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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
Ralstonia solanacearum -tuhoojan torjunnasta 

  
 
 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kasvinterveyden 
suojelemisesta 18 päivänä heinäkuuta annetun lain (702/2003) 11 §:n nojalla: 
 

1 § 
Soveltamisala 

 
Tämä asetus koskee perunan tummaa rengasmätää sekä peruna- ja tomaattikasvien 
bakteerilakastumistautia aiheuttavan tuhoojan Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi 
et al. torjuntaa, leviämisen estämistä ja hävittämistä Suomessa. 
 

2 § 
Määritelmät 

 
Tässä asetuksessa tarkoitetaan 
 
1) organismilla bakteeria Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ja 
2) kasviaineistolla peruna- ja tomaattikasveja sekä perunan mukuloita. 
 

3 § 
Ilmoitusvelvollisuus 

 
Joka tietää tai epäilee organismia esiintyvän omistamallaan tai hallinnassaan olevalla 
maa-alueella, viljelmällä, kasviaineistossa, tavaravarastossa, kuljetusvälineessä, 
rakennuksessa tai muussa kohteessa, on velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä 
valvontaviranomaiselle. 
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4 § 
Selvitys organismin esiintymisestä 

 
Kasvinsuojeluviranomaisen tulee vuosittain tehdä järjestelmällinen selvitys organismin 
esiintymisestä kasviaineistossa. Selvitys tulee tehdä tämän asetuksen liitteessä I osa A ja 
liitteessä III sekä neuvoston direktiivin 98/57/EY liitteessä II annettuja tarkempia kartoitus- 
ja testausmääräyksiä soveltuvin osin noudattaen. Selvityksen tulee perustua 
asianmukaisiin tieteellisiin ja tilastollisiin periaatteisiin ottaen huomioon organismin 
biologia, kasviaineiston tuotanto-, markkinointi- ja teolliset jalostusjärjestelmät sekä 
aikaisempien selvitysten tulokset. 
 
Selvitykseen tulee kuulua myös maahantuotava ja maahan kuljetettava peruna. Tämän 
aineiston kartoittamiseksi ja testaamiseksi on perunan maahantuojien ilmoitettava 
saapuvat erät kasvinsuojeluviranomaiselle. Kartoitus- ja testaustoimenpiteiden laajuus 
tulee suhteuttaa arvioituun riskiin. 
 
Kasviaineiston tuotantoalueilla kasvinsuojeluviranomaisen tulee arvioida organismin 
leviämisen riski asetuksen liitteen III mukaisesti organismin muiden isäntäkasvien, mukaan 
lukien luonnonvaraiset isäntäkasvit, pintaveden ja teollisten jalostus- tai pakkauslaitosten 
jäteveden kautta. Kartoitus- ja testaustoimenpiteiden laajuus tulee suhteuttaa arvioituun 
riskiin. 
 
Kasvinsuojeluviranomainen voi tehdä selvitystä organismin esiintymisestä myös muussa 
aineistossa, kuten kasvualustassa, maaperässä tai teollisten jalostus- tai pakkauslaitosten 
kiinteissä jätteissä. 

 
5 § 

Selvityksen tulosten ilmoittaminen  
 

Kasvinsuojeluviranomaisen on toimitettava tämän asetuksen liitteen I B osan mukaiset 
tiedot vuosittain komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Tiedot toimitetaan viimeistään 
kesäkuun 1 päivänä, lukuun ottamatta perunaa, joka on tilalla lisätty omaan 
siemenkäyttöön. Tällaisen perunan osalta tiedot toimitetaan viimeistään syyskuun 1 
päivänä. 

 
6 § 

Siemenperunan markkinointia koskevat rajoitukset 
 

Yhteisössä markkinoitava suomalaista alkuperää oleva siemenperuna on testattava 
mahdollisen tumman rengasmätäsaastunnan toteamiseksi neuvoston direktiivin 98/57/EY 
liitteen II jakson I kohdan 2 mukaisesti. Testaus voidaan suorittaa joko jokaiselle 
alkuperäisen kloonilajikkeen kasville tai edustavalle näytteelle mukuloita, jotka ovat 
perussiemenluokan perunaa edeltävästä sukupolvesta tai perussiemenluokan perunaa. 

