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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
hedelmä- ja marjakasvilajikkeiden kuvausten viralli sesta tunnustamisesta 

 
 

 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään taimiaineistolain 
(1205/1994) 3 §:n 3 ja 4 momentin, 3a §:n 4 momentin ja 4 §:n 1 momentin nojalla, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 727/2000 seuraavasti: 
 

 
1 § 

Soveltamisala 
 
Tässä asetuksessa säädetään liitteessä 1 lueteltujen hedelmä- ja marjakasvilajien 
lajikkeiden kuvausten virallisesta tunnustamisesta.  
 
 

2 § 
 Virallisesti tunnustettu lajikekuvaus 

 
Virallisesti tunnustettu kuvaus voidaan tehdä sellaiselle liitteessä 1 luetellun hedelmä- ja 
marjakasvilajien lajikkeelle,  
 

a) jolla ei ole varsinaista merkitystä kaupallisen viljelytuotannon kannalta ja jota 
markkinoidaan vain Suomessa CAC-aineistona tai  

 
b) jota on markkinoitu Suomessa tai muussa Euroopan unionin jäsenmaassa ennen 

30 päivää syyskuuta 2012. 
 



2 

 

 
Lajikkeen kuvauksen virallista tunnustamista varten taimiaineiston toimittajan on kuvattava 
lajikkeesta vähintään Euroopan unionin kasvilajikeviraston (CPVO) kyseisen kasvilajin 
lajikkeiden erotettavuutta, yhteneväisyyttä ja pysyvyyttä koskevasta testausprotokollasta 
tai niiden puuttuessa kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen järjestön 
(UPOV) testausprotokollasta lajikkeiden ryhmittelyssä käytettävät ominaisuudet. Edellä 
esitettyjen testausprotokollien puuttuessa lajikekuvaus tehdään vähintään liitteen 2 
mukaisesti. Lajikekuvaus toimitetaan Elintarviketurvallisuusvirastoon, joka päättää sen 
hyväksymisestä virallisesti tunnustetuksi kuvaukseksi.  
 
 

 
3 §  

Voimaantulo 
 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
edellyttämiin toimenpiteisiin.  
 
Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2012. 
 
 

______________________ 
 
 
 
 
Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2012 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Jari Koskinen 
 
 
 
Erityisasiantuntija   Tuula Mäki-Valkama 
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LIITE 1 
 

HEDELMÄ- JA MARJAKASVIEN SUVUT JA LAJIT  
 
 

Castanea sativa Mill.   kastanja  
Citrus (L.)    
Corylus avellana L.   pähkinäpensas  
Cydonia oblonga Mill.   kvitteni  
Ficus carica L.   aitoviikuna  
Fortunella Swingle   fortunellat  
Fragaria L.    mansikat  
Juglans regia L.   saksanpähkinä  
Malus Mill.    omenapuut  
Olea europae L.   öljypuu  
Pistacia vera L.   mantelipistaasi  
Poncirus Raf.  
Prunus amygdalus Batsch  manteli  
Prunus armeniaca L.   aprikoosi  
Prunus avium L.   imeläkirsikka  
Prunus cerasus L.  hapankirsikka  
Prunus domestica L.   luumu  
Prunus persica (L.) Batcsh  persikka  
Prunus salicina Lindley   japaninluumu  
Pyrus L.    päärynät  
Ribes L.   herukat, karviainen  
Rubus L.   vatukat  
Vaccinium L.   karpalo, pensasmustikka, puolukka 
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LIITE 2 
 

Hedelmä- ja marjakasvilajikkeiden kuvaukset  
 

Rubus arcticus L. (mesimarja ) Keskilehdykän muoto 
vinoneliömäinen 
suikea 
 
Lehden reunan hammastuksen muoto 
mutkalaitainen 
sahalaitainen 
toissahalaitainen 
syvään toissahalaitainen 
hammaslaitainen 
nyhälaitainen  
kaksoisnyhälaitainen 
 
Hedelmä: koko 
pieni 
keskikokoinen 
suuri 
 
Hedelmä: väri 
tasaisen tummanpunainen 
vaihtelee keltavihreästä tummanpunaiseen 
 

Rubus chamaemorus L. (lakka)  Sukupuoli: 
hedekasvi 
emikasvi 
kaksineuvoinen 
 
Hedelmä: väri 
keltainen 
oranssi 
punainen 
 

 
 

 
 
 
 


