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Terveet taimet hyvän viljelmän edellytyksenä 

• Virukset, viroidit, sienet, bakteerit, hyönteiset ja punkit ovat 
satotasoon ja laatuun vaikuttavia tekijöitä. 

• Tärkeää varmistaa kasvimateriaalin terveys viljelmää 
aloitettaessa, koska puutarhakasvit ovat pitkäikäisiä 

• Sairasta materiaalia ei tule koskaan käyttää lisäyslähteenä 
• Terveiden taimien käyttö on osa ennakoivaa kasvinsuojelua 
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Vadelman lehtiläiskävirus 
Herukan  
suonenkatovirus 
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Muutokset Luken taimituotannossa 2015-2018 

• Luke luopui Laukaan toimipaikasta vuoden 2018 alussa 
• Varmennetun taimituotannon valiotaimituotannossa luovuttiin  

suurimmasta osasta viherrakentamisen kasveja 
• Valikoimaan jäivät marjakasvit, alppiruusut ja atsaleat 
• Poistuneet kasvikannat tallennettiin suurelta osin kasvigeenivarojen 

kenttäsäilytykseen Kaarinaan ja kryosäilytykseen nestetyppeen 
• Mikrolisättävien kasvilajien perusemokasvien tuotanto ulkoistettiin 

Kinnalan taimisto Oy:lle 
• Muut toiminnot siirrettiin supistettuina Luken muille toimipaikoille 
 
 Luke Suonenjoki, kasvien puhdistus 
 Luke Loppi, Haapastensyrjä, ylläpito/tuotanto 
 Luke Jokioinen, aitouskokeet 
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In vitro  ja kryosäilytys sekä kasvien solukkolisäys  
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Terveiden kasvien säilytys eristetyssä 
kasvihuoneessa 
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Aitouskokeilla kontrolloidaan lajikkeiden yhtenäisyyttä 

6 4.11.2019 



© Luonnonvarakeskus 

Luken taimituotantoon liittyvät palvelut  

• Varmennetun taimituotannon esiperusemokasvien ylläpito 
(viranomais- ja asiantuntijatehtävänä) 

• Varmennetun taimituotannon perusemokasvien tuotanto taimistoille 
emokasveiksi, pistokaslisättävät Lukesta ja mikrolisättävät Kinnalan 
taimistolta (maksullisen palvelutoimintana) 

• Taimituotantoon liittyvien kysymysten tutkimus hankkeissa 
(hankerahoituksilla) 

• Tilaustyöt (erilliset sopimukset), mahdollisia mm. 
 Omien kasvikantojen puhdistus, kasvintuhoojatestaus ja 

alkumateriaalin lisäys 
 Kasvimateriaalin säilytyspalvelut kasvihuoneessa, 

solukkoviljelmänä ja mahdollisesti myös kryosäilytyksessä 
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Varmennettu taimi- ja lisäysaineisto 
 
• Luken tehtävänä ylläpitää terveet ja lajikeaidot esiperusemokasvit 
• Yhteistyösopimus Kinnalan Taimiston kanssa perusemokasvien 

tuotannosta vuodesta 2018 lähtien 
• Suomalaiset ja ulkomaiset taimistot tuottavat käyttötaimet 
• Ylläpidossa ja tuotannossa n. 80 kasvikantaa marja- ja 

koristekasveista 
• Toteutetaan varmennettua taimituotantoa koskevan lainsäädännön 

mukaisesti  
• Asetukset varmennetusta taimituotannosta, kasvinterveysasetus ja 

valvonta-asetus, perustuvat EU-lainsäädäntöön 
• Toimintaa valvoo Ruokavirasto 
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Lukesta tilattavissa olevat perusemokasvit 
taimituotantoon 

9 4.11.2019 



© Luonnonvarakeskus 

Kinnalan Taimisto Oy:stä tilattavissa olevat 
perusemokasvit taimituotantoon 
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Kinnalan Taimisto Oy:stä tilattavissa olevat 
perusemokasvit taimituotantoon 
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Luke jalostamien tai edustamien kotimaisten 
lajikkeiden lajikemaksut 1.1.2019 

