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Muistio taimiaineistolain nojalla annettujen 
hedelmäkasvien ja koristekasvien taimiaineistoja koskevia maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksia (399/2020; 398/2020 ja 396/2020) muuttavista 
asetuksista 

Tausta 

Taimiaineistolain (1205/1994) 3-5 d §:n ja 6 a §:n nojalla on annettu maa- ja metsätalousministeriön 
asetus hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista 
(399/2020), 3-5 §:n ja 6 a §:n nojalla on annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja 
marjakasvien varmennetusta taimiaineistosta (398/2020) ja 3-5 §:n nojalla on annettu maa- ja met-
sätalousministeriön asetus koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahan-
tuonnista (396/2020). Taimiaineistolailla ja sen nojalla annetuilla MMM:n asetuksilla pannaan täytän-
töön vastaavia EU-direktiivejä. 

 Joulukuussa 2022 Komissio antoi täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2022/2438 direktiivin 93/49/ETY ja 
täytäntöönpanodirektiivin 2014/98/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säänneltyjen muiden 
kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä koristekasvien lisäysaineistossa, hedelmäkasvien li-
säysaineistossa ja hedelmäntuotantoon tarkoitetuissa hedelmäkasveissa. Täytäntöönpanodirektiivin 
(EU) 2022/2438 kansallinen täytäntöönpano Suomessa ehdotetaan tehtäväksi muuttamalla em. kan-
sallisia asetuksia (399/2020; 398/2020 ja 396/2020) taimiaineistolain 4 §:n nojalla (taimiaineiston 
tuotanto). 

Perustelut keskeisille muutoksille 

Laatutuhoojien luetteloon lisättävät ja poistettavat kasvintuhoojat ja niitä koskevat toimenpiteet 

Taimiaineistoja koskevalla täytäntöönpanodirektiivillä (EU) 2022/2438 linjataan hedelmäkasvien ja 
koristekasvien taimiaineistojen laatutuhoojia koskevia säädöksiä kasvinterveyssäädöksiin kirjattujen 
laatutuhoojia koskevien säädösten vastaavien muutosten kanssa. Tehdyt muutokset perustuvat kas-
vinterveyttä koskevan Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 muutokseen (Komis-
sion täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2285) eräiden tuhoojien kasvinterveydellisen tilanteen saatta-
miseksi ajan tasalle ja joissain tapauksissa niiden vastaisten erityisten toimenpiteiden muutta-
miseksi. 

 Tehdyissä direktiivien ja asetuksen muutoksissa lisättiin koristekasvien laatutuhoojien luetteloon 
Pseudomonas syringae pv. actinidiae –kasvintuhooja ja Phytophthora ramorum (EU-isolaatit) –kas-
vintuhooja. Hedelmäkasvien laatutuhoojien luetteloon lisättiin Phytophthora ramorum (EU-isolaatit) –
kasvintuhooja sekä tätä tuhoojaa koskevat toimenpiteet. Hedelmäkasvien laatutuhoojien luettelosta 
poistettiin Candidatus Phytoplasma australiense –kasvintuhooja, joka on siirretty EU:n karanteenitu-
hoojien luetteloon. Vastaavat toimenpiteet poistettiin Fragaria-suvun kasveilta. 

 Näin ollen ehdotetaan muutettavan myös maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa (399/2020; 
398/2020 ja 396/2020) annettuja kasvintuhoojia ja niiden toimenpiteitä koskevat liitteet kokonaisuu-
dessaan.  
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 Keskeiset muutokset koristekasvien taimiaineistojen osalta tehdään asetuksen MMMa 396/2020 
liitteen 4 taulukkoon (kasvintuhoojat). Hedelmäkasvien taimiaineistojen osalta MMMa 398/2020 liit-
teen 6 A osan taulukkoon 1 (kasvintuhoojat), taulukkoon 2 (kasvintuhoojat) ja taulukkoon 3 (toimen-
piteet) sekä varmennettujen hedelmäkasvien osalta MMMa 399/2020 liitteen 3 taulukkoon 1 (kasvin-
tuhoojat), taulukkoon 2 (kasvintuhoojat) ja taulukkoon 4 (toimenpiteet). 

Kasvintuhoojatutkimukset ja tuhoojavapaat alueet  

Kasvinterveyden vaatimuksia yhtenäistävästi lisättiin taimiaineistojen täytäntöönpanodirektiivillä (EU) 
2022/2438 hedelmäkasvien taimiaineistoille poikkeus, joka koskee vaatimusta esiperus- ja perusai-
neistolle sekä varmennetulle (sertifioidulle) ja CAC-aineistolle suoritettavasta silmämääräisestä tar-
kastuksesta, näytteenotosta ja testauksesta alueilla, joiden tiedetään tai joiden on vahvistettu olevan 
vapaita asianomaisista tuhoojista kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien standardien 
mukaisesti. Poikkeus lisätään MMMa 398/2020 liitteen 6 A johdantoon ja MMMa 399/2020 liitteen 3 
johdantoon. 

 Tähän liittyviä tuotantopaikkavaatimuksia muutettaisiin direktiivin mukaisesti MMM:n asetuksissa 
Castanea sativa (jalokastanja) –lajin ja Malus (omenapuut), Pyrus (päärynäpuut) ja Vaccinium (puo-
lukat) –sukujen eri taimiluokissa (MMMa 398/2020 liitteen 6 A osan taulukko 3 ja MMMa 399/2020 
liitteen 3 taulukko 4). 

Candidatus Phytoplasma pyri –kasvintuhoojaa koskevien toimenpiteiden keventäminen 

Hedelmäkasvien taimia koskevien EU-säädösten uudistamisen (Komission täytäntöönpanodirektiivi 
(EU) 2014/98) jälkeen jäsenvaltioiden kokemukset ovat komission mukaan osoittaneet, että Candi-
datus Phytoplasma pyri –kasvintuhoojan vastaiset toimenpiteet ovat olleet suhteettomia aiheutuvaan 
kasvinterveysriskiin nähden. Näin ollen kyseistä kasvintuhooja koskevia toimenpiteitä yhdenmukais-
tettiin taimiaineistodirektiivissä kasvinterveyden täytäntöönpanoasetuksessa vahvistettujen toimenpi-
teiden kanssa. Poikkeus lisätään MMMa 398/2020 liitteen 6 A osan taulukkoon 3 ja MMMa 399/2020 
liitteen 3 taulukkoon 4 (Pyrus-suku). 

Mantelin tieteellinen nimi 

Hedelmäkasvien taimien perusluokan vaatimuksiin muutettiin mantelin tieteellinen nimi (Prunus 
amygdalus > Prunus dulcis) vastaamaan ajantasaista nimeä, jonka vuoksi ehdotetaan muutettavan 
MMMa 399/2020 liitteen 5 taulukko 5 kokonaisuudessaan. 

Lausunnot 

Lausuntoaika 19.4.2023 asti 

Voimaantulo  

Komission täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2022/2438 mukaisesti tässä esitetyt muutokset kansallisiin 
asetuksiin (399/2020; 398/2020 ja 396/2020) tulisi saattaa kansallisesti voimaan viimeistään 
30.6.2023. Ehdotetut maa- ja metsätalousministeriön asetukset esitetään siten tulemaan voimaan 
30.6.2023. 

 

  
  

         
 

  
         

 


