää siihen torjuntaan, mutta tämmöisenä 

kun siellä niitä oli ihan älyttömän paljon, yhdessä yössä tuli ansaan kaksikymmentäseitsemän niitä 

kääriäisiä niin niitä oikeasti oli. 

Niin mun luuumut on sitten toukkaisia luumuja! Ja sehän on tietysti niinku jos miettii 

ammattilaisviljelyä niin eihän se semmoinen tilanne ei voi olla mahdollista. Niillä pitää olla jotenkin 

keinoja. Sitten nimenomaan se kemiallinen torjunta tietyllä tavalla siellä viimeisenä keinona ja ehkä 

tutkimusnäkökulmasta voisi sanoa tämmöinen viljely ekosysteemin tarkastelu, tarkastellaan 

kokonaisvaltaisesti, että käytetään myös kasvinjalostusta, mahdollisesti uusia geenitekniikoita. Tällä 

viikolla on ollut maatalousministerit keskustelemassa tämmöisestä geenien editoinnista, joka 

toistaiseksi on kielletty. Mut katotaan mitä nämä kaiken maailman tilanteet tuovat tullessaan, että 

saattaa olla että sitten jossain vaiheessa tää geenieditointi, moderni geeniteknologia on yksi joka 

ratkaisee osaltaan tätäkin ongelmaa. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Miltä näyttää kasvinsuojeluaineiden tulevaisuus? Tai onko tämmöiset tavoitteet mistä sä puhuit niin 

mahdollisuus saavuttaa esimerkiksi silloin 2030 mennessä?  

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Jos miettii Suomen näkökulmasta ja verrattuna vaikka koko EU:n tasoon niin Suomessahan 

käytetään ihan tosi vähän kasvinsuojeluaineita hehtaaria kohti, että siinä mielessä ne tavoitteet jotka 

on aina jäsenmaakohtaisesti vielä tarkemmin asetettu, ja Suomessa oli muistaakseni noin 53 

prosenttia minkä verran pitäisi pystyä vähentämään niin se on tosi kova tavoite ja vuoteen 2030 

mennessä, niin siihen on aika vähän aikaa enää, varsinkin kun nyt odotetaan että lainsäädäntö 

saadaan valmiiksi ja sitten ruvetaan toimeenpanemaan sitä niin siinä tulee väistämättä viivettä. 

Mutta se tavoite siinä on totta kai hyvä, että jos miettii ympäristön kemikalisoitumista, niin totta kai 

se on tärkeätä, että mahdollisimman vähän käytetään ja löydetään niitä erilaisia tekniikoita ja tulee 

ikään kuin pakottava tarve löytää erilaisia tekniikoita torjuntamenetelmiin. Se on mun mielestä 

erittäin hyvä ja toivon että että pystytään tavoitteeseen pääsemään.  

Toimittaja Clarissa Rosi 

Mitä vaihtoehtoja sitten on näiden kasvinsuojeluaineiden tilalle? Näistä vähän ehkä jo puhuttiin. 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Joo no se biologinen torjunta on varmaan yksi, joka on tosi merkittävässä nousussa. Mä tiedän, että 

näitä isoja kemikaalifirmoja on ollut sillain, että heillä on oma biologisten torjuntaeliöiden tai 

mikrobiologisten torjunta-aineiden kehittelyä ja niihin liittyen esimerkiksi meillä riskiarviojat 

opiskelee tällä hetkellä, miten niitten tämmöisen biologisten torjunta aineiden riskejä arvioidaan, 

koska se on tosi eri arvioida jonkun mikrobin versus sitten kemikaalin riskejä, että niissä on vähän 

vähän se riskin arviointi erilaista. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Onko se niin, että aina käytetään kasvinsuojeluaineita kun on tuholaisia? 



Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Ei aina käytetä. Mä luulen, että se on tosi tärkeätä just se täsmätorjunta, biologinen, erilaiset 

vaihtoehtoiset menetelmät. Rikkakasvien torjunnassa käytetään ihan siis mekaanista kitkentää, että 

on semmoisia niinku koneita, jotka tunnistaa, että tuossa kasvaa nyt vaikka toi sokerijuurikas ja noi 

kaikki muut rikkakasvit sitten rapsutellaan pois. Mun mielestä erityisesti tuntuu, että Suomessa on 

ihan tosi aktiivista, viljelijät on ihan älyttömän kiinnostuneita erilaisista, kokeilemaan kaikkea ja 

haluavat oppia uutta, että se on tosi hienoa sillä, että halutaan kehittää ja mennä eteenpäin tässä. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

No mitäs sitten kotipuutarhassa voisi ottaa huomioon, kun haluaa häätää ei-toivottuja tuholaisia? 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Mä sanoisin siinä, että semmoinen kaiken ei tarvitse olla niin millilleen kohdillaan on ehkä tärkeää, 

että se on niin kun luonnon näkökulmasta semmoinen niin kun viimeisen päälle suora viiva ja 

tasainen nurmikko niin se on huonoin vaihtoehto. Että näitä tämmöisiä kukka-alueita voi jättää ihan 

hyvin nurmikolle ja nurmikko ei ole pakko niittää niin usein, että siinä on sitten esimerkiksi 

pölyttäjille ja ylipäänsä hyönteisille kasvualustaa. Myös sitten vaikka rikkakasvien torjunnassa niin 

tosi paljon ihmiset kitkee, että se on se mitä jatkossakin tullaan tekemään. Varmasti itsekin kitken, 

mutta sitten on niitä ongelmatapauksia, joissa joutuu käyttämään kasvinsuojeluaineita. Pölyttäjän 

näkökulmasta taas näitä kaikkia tämmöisiä pölyttäjiäpesiä ja muita on käytetty paljon. Mä itsekin 

kokeilin tehdä, mutta vielä en siinäkään onnistunut. Mulla on ehkä näissä näitä epäonnistuneita 

kokeiluja lähinnä, mutta kaikkea kannattaa yrittää. Mä uskon, että niihin pölyttäjä hotelleihin niin 

varmasti kun on tehnyt sen huolellisesti ja ohjeiden mukaan niin saa varmasti tosi hyvin sitten 

mielenkiintoisia katseltavia sinne pikkuisia pyörimään. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Niin mä just mietin, että onko jotain kasveja tai kukkia, josta mehiläiset erityisesti pitävät, niin 

ainakin sitten semmoinen luonnontilassa oleva kukkaniitty voisi olla tämmöinen tai mehiläishotellit 

tietysti, jos aikaa riittää. 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Toi meillä on esimerkiksi itsellä niin nimenomaan mies hoitaa nurmikonajelun ja tuota hän jättää 

esimerkiksi apilat kun kukkii, niin hän jättää ne sinne kukkimaan ja se on tosi kaunis ja siellä on aivan 

älyttömän paljon pölyttäjiä ja sitten niin kun ihan puutarhakasveista on paljon semmoisia kasveja 

jotka houkuttelee paljon. Mulla on muistaakseni onkohan se sinipallo-ohdake joka on syksyllä ihan 

täynnä ja se leviää vähän hankalasti, että sitä pitää myös kitkeä ja rajoittaa, niissä aina vähän näitä 

tämmöisiä niinku monenlaisia näkökulmia. Mutta kyllä just kasvivalikoimalla pystytään tukemaan 

sitä, että saadaan monipuolista lajistoa myös sitten sinne. 

Toimittaja Clarissa Rosi 

Eli toivotetaan pölyttäjät siis tervetulleeksi myös tulevina kesinä ja muistetaan lukea käyttöohjeet. 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Kyllä se on tän päivän teema. 

Toimittaja Clarissa Rosi 



Minä olen Clarissa Rosi ja kanssani keskustelemassa oli Pauliina Laitinen. Kiitos keskustelusta. 

Asiantuntija Pauliina Laitinen 

Kiitos. 