Laji 
Lajikemaksu 

€/kasvi Lajikkeet           

Mansikka 0,03 Kaunotar Lumotar Valotar 
  
  
Vadelma 0,10 

Maurin  
Makea Jatsi 

Takalan  
Herkku 

  
Musta- ja 
viherherukka 0,10 Marski Mikael Mortti Ola Venny Vilma 
  
Valko- ja 
punaherukka 0,20 

Lepaan 
Valkea 

Piikkiön 
Helmi Punahilkka 

  
Tyrni 0,42 Raisa Rudolf Tarmo Terhi Tytti 

Pensasmustikka 0,42 Aino Alvar Arto Jorma Saani Sine 

Lakka 0,05 Nyby 
  
Alppiruusu ja 
atsalea 1,00 

Kaikki Luken ja Helsingin yliopiston 
jalostamat lajikkeet       
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Luonnonvarakeskuksen jalostamien tai edustamien kotimaisten lajikkeiden lajikemaksut 1.1.2019. 
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Tilaukset ja sopimukset taimituottajille 
 

• Luke myy ja tuottaa pistokaslisättyjä emokasveja vadelmasta, 
herukasta, karviaisesta ja tyrnistä: taimitilaukset@luke.fi. 
Yhteyshenkilö Satu Peltola, puh. 029 532 2809 

 
• Mikrolisäyksellä lisättyjen lajien, kuten mansikan, pensasmustikan 

ja alppiruusujen emokasvien myynti tapahtuu Kinnalan Taimisto 
Oy:stä: tuotanto@kinnala.fi 
 

• Luke tekee sopimuksia jalostamiensa lajikkeiden lisäämisestä: 
jalostus@luke.fi  

     Yhteyshenkilö Satu Teivonen, puh. 029 532 2001 
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• Voidaan tuoda markkinoille ja pitää markkinoilla Suomessa 

jalostettuja ja Suomen ilmastoon soveltuvia lajikkeita 
 

• Vähennetään kasvinterveysriskejä tuottamalla tervettä tainta ja 
pienentämällä ulkomaisen taimen käytön tarvetta  
 

• Turvataan terveen lisäysaineiston saatavuus taimituotantoon 
Suomessa 
 

• Kasvigeenivarojen säilytyksen turvaaminen 

Luken varmennetun taimiaineiston hyödyt 
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Omasta kasvikannasta terveitä taimia 

• Luke tarjoaa palvelua terveen 
lisäysmateriaalin saamiseen 
omasta kasvikannasta 

• Asiakas voi lähettää 
aloitusmateriaalin juurakkona, 
juurenpaloina tai pistokkaina 

• Kasviaineisto lämpökäsitellään 
ja perustetaan 
meristeemiviljelmät 
mikrolisäykseen 

• Kasviaineiston terveys voidaan 
todentaa 
kasvintuhoojatestausten avulla 
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Humalaa lämpökäsittelyssä 
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Oman kasvikannan säilytys terveenä 

• Mahdollinen laajempi 
taimituotanto voidaan 
tarvittaessa toteuttaa 
yhteistyössä kaupallisen 
taimiston kanssa 

• Kasvimateriaalin säilytyspalvelut 
kasvihuoneessa, 
solukkoviljelmänä ja 
mahdollisesti kryosäilytyksessä 

• Tehtävistä ja hinnasta sovitaan 
tilauskohtaisesti etukäteen 
ennen työn aloittamista 
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Kasvintuhoojien tunnistus ja testaus 
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• Tarvittaessa kasvintuhoojia kannattaa tunnistuttaa ja testauttaa omasta 
aineistosta erikseen, esim. aloittaessa itse taimien tuotantoa 

• Luke tarjoaa palvelua 
• Usein tuhoojien tutkimus pääasiassa hankkeiden kautta 
• Kiinnostava tuhoojanäyte voi johtaa laajempaan tutkimukseen 
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Muut tuhoojatestauslaboratoriot 
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• Ruokavirasto tutkii 
tarvittaessa yksittäisiä 
kasvintuhoojanäytteitä 
maksusta 

• Muita laboratorioita 
mm. mm. Fera (UK) ja 
Naktuinbown (NL) 
 



Kiitos! 
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