 
7 § 

Organismin todennäköinen esiintymä 
 

Aina epäiltäessä organismin esiintymistä valvontaviranomaisen on suoritettava tarpeelliset 
tutkimukset neuvoston direktiivin 98/57/EY liitteen II mukaisesti organismin 
määrittämiseksi, toteamiseksi ja tunnistamiseksi, sekä selvitettävä epäillyn esiintymän 
alkuperä. 
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Kun epäily perustuu kasviaineiston näkyviin oireisiin, kasviaineiston nopean 
seulontakokeen positiiviseen tulokseen (neuvoston direktiivin 98/57/EY liitteen II jakson I 
kohdan 1 ja jakson II mukaan) tai oireettomien mukuloiden seulontakokeiden positiivisiin 
tuloksiin (neuvoston direktiivin 98/57/EY liitteen II jakson I kohdan 2 ja jakson III mukaan), 
valvontaviranomaisen tulee kieltää saastuneeksi epäillyn materiaalin kuljettaminen. 
Kiellosta voidaan poiketa, jos kuljetus tapahtuu valvontaviranomaisen valvonnassa eikä 
organismin leviämisvaaraa ole. 
 
Valvontaviranomaisen tulee määrätä myös muita toimenpiteitä epäillyn tautitapauksen 
aiheuttaman leviämisriskin vähentämiseksi, kuten asettaa erityisiä ehtoja samalta 
tuotantoalalta peräisin olevan kasviaineiston kauppaamiselle ja kuljettamiselle. Tällaisten 
toimenpiteiden tulee olla oikeassa suhteessa arvioituun riskiin, ja niiden tulee olla 
voimassa, kunnes on varmistettu, että organismia ei esiinny. 
 

8 § 
Ilmoitusmenettely  

 
Jos epäillyssä esiintymistapauksessa on uhkana, että organismi leviää kasviaineistoon tai 
pintaveteen toisessa Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa, kasvinsuojeluviranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava epäiltyä esiintymistapausta koskevat yksityiskohtaiset tiedot 
liitteen VII mukaisesti kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle kasvinsuojeluviranomaiselle ja 
toimittava sen kanssa yhteistyössä organismin leviämisen estämiseksi. Jos 
kasvinsuojeluviranomainen saa vastaavan ilmoituksen toisen jäsenvaltion viranomaiselta, 
on sen toimittava yhteistyössä tämän viranomaisen kanssa ja tarpeen mukaan määrättävä 
toteutettavaksi 7 §:ssä mainittuja toimenpiteitä. 
 
Jos toisesta jäsenmaasta Suomeen tullutta kasviaineistoa epäillään saastuneeksi 7 §:n 2 
momentin mukaisten seulontakokeiden positiivisten tulosten perusteella, on epäilystä 
viipymättä ilmoitettava sen jäsenvaltion kasvinsuojeluviranomaisille, josta kasviaineisto on 
peräisin. Kasvinsuojeluviranomaisen on ryhdyttävä 7 §:n 1 ja 2 momentin mukaisiin toimiin 
sekä tarvittaessa toteutettava 7 §:n 3 momentin mukaisia muita toimenpiteitä. 

 
9 § 

Esiintymän varmentaminen 
 

Kasviaineiston saastuntaa on pidettävä varmennettuna, kun neuvoston direktiivin 
98/57/EY liitteen II mukaiset testit on saatettu loppuun ja testin tuloksena organismi on 
tunnistettu ja todettu tumman rengasmädän tai bakteerilakastumistaudin aiheuttajaksi. 
 
Muun aineiston kuin tässä asetuksessa määritellyn kasviaineiston saastunta voidaan 
varmentaa myös muulla, yleisesti käytetyllä testimenetelmällä. 
 
Tutkimuksen aikana säilytetään tutkimusnäytteet ja muu aineisto tämän asetuksen liitteen 
II kohdan 1 mukaisesti. Jos näyte varmennetaan saastuneeksi, säilytetään 
tutkimusnäytteet ja muu aineisto tämän asetuksen liitteen II kohdan 2 mukaisesti. 
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10 § 
Rajoitetun alueen määrittäminen 

 
Kun organismin esiintyminen on varmennettu tämän asetuksen mukaisilla testeillä, on 
kasviaineistoerä, muu organismin isäntäkasvi tai pintavesi ja sen kanssa kosketuksissa 
olleet koneet, kuljetusvälineet, varastot, pakkausmateriaalit sekä tapauksesta riippuen 
maatila, peltolohko, kasvihuone ja pintavesi katsottava saastuneeksi. Tässä momentissa 
tarkoitetut alueet ja tilat on määrättävä saastuneeksi alueeksi.  
 
