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Hukkakauran torjunta
perustuu hukkakauralakiin (VN 185/2002) ja sitä
täydentävään asetukseen (MMM 326/2002)

Hukkakauralaki –miksi?
• Lainsäädännön tavoitteena on ylläpitää korkealaatuista kasvintuotantoa
estämällä hukkakauraa leviämästä
• Hukkakauran leviäminen uhkaa elintarviketuotannon laatua ja laajuutta
• Halutaan turvata mm. kotimainen siementuotanto –Suomessa menestyvät
parhaiten olosuhteisiimme jalostetut lajikkeet
• Hukkakaura aiheuttaa runsaasti turhia kustannuksia kaikille osapuolille
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Hukkakauralain pääkohdat
Viljelyksillä tai muilla alueilla ei saa esiintyä hukkakauraa
• Hukkakauraisen kasvimateriaalin tai tuotteiden kaupan pitäminen, käyttö,
kuljetus, muu levittäminen sekä maahan tuonti ja maasta vienti on kielletty
• Jokaisen, joka tietää tai epäilee hallitsemillaan alueilla esiintyvän
hukkakauraa, on ilmoitettava siitä maaseutuelinkeinoviranomaiselle
• Hukkakauran saastuttaman alueen haltijan tulee huolehtia torjunnasta
kemiallisesti, kitkemällä, mekaanisesti tai muilla riittävän tehokkailla
toimenpiteillä

Valvonnan perusteet
• Valvontaviranomaisilla on oikeus tarkastaa peltoviljelyksiä ja peltokasvien
tuotanto- ja pakkaustiloja.
• Valvontaviranomaisilla on oikeus saada hukkakauralaissa tarkoitettuja
tarkastuksia ja valvontaa varten tarpeelliset tiedot.
• Alueen haltijan noudatettava viranomaisen antamia torjuntaohjeita ja suunnitelmia
• Viranomainen voi antaa hukkakauraisen kasvuston tai tuotteiden
hävittämismääräyksen
• Viranomainen voi teettää hukkakauran torjunnan alueen haltijan
kustannuksella
• Hukkakauralain noudattamatta jättämisestä voidaan tuomita sakkoon
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Viljelijän velvollisuudet
Vaikka hukkakauraa ei olisi löytynyt:
• Opetella tunnistamaan hukkakaura ja huolehtia kasvustojen tarkkailusta
hukkakauran varalta
• Kasvustojen tarkkailu vuosittain heinäkuun alusta alkaen
• Sertifioidun tai oman hukkakaurattoman kylvösiemenen käyttö
• Jos on yhteiskoneita tai käyttää urakoitsijaa, koneiden puhtauden
varmistaminen

Viljelijän velvollisuudet
Jos pelloilla jo esiintyy hukkakauraa ja siitä on ilmoitettu viranomaiselle:
• Ilmoittaa tukihakemuksessa lohkojensa todellinen hukkakauratilanne
• huolehtia hukkakauran torjunnasta oikeaan aikaan saastunnan vakavuuden
mukaan kemiallisesti, kitkemällä tai hankalassa tapauksessa
niittämällä/murskaamalla kasvusto
• Käytettäessä kemiallista torjuntaa on noudatettava torjunta-aineiden
käyttöohjeiden mukaisia käyttömääriä ja käyttöajankohtaa = aineet
tehoavat hyvin
• Hävittää kitketty hukkakaura siten, että siitä ei aiheudu leviämisvaaraa
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Mitä tapahtuu kun hukkakaurasta on ilmoitettu
viranomaiselle?
• Kunnan viranomaisen on suoritettava katselmus ja laadittava siitä pöytäkirja sekä
merkittävä lohko hukkakaurarekisteriin
• Katselmuksen perusteella viljelijälle on annettava vähintään torjuntaohje
• Jos saastunta on vakava (koodi 4), on kunnan määrättävä viljelijälle monivuotinen
torjuntasuunnitelma
• Torjuntaohjeesta ja -suunnitelmasta tehdään hallintopäätös. Päätöksestä
onpääsääntöisesti kuultava viljelijää
• Kun suunnitelma tilataan neuvojalta, Ruokavirasto maksaa suunnitelman
tekemisen = ilmaista neuvontaa viljelijälle
• Suunnitelmaa on noudatettava sen voimassaoloajan, mutta pieniä muutoksia voi
kuntaviranomaisen luvalla tehdä (esim. ohra > vehnä).
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