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TAIMIAINEISTOMERKINNÄT
Taimiaineistolain (1205/94, muutos 727/00) ja maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetuksien ja päätösten
(96/00, 42/92 ja 97/00, 41/96 ja 98/00) sekä MMM:n asetuksen (9/06) mukaan puutarhakasvien taimiaineisto on
vähittäismyynnissä tai viherrakentamista varten sekä näitä koskevissa posti-, internet- ja muissa vähittäismyyntiilmoituksissa, -luetteloissa ja -julkaisuissa merkittävä vaadituin taimiaineistotiedoin eli nimilappumerkinnöillä.

Myytävä taimiaineisto on merkittävä taimiaineistolain, -asetusten ja päätösten mukaisilla merkinöillä eli
nimilapuilla sekä vähittäisasiakkaille jaettavissa tai julkaistavissa


vähittäismyyntihinnastoissa ja -luetteloissa



postimyyntihinnastoissa ja -luetteloissa



internetmyyntijulkaisuissa



julkisissa myynti-ilmoituksissa (mm. sanoma- ja aikakausilehdet sekä muut ilmoitukset) on ilmoitettava
taimiaineistolain, -asetusten ja päätösten mukaiset merkinnät.

Taimiaineistomerkinnän vaativat avomaalle istutettavat kasvituotteet:


puuvartiset koristekasvit



hedelmä- ja marjakasvit



kaksi- ja monivuotiset ruohovartiset koristekasvit



monivuotiset kukkasipulit, -mukulat ja -juurakot



vihanneskasvien taimet (myös sisälle istutettavat)

sekä seuraavat kylvösiemenet:


puuvartisten koristekasvien siemenet



hedelmä- ja marjakasvien siemenet



kaksi- ja monivuotisten ruohovartisten koristekasvien siemenet

Näillä kasvituotteilla posti- ja internetmyyntiä tai muuta vähittäismyyntiä varten toimitettavassa esitteessä,
luettelossa tai ilmoituksessa on ilmoitettava vaadittavat taimiaineistomerkinnät.

Nämä kasvituotteet on varustettava taimimyymälöissä ja vastaavissa paikoissa vähittäisasiakkaalle myytäessä
taimiaineistoasetuksen mukaisilla erillisillä nimilapuilla. Vaatimus koskee myös viherrakentamiseen myytävää
taimiaineistoa.

Nimilappu voi olla joko nimisäle tai tarra. Siemenillä, sipuleilla ja muilla pakatuilla tuotteilla merkintä tehdään
myyntipakkaukseen. Myytyä kasvilaji- ja lajike-erää kohti riittää yksi nimilappu. Nimilaput voivat olla myös
selvästi myytävän tavaran yhteydessä irrallaan asiakkaiden saatavilla.
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Taimiaineistomerkinnän vaativat lisäksi seuraavat kasvit:


viherkasvit



ruukku- ja ryhmäkasvit



hyötökukkasipulit (mm. amaryllikset, liljat, narsissit ja tulppaanit)

sekä seuraavat kylvösiemenet:


yksivuotisten koristekasvien siemenet

Näillä kasveilla posti- ja internetmyyntiä tai muuta vähittäismyyntiä varten toimitettavassa esitteessä, luettelossa
tai ilmoituksessa on ilmoitettava vaadittavat taimiaineistomerkinnät.

Näitä kasveja ei tarvitse merkitä erillisellä nimilapulla muutoin kuin kasvin nimen osalta!
Vähittäismyynnissä viher-, ruukku- ja ryhmäkasvit voidaan merkitä erillisen nimilapun sijaan myös
yhteisellä nimikyltillä.

TAIMIAINEISTOMERKINNÖISSÄ ILMOITETTAVAT TIEDOT


kasvin tieteellinen ja suomen- tai ruotsinkielinen nimi



lajike tai kasviryhmä tai nimike tai kantanimi, myös perusrungon osalta



tuotantomaa(t)



lajittelumerkinnät myyntikoon tai -iän mukaan sekä astiakoko (katso kohta lajittelu)



myyjän tai viljelijän nimi

Valiolisäysaineistolla ja varmennetuilla käyttötaimilla lisäksi:


laatuluokka


valiotaimi, valiopistokas, valio-oksastus, tai valiosilmutusaineisto, valiomikroviljelmä tai
varmennettu käyttötaimi



merkintä varmennuspäätöksen päättymisen ajankohta (=voimassaoloaika)








kuukausi/vuosi

lisäystapa, esim.


