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Siementen pakkaus
Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaan markkinoitavaksi
tarkoitetut metsäpuiden siemenet on suljettava sellaiseen pakkaukseen,
josta käy ilmi, onko pakkaus avattu ennen tuotannon seuraavaa vaihetta eli
pakkaamista myyntipakkauksiin tai niiden käyttämistä lopputarkoitukseen eli
metsä- tai taimitarhakylvöihin.
Metsäpuiden siementen pakkaus on tuotannon vaihe, jota valvotaan
tarkastuksin. Siementen pakkausta harjoittavien toimittajien tulee olla
merkittyjä
Elintarviketurvallisuusviraston
(Evira)
ylläpitämään
metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin siementen pakkaajina. Erillisiltä
siementen pakkauspisteiltä peritään vuosittain 29 € suuruinen tarkastusmaksu.
Markkinoitavaan siemenerään on liitettävä metsänviljelyaineiston toimittajan
etiketti tai muu asiakirja, josta käyvät ilmi yksityiskohtaiset tiedot siementen
alkuperästä ja laadusta (sivut 2 ja 3).
PERUSTEENA OLEVAT SÄÄDÖKSET
Neuvoston Direktiivi 1999/105/EY metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänviljelyaineiston kaupasta (1055/2002)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Eviran palveluista eli suoritteista (638/2010)

Suosituksia siementen pakkaajille1
Männyn ja kuusen siemenet säilyttävät itävyytensä hyvin, kun niiden vesipitoisuus on
5-6 prosenttia ja niitä säilytetään alle +5˚C lämpötilassa. Kuivat siemenet imevät
herkästi vettä itseensä ja asettuvat vähitellen tasapainokosteuteen niitä ympäröivän
ilman suhteellisen kosteuden kanssa. Suotuisa varastointikosteus voidaan saavuttaa
vain silloin, kun siemenet kuivauksen jälkeen pakataan ilmatiiviisiin pakkauksiin tai
niitä varastoidaan 30—40 prosentin ilman suhteellisessa kosteudessa. Normaalissa
huoneilmassa tai kylmävarastossa ilmankosteus on yleensä huomattavasti tätä
korkeampi. Jotta siemenet eivät varastoinnin aikana ime itseensä kosteutta,
on pakkausten oltava ilmatiiviitä. Yleisin pakkausmateriaali on nykyisin
polyeteenimuovista valmistettu muovipullo, joka voidaan sulkea ilmatiiviisti
korkilla. Ohuet muovipussit ja kalvot rikkoontuvat helposti ja niissä veden ja
kaasujen läpäisevyys on yleensä liian suuri.
Mitä harvemmin säilytysastioita avataan, sen paremmin siementen itämiskyky säilyy.
On suositeltavaa, että kaikki varastopakkauksessa olevat siemenet pakataan
myyntipakkauksiin kerralla. Astioita käsiteltäessä on otettava huomioon ilmassa
olevan vesihöyryn tiivistyminen viileiden siementen pinnalle, jos säilytysastioita
avataan ennen kuin lämpötila on ehtinyt tasaantua. Esimerkiksi 28 litran vetoisen
(sisältäen 14 kg männynsiemenerän) säilytysastian lämpötilan tasaantuminen -16
˚C:sta +22˚C:seen kestää 36 tuntia.
1

Nygren, M. 2003. Metsäpuiden siemenopas. Metsäntutkimuslaitos. Suonenjoen tutkimusasema.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 882:65—69.
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Siemenerästä annettavat tiedot
Markkinoitavaan siemenerään on liitettävä metsänviljelyaineiston toimittajan
etiketti tai muu asiakirja, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:
1)
2)

metsänviljelyaineiston toimittajan nimi tai toiminimi;
puulajin kasvitieteellinen nimi ja Suomessa tuotetun aineiston suomen- tai
ruotsinkielinen nimi;
3)
metsänviljelyaineiston määrä;
4)
kantatodistuksen koodi ja numero;
5)
perusaineiston rekisteriviite tai lähtöisyysalueen tunnistekoodi;
6)
perusaineiston tyyppi;
7)
metsänviljelyaineiston luokka;
8)
luokkaan siemenlähde tunnettu kuuluvan perusaineiston lähtöisyysalue sekä
sen pituus- ja leveysvyöhykkeet, luokkaan valikoitu kuuluvan perusaineiston
lähtöisyysalue sekä pituus- ja leveysasteen mukaan määritelty
maantieteellinen sijainti ja luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluvan
perusaineiston tarkka maantieteellinen sijainti;
9)
tieto siitä, onko perusaineisto alkuperäistä, muuta kuin alkuperäistä vai
onko sen alkuperä tuntematon, sekä sijaitseeko perusaineisto luontaisella
levinneisyysalueellaan tai muulla kuin luontaisella levinneisyysalueellaan.
Muun kuin alkuperäisen tai muulla kuin luontaisella levinneisyysalueellaan
olevan perusaineiston osalta merkitään tieto alkuperästä, jos se on tiedossa;
10)
testatun aineiston osalta tieto siitä, onko aineistoa muunnettu
geenitekniikalla;
11)
metsänviljelyaineiston käyttötarkoitus;
12)
siementen tuleentumisvuosi;
13)
puhtaan siemenen, muiden siementen ja roskien prosenttiosuus siemenerän
painosta. Muiden siementen ja roskien prosenttiosuutta ei tarvitse ilmoittaa,
jos muiden siementen osuus on alle 0,05 prosenttia siemenerän painosta;
14)
puhtaan siemenen itävyysprosentti taikka mikäli sen arvioiminen on
mahdotonta tai käytännössä vaikeaa, yksilöidyllä menetelmällä arvioitu
elinkykyisten siementen prosenttiosuus;
15)
puhtaan siemenen tuhatjyväpaino;
16)
itävien siementen määrä kilogrammassa siemeniä taikka, jos itävien
siementen määrää on mahdotonta tai käytännössä vaikea arvioida,
elinkykyisten siementen määrä kilogrammaa kohden.
(Kohtien 13 ja 15 tietoja ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa haavan, koivun ja lepän
siemenistä)
Suomessa tuotetusta ja markkinoitavasta metsänviljelyaineistosta on lisäksi annettava
ostajalle seuraavat tiedot:
17)
luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluvan aineiston käyttöalue;
18)
siementen idätystestin päivämäärä ja lähetyspäivä.
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Malli siemenetiketistä
EY-KASVIPASSI / SIEMENETIKETTI
FI / EVIRA / REKISTERINUMERO
Kalle Käpy
Kuusikuja 1
0X000 Käpylä. Puh. 040 001 002

