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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
 poikkeuksista  rehukasvien siemenseosten markkinointiin luonnollis en ympäristön säilyt-

tämiseksi  
 

 

 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siemenkauppalain 
(728/2000) nojalla: 
 

 
1 § 

Soveltamisala 
 

Tässä asetuksessa säädetään poikkeuksista rehukasvien siemenseosten markkinointiin 
luonnollisen ympäristön säilyttämiseksi.  

 
2 § 

Määritelmät 
Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 
 
1) rehukasveilla nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksen (110/00) 1 §:n soveltamisalassa mainittuja lajeja; 
 
2) monimuotoisuutta säilyttävillä siemenseoksilla, jäljempänä monimuotoisuussiemense-
okset, nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksen (110/00) 1 §:n soveltamisalassa mainituista lajeista tehtyjä siemenseoksia, joi-
hin saa sekoittaa myös mainittuun asetukseen kuulumattomia lajeja ja alalajeja, jotka ovat 
ominaisia tietyille luontotyypeille ja jotka ovat osana geenivarojen säilyttämistä luonnollisen 
ympäristön ylläpitämiseksi; 
 
3) lähdealueella direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaisia suojelutoimien alueita 
tai vastaavia alueita, jotka edistävät kasvien geenivarojen suojelua ja joita hoidetaan, suo-
jellaan sekä valvotaan kansallisesti; 
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4) keruupaikalla sitä osaa lähdealueesta, mistä siemenet on kerätty; 
 
5) suoraan luonnosta korjatulla siemenseoksella siemenseosta, jota markkinoidaan keruu-
paikalta kerättynä puhdistettuna tai puhdistamattomana siemenenä ja 
 
6) tuottajan lisäämällä siemenseoksella siemenseosta, joka on tuotettu keräämällä yksit-
täisen lajin siemeniä keruupaikalta ja lisäämällä näitä siemeniä edelleen keruupaikan ul-
kopuolella yhtenä lajina sekä lopulta sekoittamalla tällaisten lajien siemeniä siemenseok-
seksi, joka koostuu keruupaikan luontotyypille ominaisista suvuista, lajeista ja tarvittaessa 
alalajeista.  
 

3 § 
Alkuperäalue 

 
Monimuotoisuussiemenseosten alkuperäalue on Suomi. 

 
 

4 § 
Hakemus ja lupa monimuotoisuussiemenseosten tuotantoon 

 
Tuottajan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista Elintarviketurvallisuusvirastolle 
(jäljempänä Evira) hakemus, jossa on vähintään seuraavat tiedot: 
a) tuottajan nimi ja yhteystiedot; 
b) korjuumenetelmä; suoraan luonnosta korjattu tai viljelijän lisäämä; 
c) arvio seoksen koostumuksesta lajien ja tarvittaessa alalajien prosenttiosuutena painos-
ta. Suoraan luonnosta korjattujen seosten osalta ilmoitetaan kuitenkin vain keruupaikan 
luontotyypille ominaiset lajit ja alalajit; 
d) tuottajan lisäämien monimuotoisuussiemenseosten itävyys niiden lajien osalta, jotka 
kuuluvat nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksen (110/00) soveltamisalaan, jos näiden lajien itävyys ei vastaa mainitun asetuk-
sen liitteessä 2 vahvistettuja vaatimuksia; 
e) seoksen määrä, johon lupaa sovelletaan; 
f) rajoite markkinointiin alkuperäalueella; 
g) lähdealue; 
h) keruupaikka ja viljelijän lisäämän monimuotoisuussiemenseoksen osalta myös siemen-
ten lisäyspaikka; 
i) keruupaikan luontotyyppi ja 
j) korjuuvuodet. 
 
Evira myöntää hakijalle luvan, jos edellytykset tuotantoon täyttyvät. Lupaan merkitään 
edellä 1 momentissa mainitut tiedot. 
 
 

5 § 
Edellytykset suoraan luonnosta korjatuille monimuotoisuussiemenseoksille 

 
Suoraan luonnosta korjattu siemenseos on kerättävä lähdealueen keruupaikalta, joka on 
ollut kylvämättä 40 vuotta ennen tuottajan tekemää hakemuspäivää.  
 