”siemenlisätty”



”pistokaslisätty”



”mikrolisätty”

varmennetuilla käyttötaimilla merkintä


”Taimet lisätty valiolisäysaineistosta”



”Taimet lisätty kantataimista”

emokasvien alkuperämaa tai sen kansainvälinen tunnus
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Testatuilla käyttötaimilla lisäksi:


laatuluokka


testattu käyttötaimi



emokasvien rekisteritunnus



emokasvien alkuperämaa tai sen kansainvälinen tunnus

Lajittelu:
1. Lajittelumerkinnät (myyntikoko tai -ikä) on ilmoitettava


silloin, kun kasvit eivät ole ostajan nähtävillä, kuten posti- ja internetmyynnissä ja lehtiilmoituksissa sekä vähittäismyyntihinnastoissa

2. Lajittelumerkintävaatimus ei koske siemeniä
3. Lajittelumerkinnöissä on ilmoitettava


kasvin myyntikoko tai myynti-ikä (voidaan ilmoittaa myös lisäysvuosi)

4. Vihanneskasvien taimilla ja sipuleilla on ilmoitettava myyntikoko
5. Astiataimilla on ilmoitettava lisäksi astian koko litroina tai senttimetreinä

Myytävien kasvien on oltava ilmoitettujen tietojen mukaisia!

Kasvien myynti-ikä lasketaan alkaneeksi kylvöstä, jakamisesta, pistämisestä tai varttamisesta. Myytävien
astiataimien on oltava juurtuneita ruukutusmultaan. Muussa tapauksessa kasvit ovat paljasjuurisia ja
vähittäismyynnissä näiden on oltava vähintään esipakattuja.
Myyntiluetteloissa myyjän tai viljelijän nimeä ei tarvitse erikseen mainita myytävän tuotteen kohdalla, jos nimi
ilmenee luettelon muussa kohdassa. Nimilapuissa myyjän tai viljelijän nimi on oltava nähtävissä.

Huom !

Nämä taimiaineistomerkintävaatimukset eivät koske vihanneskasvien siemeniä.
Vihanneskasvien siemeniä myytäessä on noudatettava siemenkauppalakia.
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Esimerkkejä nimilapuista vähittäismyynnissä:

KEPASIPULI
Allium cepa var. cepa ’Sturon’

VALKOSIPULI Allium sativum
Vakkolan kanta

Tuotantomaa: Hollanti

Tuotantomaa: Suomi

(Kokoluokka: 17-21 mm)

Sipulitarhat Oy, Pori

Vihannestarhat Oy, Mikkeli
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TAIMIAINEISTOMERKINNÄT
Taimiaineistomerkinnät internet-, posti- ja vähittäismyyntihinnastoissa ja -luetteloissa ja muissa julkisissa
myynti-ilmoituksissa sekä vähittäismyytävässä taimiaineistossa
Internet-, posti- ja vähittäismyyntihinnastoissa ja luetteloissa sekä
julkisissa myynti-ilmoituksissa

Kasvin tieteellinen ja suomen- tai
ruotsinkielinen nimi

Lajike tai kasviryhmä tai
kantanimi, myös perusrungon
osalta

Tuotantomaa(t)

Lajittelumerkinnät myyntikoon tai
-iän mukaan sekä astiataimilla
2.)
astian koko

Varmennetun lisäys- ja
taimiaineiston merkinnät

Myyjän tai viljelijän nimi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Avomaan hedelmä- ja
marjakasvit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Avomaan kaksi- ja
monivuotiset koristekasvit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Avomaan monivuotiset
kukkasipulit, -mukulat ja juurakot

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vihanneskasvien taimet

Myyjän tai viljelijän nimi

1.)
Varmennetun lisäys- ja
taimiaineiston merkinnät

X

Tuotantomaa(t)

X

Lajike tai kasviryhmä tai
kantanimi, myös perusrungon
osalta

Lajittelumerkinnät myyntikoon tai
-iän mukaan sekä astiataimilla
astian koko

Nimilappumerkinnät kasveissa tai
myyntipakkauksessa

Avomaan puuvartiset
koristekasvit

TAIMIAINEISTO

Kasvin tieteellinen ja suomen- tai
ruotsinkielinen nimi

Tuoteryhmä

3.)
Istukassipulit /
salottisipulit, kepasipulit ja
valkosipulit
Viherkasvit

X

X

X

X
3.)

X

X

X

X

4.)
Ruukku- ja ryhmäkasvit

X

X

X

X

X

X
4.)

