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Siemenviljelijät
Siemenpakkaamot
Viljelystarkastajat

KUNNAN HUKKAKAURAREKISTERISSÄ OLEVAN LISÄMAAN HANKINTA
SIEMENVILJELYTILALLE
Siemenviljelyä harjoittavan viljelijän, joka hankkii hallintaansa lisämaata, kannattaa selvittää
etukäteen lisämaan hukkakauratilanne. Lisämaan myyjä tai vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan
uudelle viljelijälle, jos lisämaalla on hukkakauraa. Hukkakauratilanne kannattaa selvittää myös
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, joka tarkistaa hukkakauratilanteen ylläpitämästään
rekisteristä. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on kerrottava kysyjälle, kuuluuko alue kunnan
hukkakaurarekisteriin (Laki hukkakauran torjunnasta 185/2002, § 7). Siinä ei ole eroa, vuokraako
vai ostaako viljelijä lisämaan.
Lisämaa ei ole kunnan hukkakaurarekisterissä
Viljelijän kannattaa tarkkailla uusien lohkojen hukkakauratilannetta vähintään yhden kasvukauden,
ennen kuin viljelijä perustaa uusille lohkoille siemenviljelyksen, vaikka hankitut peruslohkot eivät
kuulu kunnan hukkakaurarekisteriin. Hukkakauratilannetta pystyy tarkkailemaan parhaiten ohrasta,
kevätvehnästä, pellavasta ja herneestä. Tarkkailu kannattaa, koska näin voidaan välttyä kalliilta ja
ikävältä siemenviljelyksen hylkäämiseltä. Hukkakauraa on vaikea havaita kaurasta, joten sitä ei
pidä kylvää tarkkailtavalle lohkolle.
Lisämaa on kunnan hukkakaurarekisterissä
Jos lisämaa on kunnan hukkakaurarekisterissä, on ratkaisevaa, kuinka moni lisämaan
peruslohkoista on kunnan hukkakaurarekisterissä ja onko viljelijällä ennestään hukkakauran
tarkkailulohkoa. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen hukkakaurasta kylvösiementuotannossa
(43/02) 6 § mukaan kylvösiementuotanto on sallittu kaikilla lajeilla, jos tilalla on enintään yksi
hukkakauran tarkkailulohko. Jos tilalla on kaksi hukkakauran tarkkailulohkoa, siementuotanto on
sallittu timoteistä, puna-apilasta, rypsistä ja rapsista. Jos tarkkailulohkoja on enemmän kuin kaksi,
siementuotanto ei ole sallittua millään lajilla lukuun ottamatta perunaa.
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran myöntämällä poikkeusluvalla voidaan kuitenkin poiketa
tarkkailulohkojen enimmäismääristä. Poikkeusluvan myöntäminen edellyttää painavia syitä, joita
asetuksen mukaan voivat olla esimerkiksi uusien kylvösiementuotantoon tarkoitettujen alueiden
hankkiminen tai viljelijän tilojen sijainti erittäin etäällä toisistaan. Poikkeusluvan myöntäminen ei
kuitenkaan saa aiheuttaa hukkakauran leviämisen riskiä (asetus 43/02).
Viljelijän edun mukaista on hakea lisämaan hankinnan yhteydessä aina poikkeuslupaa, jos osa
lisämaasta on kunnan hukkakaurarekisterissä. Poikkeusluvalla voidaan sopia, että lisämaalla olevia
hukkakaurarekisterissä olevia lohkoja ei lasketa mukaan, kun tarkastellaan siementuotantoon
vaikuttavien tarkkailulohkojen määrää.
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Ennakkopäätöksen hakeminen
Harkitessaan hukkakaurarekisterissä olevan lisämaan hankkimista viljelijä voi pyytää Eviralta
ennakkopäätöstä. Ennakkopäätöshakemuksessa on selvitettävä samat asiat kuin muunkin
poikkeusluvan hakemuksessa.

Poikkeusluvan hakeminen
Poikkeuslupaa voi hakea vapaamuotoisella kirjeellä tai Eviran kotisivuilla olevalla lomakkeella, joka
löytyy osoitteesta http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/siemenet/lomakkeet/.
Poikkeuslupahakemukset postitetaan osoitteella:
Evira/siementarkastusyksikkö/viljelystarkastus, PL 111, 32201 Loimaa
tai lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: viljelystarkastus@evira.fi.
Viljelijän on kerrottava poikkeuslupahakemuksessaan,
1. nimensä ja yhteystietonsa;
2. millä perusteella poikkeuslupaa haetaan;
3. mitä peruslohkoja hakemus koskee (peruslohkonumerot);
4. koska lohkot ovat tulleet viljelijän hallintaan;
5. mikä on viljelijän oma arvio lohkojen hukkakauratilanteesta;
6. onko lohkoille annettu hukkakauran torjuntaohjetta tai –suunnitelmaa. Jos lohkoille on tehty
torjuntaohje tai –suunnitelma, kopio siitä on liitettävä hakemukseen;
7. miten viljelijä aikoo estää sen, ettei hukkakaura pääse leviämään sertifioitavaksi
tarkoitettuun siemensatoon (esimerkiksi laji- ja lajikevalikoima, hukkakauraisen alueen
kesannointi tai nurmi, kemiallinen torjunta);
8. koneitten ja laitteiden käyttö hukkakauraisella alueella ja siemenviljelyslohkoilla (esimerkiksi
onko käytössä eri koneita tai laitteita, miten puinti, kuivaus ja varastointi hoidetaan).
Jos edellytykset poikkeusluvan myöntämiselle täyttyvät, Evira voi myöntää poikkeusluvan enintään
kolmeksi vuodeksi kerrallaan (asetus 43/02). Poikkeuslupa on maksullinen. Maksu peritään Eviran
voimassaolevan hinnaston mukaan. Hinnasto on nähtävillä www.evira.fi –sivuilla.
Lisätietoja poikkeuslupamenettelystä antavat
Leena Pietilä
ylitarkastaja
gsm 040-8332 481
puh. 029530 5360
leena.pietila@evira.fi

Maarit Markkula
tarkastaja
gsm 040-8469 148
puh. 029530 5361
maarit.markkula@evira.fi

Hanna Kortemaa
yksikönjohtaja

Leena Pietilä
ylitarkastaja

Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee
tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia
tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee
tuomioistuin. Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja
lainsäädännön soveltamisesta. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten
lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

