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Kemikaalilaki ja biosidi-direktiivi uudistuvat: 

Hyönteis- ja tuholaiskarkotteet rekisteröitävä  

 
 
Vuoden 2011 alusta kemikaalilain mukainen biosidi-tuotteiden valvonta ja markkinoilla 

olevien biosidi-tuotteiden hyväksytys siirtyi kokonaisuudessaan Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto Tukesille, joka valvoo kemikaalilainsäädännön noudattamista 
Suomessa.  

 
Hyönteisten torjunta- ja karkoteaineet, jyrsijämyrkyt, puunsuoja-aineet sekä massa- 

ja paperiteollisuuden limantorjuntakemikaalien valvonta kuuluu biosidi-direktiiviin, 
jonka siirtymäaika on 13.5.2000 – 13.5.2014. Siirtymäaikana tarvitaan kansallinen 

hyväksyminen biosidi-valmisteille.  
 
Biosidi-valmisteet ovat haitallisten eliöiden hävittämiseen ja tuholaistorjuntaan 

tarkoitettuja valmisteita. Hyttysten, muurahaisten, luteiden, torakoiden, 
sokeritoukkien, siirojen ja koiperhosten torjuntaan tarkoitetut aineet ovat mm. biosidi-

valmisteita.  
 
Tukes toimii REACH- ja CLP-asetusten kansallisena viranomaisena Suomessa. Se 

vastaa myös asiaa koskevasta neuvontapalvelusta. Uuden käytännön mukaiset 
karkotteiden hyväksymisvaatimukset ovat tiukentuneet, koska tieto aineiden 

vaikutuksista on lisääntynyt.  
 

Kuka rekisteröi? 

Valmisteen hyväksymisen hakee sitä valmistava yritys tai valmistetta markkinoiva 
yritys. Siirtymäaikana myyntiin tulevien tuotteiden hyväksynnässä noudatetaan 

kansallista lainsäädäntöä.  
 
Keskeistä on, että EU-tasolla hyväksytään valmisteiden tehoaineet ja niiden 

käyttötarkoitus, ja kansallisella tasolla hyväksymismenettelyt. Markkinoille saa 
luovuttaa vain hyväksyttyjä tuotteita.  

 
Kuluttajan ja kaupan kannalta biosidi-valmisteiden rekisteröinti tarkoittaa tuotteiden 
turvallisuutta eli sitä, että myymälöistä hankittavat valmisteet ovat turvallisia. Koska 

rekisteröintimenettely on kallista, markkinoilla on myös rekisteröimättömiä tuotteita.  
 

Myyntiin hyväksytyissä tuotepakkauksissa on Tukesin myöntämä rekisteröintinumero, 
joka on takuuna ennakkotarkastuksesta. Rekisteröimättömien tuotteiden myyjä on 
vastuussa tuotteesta ja myös sen mahdollisista haitoista.  

 
Kaikkiaan Suomessa on myynnissä yli 100 erilaista torjunta ja -karkotevalmistetta. Oy 

Transmeri Ab on alan suurin markkinoija 37 erilaisella torjunta- ja 
karkotevalmisteella, jotka kaikki ovat rekisteröityjä tuotteita.  



 

 
Transmerin markkinoimia biosidi-tuotteita 

 
Oy Transmeri Ab markkinoimia biosidi-valmisteita ovat mm. Raid-tuotteet, joita on 
ollut markkinoilla Suomessa vuodesta 1961 ja OFF!-hyttyskarkotteet aina vuodesta 

1958 alkaen.  Valikoimaan kuuluvat myös Autan-hyönteiskarkotteet ja Baygon-
tuotteet, jotka ovat tulleet myyntiin Suomessa 2000-luvulla.  
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Linkit:  

Alan valvonta ja lupamyöntö Euroopan unionin direktiivilä 98/8/EY.  

Siirtymäaika 13.5.2014 saakka määritelty määräyksellä 20009/107/EY. 
Luettelo hyväksytyistä biosidi-valmisteista löytyy Tukesin sivulta: 
http://bta.tukes.fi/kemikaaliprosessit/mtaweb.nsf/viewDefault?OpenView 

www.tukes.fi 
 
 

Oy Transmeri Ab on elintarvike-, kosmetiikka-, hygienia- sekä pesu- ja puhdistustuotteiden 

markkinoinnin asiantuntija.  

 

Useat nykyiset päämiehet ovat olleet Transmerin yhteistyökumppaneita yrityksen 

alkutaipaleelta alkaen; mm. SC Johnson Wax vuodesta 1931 ja Chanel vuodesta 1933.Raid-

tuotteita Transmeri on tuonut Suomeen vuodesta 1961. 

Transmerin kemistit tarkistavat omassa laboratoriossa raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja 

valmiiden tuotteiden laadun. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. www.transmeri.fi 

 

 

 

 