Valvontaviranomaisen on määritettävä todennäköinen saastunnan laajuus ottaen 
huomioon, että saastunta voi levitä saastuneelta alueelta kosketuksen välityksellä ennen 
ja jälkeen sadonkorjuun ja kasvintuotannon eri vaiheissa. Tällaisen todennäköisen 
saastunnan laajuus on määritettävä liitteen IV A osan mukaisesti. Tässä momentissa 
tarkoitetut alueet ja tilat on määrättävä todennäköisesti saastuneeksi alueeksi. 
 
Varmennetun saastunnan levinneisyyden ja todennäköisesti saastuneen alueen 
perusteella valvontaviranomaisen on määritettävä alue, jolle saastunta on mahdollisesti 
voinut levitä. Mahdollisesti saastuneen alueen laajuus on määritettävä tämän asetuksen 
liitteen IV B osan mukaisesti.  
 
Valvontaviranomaisen on määrättävä 1-3 momenteissa tarkoitettu alue rajoitetuksi 
alueeksi. Rajoitetun alueen määrittely tulee perustua asianmukaisiin tieteellisiin 
periaatteisiin, ottaen huomioon organismin biologia ja organismin isäntäkasvien tuotanto-, 
markkinointi- ja teolliset jalostusjärjestelmät. 
 

11 § 
Saastuneella alueella noudatettavat vaatimukset 

 
Saastuneella alueella kasviaineiston viljelyyn käytettyjä tai saastuneen tai saastuneeksi 
epäillyn kasviaineistoerän kanssa kosketuksissa olleita koneita, työvälineitä, varastotiloja, 
kuljetusvälineitä tai muita tavaroita on pidettävä saastuneina, eikä niitä saa käyttää ennen 
kuin ne on puhdistettu ja desinfioitu valvontaviranomaisen valvonnassa ja 
valvontaviranomaisen määräämällä desinfiointiaineella. Saastuneet pakkausmateriaalit 
voidaan määrätä hävitettäviksi. 
 
Organismin saastuttamaksi todettua kasviaineistoa ei saa istuttaa, vaan se on hävitettävä 
valvontaviranomaisen valvonnassa. Valvontaviranomainen voi sallia sellaisen perunan tai 
tomaatin käyttämisen muihin tarkoituksiin liitteen V A osan mukaisesti siten, että tällaisesta 
käytöstä ei aiheudu organismin leviämisen vaaraa.  
 

12 § 
Todennäköisesti saastuneella alueella noudatettavat vaatimukset  

 
Todennäköisesti saastuneella alueella kasviaineiston viljelyyn käytettyjä tai saastuneen tai 
saastuneeksi epäillyn kasviaineistoerän kanssa kosketuksissa olleita koneita, työvälineitä, 
varastotiloja, kuljetusvälineitä tai muita tavaroita on pidettävä saastuneina, eikä niitä saa 
käyttää ennen kuin ne on puhdistettu ja desinfioitu valvontaviranomaisen valvonnassa ja 
valvontaviranomaisen määräämällä desinfiointiaineella. Pakkausmateriaalit voidaan 
määrätä hävitettäviksi. 
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Todennäköisesti saastuneella alueella tuotettua kasviaineistoa ei saa istuttaa, vaan se on 
hävitettävä valvontaviranomaisen valvonnassa tai käytettävä tämän asetuksen liitteen V B 
osan mukaisesti muihin tarkoituksiin siten, että ei ole vaaraa organismin leviämisestä. 

 
13 § 

Rajoitetulla alueella noudatettavat vaatimukset 
 
Perunantuotannossa on noudatettava rajoitetulla alueella liitteen V C ja D osien mukaisia 
ehtoja.  
 
Kasvinsuojeluviranomaisen tulee suorittaa järjestelmällisiä tutkimuksia sen selvittämiseksi, 
onko organismi levinnyt rajoitetun alueen ulkopuolelle. Kasvinsuojeluviranomainen saa 
määrätä toimenpiteistä, joilla organismin leviämistä rajoitetun alueen sisällä rajoitetaan. 
 