EY-KASVIPASSI / SIEMENETIKETTI
FI / EVIRA / REKISTERINUMERO
Kalle Käpy
Kuusikuja 1
0X000 Käpylä. Puh. 040 001 002

Kantatodistuksen numero
Puulaji
Määrä kg
Mv-aineiston luokka
Perusaineisto
- tyyppi
- rekisteriviite
- lähtöisyysalue
- sijainti

Kantatodistuksen numero
Puulaji
Määrä kg
Mv-aineiston luokka
Perusaineisto
- tyyppi
- rekisteriviite
- lähtöisyysalue
- sijainti
- korkeus
- alkuperäisyys
- levinneisyys

- korkeus
- alkuperäisyys
- levinneisyys
Käyttötarkoitus
Tuleentumisvuosi
Puhtaus, %
Itävyys, % 10/21 vrk
Tuhatjyväpaino g
Itäviä siemeniä kpl/kg
Idätystestin pvm
Lähetys pvm

EY/FIN/ H3-03-001
Kuusi Picea abies
0,5
Siemenlähde tunnettu
Siemenlähde
pab 2
Kuusi 2
62°27’N-62°51’N,
26°50’E -27°32’E,

Suonenjoki
96-210 m
Alkuperäinen
Luontainen
levinneisyysalue
Metsätalous
2003
99,0
90/94
4,5
208900
2.12.2003
2.3.2004

EY/FIN/ H3-03-002
Mänty Pinus sylvestris
0,7
Valikoitu
Metsikkö
Sk 10
Mänty 4
61°02’N-23°30’N, Lieksa

Käyttötarkoitus
Tuleentumisvuosi
Puhtaus, %
Itävyys, % 7/14 vrk
Tuhatjyväpaino g
Itäviä siemeniä kpl/kg

100 m
Alkuperäinen
Luontainen
levinneisyysalue
Metsätalous
2003
99,7
92/94
5,2
173 100

Idätystestin pvm
Lähetys pvm

12.11.2003
1.2.2004

EY-KASVIPASSI / SIEMENETIKETTI
FI / EVIRA / REKISTERINUMERO
Kalle Käpy
Kuusikuja 1
0X000 Käpylä. Puh. 040 001 002

EY-KASVIPASSI / SIEMENETIKETTI
FI / EVIRA / REKISTERINUMERO
Kalle Käpy
Kuusikuja 1
0X000 Käpylä. Puh. 040 001 002

Kantatodistuksen numero EY/FIN/ H3-03-003
Puulaji
Rauduskoivu
Betula pendula
Määrä kg
0,1
Mv-aineiston luokka
Alustavasti testattu
Perusaineisto
- tyyppi
Siemenviljelys
- rekisteriviite
Sv 301
- lähtöisyysalue
- sijainti
60°48’N, 25°02’E, Joutsa
- korkeus
170 m
- alkuperäisyys
- levinneisyys
Käyttötarkoitus
Metsätalous
Käyttöalue (lämpösumma) 970-1050 d.d.
Tuleentumisvuosi
2003
Puhtaus, %
Itävyys, % 7/14 vrk*
69/71
Tuhatjyväpaino g
Itäviä siemeniä kpl/kg* 2000000

Kantatodistuksen numero EY/FIN/ H3-03-004
Puulaji
Mänty Pinus sylvestris
Määrä kg
0,8
Mv-aineiston luokka
Testattu
Perusaineisto
- tyyppi
Siemenviljelys
- rekisteriviite
Sv 404 Suhola 2
- lähtöisyysalue
- sijainti
62°14’N, 27°41’E
- korkeus
170 m
- alkuperäisyys
- levinneisyys
Aineiston tuottamisessa ei ole käytetty geneettistä
muuntamista
Käyttötarkoitus
Metsätalous
Käyttöalue (lämpösumma) 1060-1260 d.d.
Tuleentumisvuosi
2003
Puhtaus, %
Itävyys, % 7/14 vrk
93/96
Tuhatjyväpaino g
6,2
Itäviä siemeniä kpl/kg
188 000
Idätystestin pvm
1.11.2003
Lähetys pvm
1.4.2004

Idätystestin pvm
Lähetys pvm

1.11.2003
1.4.2004

