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Kasvintuhoojien tarkkailu – IPM:n peruspalanen

• EU:n puitedirektiivin 128/2009 mukaan 

IPM koostuu kahdeksasta elementistä, 

joita sovelletaan paikallisissa 

olosuhteissa.

• Torjuntatarpeen määrittäminen 

kasvintuhoojien ennustemallien tai 

niiden tarkkailun ja torjuntapäätöstä 

ohjaavien kynnysarvojen avulla. 

• Torjuntaan tulisi käyttää valikoivia, 

torjuntaeliöitä säästäviä ja ympäristön 

kannalta mahdollisimman vaarattomia 

kemikaaleja tai ei-kemiallisia keinoja.

IPM-palapelin suunnittelu: Irene Vänninen, MTTErja Huusela  8.11.2022



• MAKERA-rahoitteisen KasKas-hankkeen 

(2016-2019) tuotos

• Kehittämisprosessi & testikäyttö

• Taustalla :

• HALI ( Liikkuvan havaitsijan tiedonkeruu, 

varastointi ja jakelupalvelu) –hanke, jossa 

Luke selvitti kasvinviljelyn eri sidosryhmien 

suhtautumista kasvintuhoojien tarkkailuun 

ja havaintotietojen jakamiseen sekä selvitti 

kasvintuhoojatarkkailusovellukselta 

edellytettäviä vaatimuksia

• IPM direktiivi 2014
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• Luken ylläpitämä kansalaishavainnointiin perustuva ilmainen mobiilisovellus

• rikkakasvi-, kasvitauti- ja tuhoeläintiedon tallennukseen

• helpottaa ajankohtaistiedon välitystä ja kasvintuhoojien tarkkailua

• tietokortit auttavat kasvintuhoojien tunnistamisessa

• vilja- ja palkokasvit, kumina, öljykasvit, kaalikasvit, porkkana ja peruna 

• ajankohtaistiedotteet tulevat automaattisesti käyttäjälle valitun rooli mukaisesti 

https://maatalousinfo.luke.fi/
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• helpottaa ajankohtaistiedon välitystä ja kasvintuhoojien tarkkailua

• ajankohtaistiedotteet tulevat automaattisesti käyttäjälle

• käyttäjä pystyy itse valikoimaan itseään kiinnostavat tiedot roolivalinnoin

• mahdollistaa avustetun kasvitautien, tuhohyönteisten ja rikkakasvien 

esiintymistiedon tallentamisen ja jakamisen reaaliaikaisesti ja paikkatietoon sitoen

• käyttäjä voi jakaa havaintotiedon helposti saman tien - tieto kaikkien 

kiinnostuneiden saatavilla

• kasvirajaukset ja aluerajaukset ovat mahdollisia

• tavoitteena mahdollistaa nopea reagointi etenkin yllättävässä 

kasvintuhoojatilanteessa

Erja Huusela  8.11.2022



7

LukeKaskas Esittely – Palvelun käyttöönotto ja demo 

https://maatalousinfo.luke.fi/fi/cms/kasterveys/lukekaskas
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Ajankohtaistiedon välitys mahdollista 
viljelykasvikohtaisesti
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Myös tiedotteesta on mahdollisuus
havainnon tallentamiseen

Tiedotteen kommenttikenttään voi 

kirjoittaa esim. että lentoa ei ole 

vielä havaittu paikkakunnalla x

Tai ilmoittaa oman havainnon 

painikkeen

”Uusi havainto” kautta 



10

Lentoennusteet

Porkkanakärpäsen 
lentoennuste on uusittu, siten 
että rannikkoalueilla on uudet 
lämpötilakynnysarvot

Porkkanakempille on 
kokonaan uusi ennuste, josta 
on saatavissa tulevalle 
kasvukaudelle myös 5 vrk:n 
ennuste.

Voit vaikuttaa tulevaisuudessa 
näiden ennusteiden 
tarkkuuteen ilmoittamalla 
tarkkailutietoja!

Porkkanakemppiennuste 14.6.21

Porkkanakärpäsennuste 9.6.2022
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Ohjattu havaintojen tallennus

• Valitse alahaalta ”Uusi 

havainto”

• Valitse ”kasviryhmä”

• Valitse ”kasvitauti”, 

”tuhoeläin” tai         

”rikkakasvi”

• Valitse tuhooja valikosta 

esim. ”kaalikärpäset”
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Ohjattu havaintojen tallennus

• Valitse kuvauksen alta 
”Jatka         tallentamista”

• Tallennusvalikkoon voit 
hakea sijainnin 
mobiililaitteelta tai kartalta  

• ja laittaa arvion tuhoojan         
runsaudesta

• Paina ”Tallenna havainto”

• Havainto ilmestyy kartalle
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LukeKaskas Ohjattu havaintojen tallennus
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Tietokortit tunnistuksen avuksi
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Entä jos etsimääsi tuhoojaa ei löydy?

Tuhoojalistan 

alapuolelta löytyy 

painike:

”Ei mikään näistä”

Sen takaa löytyy 

lomake, johon voi 

tallentaa kuvan 

tuhoojasta



AVUSTETTU TUHOOJAN

TUNNISTAMINEN / 

HAVAINTO LOHKOLLA

Sidottu aikaan ja paikkaan

• kasvilaji

• kasvintuhooja

• tuhoojan runsaus

ESIINTYMISTIETO

PALVELUN WEB-

SIVULLE

• koordinaatit

•havaintopvm

• kasvilaji

•kasvintuhooja

• tuhoojan runsaus

TARKKAILU,
DOKUMENTOINTI

JAKAMINEN HYÖDYNTÄMINEN

VIRANOMAIS-

TOIMINTA,

NEUVONTA,

TIETOALUSTAT

•tiedon keräys,

tallennus ja

välitys

VILJELIJÄ

• torjunnan 

tarpeenmukaisuus ja 

oikea-aikaisuus

• sadon laadukas

turvaaminen

TUTKIMUS

• tietokannat

•mallintaminen

KULUTTAJA

• laadukas elintarvike

YMPÄRISTÖ

AJANKOHTAIS-
TIETO

AJANTASAINEN 
UUTISVIRTA

Yhteistyössä tuotettu
tieto mahdollistaa 

ennakoinnin

LukeKasKas-
Karttapalvelu

Paikallinen ja laajempi 
tilannekuva

LukeKasKas-
KÄYTTÄJÄROOLIN

TAI  -RYHMÄN 
SISÄISET

TIEDOTTEET
Käyttäjä voi valita 

itseään 
kiinnostavat aiheet

PALVELUN

TARJOAJA

• riittävä ja oikea-

aikainen tarjonta 

kasvinsuojelu

-aineista 

• lisäpalvelut
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• Uusia kasviryhmiä ja tietokortteja

• Tietojen päivitystarpeet

• Havaintojen rajausmahdollisuudet 

•

•

•

Mitä kehitysideoita tai parannettavaa?

Miten aktivoida havaintojen 
ilmoittamiseen?
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Kiitos!

Kuva: Anne Nissinen



Löydä meidät 
verkosta

luke.fi

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy jyvällä! 

luke.fi/uutiskirje

Luonnonvarakeskus (Luke) 

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

http://www.luke.fi/
http://www.luke.fi/uutiskirje

