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Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet
Tämä ohje sisältää tietoa kasvipassia ja/tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteista. Velvoitteet perustuvat lakiin kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003) sekä taimiaineistolakiin (1205/1994) ja niiden tarkoituksena on estää kasvintuhoojien leviämistä taimiaineiston
välityksellä sekä edistää kasvien jäljitettävyyttä.

Taimiaineiston tuotantopaikat, joita velvoitteet koskevat:
-

Taimitarhatuotannossa (hedelmä- ja marjakasvit, puuvartiset koristekasvit, perennat) kasvien myyntiä
o vähittäismyymälöille
o tukkuun / välittäjille
o ammattimaiseen jatkokasvatukseen
o viherrakentajille

-

Kasvihuonekasvien taimituotannossa: myynti ammattimaiseen jatkokasvatukseen.

Velvoitteet (tarkempi kuvaus alkaen sivulta 2):
1) Tuotantopaikalla on kasvinsuojeluvastaava.
2) Taimiaineiston tuotantopaikka soveltuu toimintaan. Varastotilat soveltuvat taimiaineiston varastointiin.
3) Tuotantopaikasta on olemassa viljelykartta, johon on merkitty kasvipassia vaativien kasvien
tuotantopaikat.
4) Varastotiloista on olemassa luettelo ja kartta, jos varastoja on useita.
5) Kasvien osto- ja myyntilähetyslistat sekä kasvipassit ja taimitodistukset säilytetään vaatimusten mukaisesti.
6) Kasvipassia ja taimitodistusta käytetään vaatimusten mukaisesti myytävillä kasvierillä.
7) Taimiaineiston tuotannosta on olemassa viljelykirjanpito.
8) Kasvintuhoojien esiintymistä tarkkaillaan vähintään silmämääräisesti.
9) Myytävä taimiaineisto täyttää laatuvaatimukset.
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1) Tuotantopaikalla on kasvinsuojeluvastaava
(Kasvinterveyslaki 4§, Taimiaineistolaki 3§)

•

•

Kasvinsuojeluvastaava nimetään rekisteriin merkitsemisen yhteydessä. Kasvinsuojeluvastaavan tulee olla selvillä toimintaa ja tuotteita koskevista lainsäädännön vaatimuksista.
Kasvinsuojeluvastaava vastaa siitä, että myytävät tuotteet täyttävät kasvinterveyslain ja taimiaineistolain vaatimukset. Lisäksi kasvinsuojeluvastaava vastaa
kasvintuhoojien tarkkailun järjestämisestä ja siitä että vaarallisten kasvintuhoojien löydökset ja epäilyt ilmoitetaan Eviraan tai ELY-keskukseen.

2) Taimiaineiston tuotantopaikka soveltuu toimintaan. Varastotilat soveltuvat taimiaineiston varastointiin.
Taimiaineistolaki 3 §

•
•
•

Taimiaineiston tuotantopaikan pitää soveltua ammattimaiseen viljelyyn.
Peltolohkoilla tulee huolehtia monivuotisten rikkakasvien, erityisesti rikkanenätin
(Rorippa sylvestris) ja juolavehnän (Elymus repens) torjunnasta.
Varastotilojen tulee soveltua tuotteiden varastointiin siten että tuotteiden laatu
säilyy varastossa hyvänä. Kasvintuhoojat eivät saa päästä leviämään varastotiloihin.

3) Tuotantopaikasta on olemassa viljelykartta, johon on merkitty kasvipassia vaativien kasvien tuotantopaikat.
(Kasvinterveyslaki 4§)

•

•

Viljelmästä laaditaan kartta, jossa näkyvät kaikki tuotantoon käytettävät kasvihuoneet ja viljelylohkot. Kartta voi olla esimerkiksi karttapohja, johon merkitään
ennen tarkastusta kasvipassia vaativien kasvien tuotantopaikat. Kartta on voitava antaa tarkastajalle mukaan tarkastusta varten.
Varmennetun taimiaineiston tuottajat lähettävät kartan Eviraan emokasviilmoituksen yhteydessä. Evira lähettää ilmoitukset ja kartan edelleen tarkastajille.

4) Varastotiloista on olemassa luettelo ja kartta, jos varastoja on useita.
(Kasvinterveyslaki 4§)

•

Kasvien varastointiin käytettävät tilat merkitään samaan karttaan viljelylohkojen
ja kasvihuoneiden kanssa.
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5) Kasvien osto- ja myyntilähetyslistat sekä kasvipassi- ja taimitodistustiedot säilytetään vaatimusten mukaisesti.
(Kasvinterveysasetus 4§, Taimiaineistolaki 3§ (laadunvarmennus))

•
•
•
•

Puuvartisten kasvien osalta säilytysaika on kolme vuotta.
Muiden kasvien osalta säilytysaika on yksi vuosi.
Lähetyslistojen, kasvipassien ja taimitodistusten säilytysaika lasketaan dokumenttien päiväyksistä lukien.
Erityistä huomiota on syytä kiinnittää kasvipassitietojen säilyttämiseen. Kasvipassitiedot eivät aina ole lähetyslistassa, vaan tiedot voivat olla kasvierään kiinnitettynä, jolloin ne pitää ottaa erikseen talteen.