Suoraan luonnosta korjatun siemenseoksen sisältämien lajien ja mahdollisten alalajien 
prosenttiosuuksien on vastattava keruupaikan luontotyypin lajien ja alalajien prosent-
tiosuuksia riittävästi siten, että siemenseoksella voidaan tuottaa keruupaikan aluetta vas-
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taava luontotyyppi. Siemenseoksen eri lajien itävyyden tulee olla riittävä keruupaikan luon-
totyypin tuottamiseksi. 
 
Lajin tai alalajin määrä, joka ei vastaa edellisen momentin edellytyksiä, saa olla seoksessa 
enintään yksi painoprosentti. Suoraan luonnosta korjatussa siemenseoksessa ei saa olla 
Avena fatua, Avena sterilis tai Cuscuta spp. lajeja. Muiden Rumex spp. -lajien kuin Rumex 
acetosella ja Rumex maritimus enimmäismäärä ei saa ylittää 0,05 prosenttia painosta. 
 
 

6 § 
Edellytykset tuottajan lisäämille monimuotoisuussiemenseoksille 

 
Tuottajan lisäämien monimuotoisuussiemenseosten siemenviljelysten tuottamiseen käytet-
tävät siemenet on kerättävä lähdealueen keruupaikalta, joka on ollut kylvämättä 40 vuotta 
ennen tuottajan tekemää hakemuspäivää. Lähdealueen on sijaittava alkuperäalueella. 
 
Tuottajan lisäämien monimuotoisuussiemenseosten siementen on vastattava lajien ja 
mahdollisten alalajien osalta keruupaikan luontotyypille ominaisia lajeja ja alalajeja. Näiden 
lajien ja alalajien on oltava merkityksellisiä luonnollisen ympäristön säilyttämisessä geeni-
varojen säilyttämisen kannalta. 
 
Seokseen sisältyvien nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen (110/00) mukaisten lajien tulee täyttää asetuksen liitteen 2 taulu-
kon 1 mukaiset lajikkeettomalle kaupalliselle siemenelle asetetut vaatimukset analyyttises-
ta puhtaudesta, liitteen 2 taulukon vaatimukset muiden kasvilajien siementen enimmäislu-
kumäärästä ja lupiinien siementen osalta liitteen 2 e) kohdan mukaiset edellytykset. Muilta 
osin asetuksen (110/00) mukaisten lajien on täytettävä mainitun asetuksen edellyttämät 
siemenviljelykselle asetetut vaatimukset. 
 
Siemeniä voidaan lisätä viiden sukupolven ajan. 
 
 

7 § 
Tarkastukset 

 
Evira tarkastaa suoraan luonnosta korjattujen monimuotoisuussiemenseosten osalta ke-
ruupaikan silmämääräisesti vuosittain tuotantokauden aikana. Tarkastukset suoritetaan 
riittävän usein, että voidaan varmistaa siemenseosten täyttävän edellä 5 § 2 ja 3 momentin 
vaatimukset. 
 
Viljelijän lisäämien monimuotoisuussiemenseosten osalta tarkastetaan, että 6 §:n 2 ja 3 
momenttien edellytykset täyttyvät. Siemenet testataan kansainvälisten menetelmien mu-
kaan, jos tällaisia menetelmiä on olemassa, tai muiden asianmukaisten menetelmien mu-
kaan. 
 
Valtuutettu näytteenottaja ottaa näytteet. Testejä varten otettujen näytteiden tulee olla pe-
räisin tasalaatuisista eristä.  Erän ja näytteen painoa koskeviin vaatimuksiin sovelletaan, 
mitä nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksessa (110/00) säädetään.  
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8 § 

Määrälliset rajoitukset 
 
Vuosittain markkinoitavien monimuotoisuussiemenseosten siementen kokonaismäärä ei 
saa ylittää viittä prosenttia nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun asetuksen 
(110/00) mukaisten vuosittain kaupan pidettävien siemenseosten kokonaispainosta. Mää-
rällisiä rajoituksia laskettaessa otetaan huomioon kylvösiemenseoksista annetun maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen (116/00) mukaiset siemenseokset. 
 
 

9 § 
Tuottajien ilmoitukset monimuotoisuussiemenseoksista 

 
Tuottajien tulee ilmoittaa Eviralle suoraan luonnosta korjattujen monimuotoisuussiemen-
seosten osalta ennen tuotantokauden alkua arvioidun siemenseoksen määrä, jolle hae-
taan lupa ja lisäksi aiottujen keruupaikkojen koko sekä sijainti. 
 