Hyötökukkasipulit (mm.
amaryllikset, liljat, narsissit ja
tulppaanit)

X

X

X

X

X

X

1) Myyjän tai viljelijän nimeä ei tarvitse erikseen ilmoittaa kasvituotteen kohdalla, jos nimi on mainittu toisaalla julkaisussa tai
ilmoituksessa
2) Kokolajittelu vain silloin, kun kasvit eivät ole asiakkaan nähtävillä
3) Lajittelumerkintä ilmoitetaan myyntikokona
4) Vähittäismyynnissä kasveja ei tarvitse nimetä erikseen nimilapulla vaan voidaan käyttää nimikylttiä.
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KYLVETTÄVIKSI TARKOITETTUJEN SIEMENTEN TAIMIAINEISTOMERKINNÄT
Siementen taimiaineistomerkinnät internet-, posti- ja vähittäismyyntihinnastoissa ja -luetteloissa ja muissa
julkisissa myynti-ilmoituksissa sekä vähittäismyytävissä siemenpakkauksissa

Myyjän tai viljelijän nimi

Tuotantomaa(t)

Lajike tai kasviryhmä

Nimilappumerkinnät
siemenpusseissa

Kasvin tieteellinen ja suomen- tai
ruotsinkielinen nimi

1)
Myyjän tai viljelijän nimi

Tuotantomaa(t)

Lajike tai kasviryhmä

SIEMENET

Internet-, posti- ja vähittäismyyntihinnastoissa ja luetteloissa
sekä julkisissa myyntiilmoituksissa
Kasvin tieteellinen ja suomen- tai
ruotsinkielinen nimi

Tuoteryhmä

Avomaan puuvartiset
koristekasvien siemenet

X

X

X

X

X

X

X

X

Avomaan kaksi- ja
monivuotiset koristekasvien
siemenet

X

X

X

X

X

X

X

X

Avomaan hedelmä- ja
marjakasvien siemenet

X

X

X

X

X

X

X

X

Yksivuotisten koristekasvien
siemenet

X

X

X

X

X

Ruukku- ja ryhmäkasvien
siemenet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Viherkasvien siemenet

1) myyjän tai viljelijän nimeä ei tarvitse erikseen ilmoittaa kasvituotteen kohdalla, jos nimi on mainittu toisaalla julkaisussa tai
ilmoituksessa
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Esimerkkejä taimiaineistomerkinnöistä posti-, internet- tai vähittäismyyntiluetteloissa sekä lehti-ilmoituksissa:

TAIMITARHAKASVEJA
Cotoneaster lucidus, kiiltotuhkapensas

Hollanti/Suomi

haaroittunut 30-50 cm, esipakattu

Picea omorika, serbiankuusi

Saksa/Suomi

korkeus 100-125, paakku Ø 30 cm

Bergenia cordifolia, herttavuorenkilpi

Suomi

lisäysvuosi 2003, astia 0,5 l

Suomi

150-180 cm, astia 5 l

Tulipa 'Apeldoorn', tulppaani

Hollanti

koko 11-12

Narcissus 'Bella Vista', narsissi

Englanti

koko 17+

Malus domestica, omenapuu,
lajike Punakaneli, perusrunko Antonovka

KUKKASIPULEITA

VIHANNESKASVIEN TAIMIA
Lycopersicon var. cerasiforme, kirsikkatomaatti
'Gardeners Delight'

Suomi

myyntikoko 10-15 cm, astia 2 dl

Suomi

myyntikoko ›10 cm, astia 5 dl

Capsicum annuum, paprika
'Golden Bell' F1

KORISTEKASVIEN SIEMENIÄ
Calendula, kehäkukka, sekoitus

Espanja

Petunia grandiflora 'Flash' F1, petunia

Hollanti
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Nimilappu varmennetuilla käyttötaimilla vähittäismyymälässä

MANSIKAN TAIMI

Fragaria x ananassa Lajike: ’POLKA’

Laatuluokka:
Varmennus voimassa:
Lisäystapa:

Varmennettu käyttötaimi
5/2006
pistokaslisätty (rönsytaimi)
”Taimet lisätty valiolisäysaineistosta”
Emokasvien alkuperämaa: Suomi
Taimien tuotantomaa:
Suomi
Marjatarhat Oy, Suonenjoki

Nimilappu testatuilla käyttötaimilla vähittäismyymälässä

LUMIPALLOHEISI
Laatuluokka:
Emokasvien rekisteritunnus:
Emokasvien alkuperämaa:
Taimien tuotantomaa:

Viburnum opulus Lajike: ’Pohjan Neito’

Testattu käyttötaimi
K - 0465
Suomi
Suomi

Koivulan taimisto Oy, Jyväskylä

10

Voimassa oleva taimiaineistolainsäädäntö
* Taimiaineistolaki 1205/94 ja muutos 727/00
* Maa- ja metsätalousministeriön asetus 96/00, koristekasvien taimiaineisto
* Maa- ja metsätalousministeriön päätös 42/96 ja asetus 97/00, hedelmä- ja marjakasvien taimiaineisto
* Maa- ja metsätalousministeriön päätös 41/96 ja asetus 98/00, vihanneskasvien taimiaineisto
* Maa- ja metsätalousministeriön asetus 9/2006, varmennettu lisäys- ja taimiaineisto

Tulkintaepäselvyyksissä ja vastaavissa tapauksissa on asian oikeellisuus varmistettava asianomaisesta
lainsäädännöstä.

Laatija: Evira/OE