6) Kasvipassia ja taimitodistusta käytetään vaatimusten mukaisesti myytävillä kasvierillä.
(Kasvinterveyslaki 6§, Taimiaineistolaki 5§)

•

•
•

Kasvipassin ja taimitodistuksen käyttöön on ohjeet Kasvipassin ja taimitodistuksen käyttöoppaassa 124/505/2006, joka löytyy Eviran internet-sivuilta. Oppaan
voi myös pyytää Eviran kasvinterveysyksiköstä.
Erityistä huomiota on syytä kiinnittää korvaavan kasvipassin käyttöön niissä tapauksissa, joissa kasvierä jaetaan jälleenmyyntiä varten.
Vuodesta 2012 lähtien on kasvipassissa käytettävä kasvinsuojeluviranomaisen
tunnus ”Evira”. Tunnusta ”KTTK” saa käyttää vielä vuonna 2011.

7) Taimiaineiston tuotannosta on olemassa viljelykirjanpito.
(Kasvinterveyslaki 4§, Taimiaineistolaki 3§ (laadunvarmennus))

•

Tiedot tuotannossa olevista kasveista
o Erittäin kasvilajit ja lajikkeet sekä lukumäärä
o Lisäyslähde ja -tapa.

•

Kasvinsuojelukirjanpito, joka sisältää
o Havaitut tuhoojat
o Torjuntatoimenpiteet (kasvinsuojeluainekäsittelyt sekä muut toimenpiteet) ja päivämäärä

•

Kirjanpito voi olla tietokoneella tai paperilla, kunhan se on tarkastajan nähtävillä.
Kirjanpidon tulee sisältää tiedot vähintään vuoden ajalta.
Lisäksi on pystyttävä osoittamaan miten tuotantopaikalla varmistetaan, etteivät
eri lisäyslähteestä lisätyt erät sekoitu tuotannon aikana.

•
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8) Kasvintuhoojien esiintymistä tarkkaillaan vähintään silmämääräisesti.
(Kasvinterveyslaki 4§)

•

Vaarallisten kasvintuhoojien esiintymistä tarkkaillaan ja havainnoista ja epäilyistä ilmoitetaan Eviran kasvinterveysyksikköön tai oman alueen ELY-keskukseen.
Velvoitetarkastuksessa selvitetään miten tuhoojien tarkkailu on järjestetty.

9) Myytävä taimiaineisto täyttää laatuvaatimukset.
(Taimiaineistolaki 3§)

•

Laatuvaatimukset perustuvat taimiaineistolakiin sekä maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetuksiin ja päätöksiin. Velvoitetarkastuksessa selvitetään miten
tuotantopaikalta toimitettavan taimiaineiston laatu varmistetaan.

•

Erityistä huomiota tulee kiinnittää seuraavien laatuvaatimusten täyttymiseen:
o Astiataimia saa myydä vain riittävästi juurtuneina (juuripaakun pitää pysyä koossa).
o Paljasjuurisia ja esipakattuja taimia saa myydä vain lepotilaisina

Velvoitetarkastukset
Kasvipassia ja/tai taimitodistusta käyttävillä tuotantopaikoilla tehdään velvoitetarkastus
kerran vuodessa. Tarkastuksen tekee Eviran tai ELY-keskuksen kasvintarkastaja. Tarkastuksessa selvitetään noudattaako tuotantopaikka rekisteröitymisvelvoitteita. Tarkastus on maksullinen. Maksun suuruus määräytyy kyseisenä vuonna taimituotannossa
olevan pinta-alan perusteella.
Tarkastusta varten tulee velvoitteisiin liittyvät asiakirjat varata valmiiksi. Kasvinsuojeluvastaavan tulee olla paikalla tarkastuksen aikana.

Seuraamukset velvoitteiden noudattamatta jättämisestä
Jos kasvipassia tai taimitodistusta käyttävä toimija ei noudata rekisteröitymisvelvoitteita, antaa Evira tai ELY-keskus toimijalle huomautuksen ja sopii uusintatarkastuksen, johon mennessä puutteet on korjattava. Ellei puutteita huomautuksesta huolimatta korjata, voidaan toimija poistaa kasvinsuojelu- ja/tai taimiaineistorekisteristä.

Velvoitteisiin liittyvä lainsäädäntö
•
•
•

Laki kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003, muut. 384/2008)
MMM:n asetus kasvinterveyden suojelemisesta (17/2008)
Taimiaineistolaki (1205/1994)
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•

MMM:n päätös (41/96) vihanneskasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta, MMM:n päätös (42/96) hedelmäkasvien taimiaineiston tuottamisesta
ja markkinoimisesta sekä MMM:n asetus (96/00) koristekasvien taimiaineiston
tuottamisesta ja markkinoimisesta
MMM:n asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista 638/2010
muutoksineen

Lisätietoja
Evira/kasvinterveysyksikkö: Taimitarhatuotanto: Paula Lilja (paula.lilja@evira.fi,
02077 25043); Kasvihuonetuotanto: Jari Poutanen (jari.poutanen@evira.fi, 02077
25126)

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin
noudattaa lakia. Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön
soveltamisesta. Kaikkia sitova lainsäädäntö on erotettu kursiivilla. Ohjeen tulkinnat ovat valvontaa ohjaavan
viranomaisen näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat
kysymykset ratkaisee tuomioistuin.
Elintarviketurvallisuusvirasto on lain kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003) sekä taimiaineistolain
(1205/1994) täytäntöönpanosta sekä näiden lakien ja niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten
noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaava viranomainen.