Tuottajan lisäämien monimuotoisuussiemenseosten osalta on ilmoitettava Eviralle ennen 
tuotantokauden alkua arvioidun siemenseoksen määrä, jolle haetaan lupaa ja lisäksi aiot-
tujen keruupaikkojen koko ja sijainti tai aiottujen lisäyspaikkojen koko ja sijainti. 
 
Mikäli tuottajien ilmoitusten perusteella näyttää todennäköiseltä, että määrälliset rajoitukset 
ylittyvät, Evira määrittelee tuottajille sallittavat kaupan pidettävät siemenseosmäärät.  

 
 

10 § 
Pakkauslupa 

 
Monimuotoisuussiemenseoksia voidaan tehdä pakkaamoissa, joilla on siemenkauppalain 
(728/2000) mukainen pakkauslupa. 

 
11 § 

Pakkausten ja säiliöiden sinetöinti 
 

Monimuotoisuussiemenseoksia markkinoidaan vain suljetuissa pakkauksissa tai säiliöissä, 
joissa on suljinjärjestelmä. Suljinjärjestelmän on koostuttava vähintään etiketistä tai kiinni-
tettävästä sulkimesta. 
 
Siemenpakkaukset tai -säiliöt on sinetöitävä siten, että pakkausta avattaessa sinetöintijär-
jestelmä vahingoittuu tai että pakkauksen avaamisesta jää selvät jäljet joko pakkaukseen, 
säiliöön tai toimittajan etikettiin. 
 
 

12 § 
Pakkausmerkinnät 

 
Monimuotoisuussiemenseosten pakkauksissa on oltava toimittajan vakuustodistus tai pai-
nettuna tai leimattuna ilmoitus, jossa on seuraavat merkinnät: 
a) ilmaisu "EU-säännöt ja -vaatimukset"; 
b) merkintöjen kiinnittämisestä vastuussa olevan toimijan nimi ja osoite tai tunnistenumero; 
c) korjuumenetelmä: suoraan luonnosta korjattu tai viljelijän lisäämä; 
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d) sinetöintivuosi ilmaistuna seuraavasti: "sinetöity ..." (vuosi); 
e) lähdealue; 
f) keruupaikka; 
g) keruupaikan luontotyyppi; 
h) ilmaisu "monimuotoisuussiemenseos, joka on tarkoitettu käytettäväksi alueella, jolla on 
keruupaikkaa vastaava luontotyyppi"; 
i) eränumero; 
j) koostumus painoprosentteina lajeittain ja tarvittaessa alalajeittain, kuitenkin suoraan 
luonnosta korjattujen siemenseosten osalta ilmoitetaan vain lajit ja tarvittaessa alalajit, jot-
ka ovat ominaisia keruupaikan luontotyypille;  
k) ilmoitettu netto- tai bruttopaino; 
l) käytetyn pestisidipilleröinnin, kuorruteaineen tai muun kiinteän lisäaineen osalta lisäai-
neen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon; 
m) tuottajan lisäämien monimuotoisuussiemenseosten osalta nurmi- ja rehukasvien sie-
menkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen soveltamisalaan 
(110/00) kuuluvien kasvilajien osalta ilmoitetaan siementen itävyys, jos niiden itävyys ei 
vastaa mainitun asetuksen liitteessä 2 vahvistettuja vaatimuksia.  Mikäli lajeja on enem-
män kuin viisi, ilmoitetaan lajien itävyyden keskiarvo. 
 

 
13 § 

Valvonta 
 

Evira valvoo valvontasuunnitelman mukaisesti monimuotoisuussiemenseosten tuotantoa 
tarkastamalla, että tämän asetuksen vaatimukset tuotantoalueista, markkinoinnista, sie-
menseosten määristä, siementen laadusta, pakkausten ja säiliöiden sinetöinnistä sekä 
pakkausmerkinnöistä täyttyvät. Lisäksi siemenviljelysten tulee täyttää hukkakauralain 
(185/2002) edellyttämät vaatimukset. 
 
 

14 § 
Raportointi  

 
Tuottajat ovat velvollisia ilmoittamaan Eviralle kunkin tuotantokauden osalta markkinoille 
saatetut monimuotoisuussiemenseosten määrät vuosittain viimeistään 30.6 mennessä. 
Evira lähettää tiedot pyydettäessä Euroopan komissiolle. 
 

15 § 
Voimaantulo 

 
Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2011  
 
 
Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2011 
 
 
  
Maa- ja metsätalousministeri  Jari Koskinen 
 
 
 
Erityisasiantuntija   Marja Savonmäki 