Kasviaineiston tuotanto voidaan aloittaa uudelleen sen jälkeen kun liitteessä V C osassa 
määrätyt ehdot on täytetty. 

 
14 § 

Leviämisen jäljittäminen 
 

Valvontaviranomaisen on suoritettava tutkimukset liitteen III mukaisesti kaikista 
saastuneiksi varmennetuista kasviaineistoeristä saastunnan levinneisyyden ja 
alkuperäisen saastuntalähteen selvittämiseksi. Näissä tutkimuksissa otetaan tarvittaessa 
huomioon organismin muut isäntäkasvit ja pintavesi. 

 
15 § 

Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavat lisävaatimukset 
 

Tyrnävän ja Limingan kunnissa kasviaineiston viljely on kiellettyä 10 §:n mukaisesti 
rajoitetuksi määrätyllä alueella. 

 
16 § 

Rengasmätäbakteerin  hallussapitokielto 
 

Organismin bakteeriviljelmien hallussapito ja käsittely on kiellettyä. 
Kasvinsuojeluviranomainen voi kuitenkin kasvintuhoojien ja niiden isäntäkasvien 
kuljettamisen ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (13/96) 
mukaisesti hakemuksesta antaa luvan bakteeriviljelmien hallussapitoon ja käyttöön 
kokeellisia tai tieteellisiä tarkoituksia tai lajikevalintatyötä varten. 
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17 § 
Voimaantulo 

 
Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä syyskuuta 2007. 
Tällä asetuksella kumotaan Ralstonia solanacearum-tuhoojan torjunnasta 30 päivänä 
maaliskuuta 2000 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (36/00). 

 
 
Helsingissä  5 päivänä syyskuuta 2007 
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri   Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
Ylitarkastaja    Marja Savonmäki 
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LIITE I 
 

 
Osa A 
 

Kasviaineiston vuosittaiseen selvitykseen on kuuluttava:  
 
i) perunan osalta 
- silmämääräinen kasvavan sadon tarkastus kentällä ja/tai silmämääräinen mukulanäytteiden 
tarkastus halki leikkaamalla, joko kasvavasta sadosta tai varastoiduista perunoista, ja 

 
- siemenperunoiden, ja milloin tarkoituksen mukaista myös muiden perunoiden, testaus 
neuvoston direktiivin 98/57/EY liitteen II menetelmien mukaan 
 
ii) tomaatin osalta 
- vähintään uudelleenistutettaviksi ammattikäyttöön tarkoitettujen tomaattikasvien 
silmämääräinen tarkastus. 

 
Osa B 
 

Tiedot, jotka selvityksestä ilmoitetaan:  
 

i) perunoita koskevan selvityksen osalta:  
- siemen- ja muun perunan arvioitu kokonaisviljelyala hehtaareina,  
- luokittelu siemenperunaluokkiin ja ruokaperunaan, sekä tarvittaessa alueisiin,  
- testaukseen otettujen näytteiden lukumäärä ja näytteenoton ajoitus,  
- silmämääräisten tarkastusten lukumäärä kentällä,  
- mukulanäytteiden silmämääräisten tarkastusten lukumäärä (ja näytteen koko);  
 
ii) uudelleenistutettavaksi ammattikäyttöön tarkoitettujen tomaattikasvien selvityksen osalta:  
- kasvien arvioitu kokonaismäärä,  
- silmämääräisten tarkastusten lukumäärä;  
 
 
iii) mikäli 4 § 2 momentin mukainen riskiarvio osoittaa organismin leviämisen vaaran muiden 
isäntäkasvien ja/tai luonnonvaraisten isäntäkasvien kautta, niin näiden selvityksen osalta:  
- lajit, 
- otettujen näytteiden lukumäärä ja näytteenoton ajoitus, 
- alueen/joen nimi, josta näytteet on otettu, 
- analyysimenetelmä; 
 
iv) mikäli 4 § 2 momentin mukainen riskiarvio osoittaa organismin leviämisen vaaran 
pintaveden ja/tai teollisten jalostus- tai pakkauslaitosten jäteveden kautta, niin näiden selvitysten 
osalta:  
- otettujen näytteiden lukumäärä ja näytteenoton ajoitus,  
- alue/joki/laitoksen sijaintipaikka, joista näytteet on otettu,  
- analyysimenetelmä.  
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            LIITE II 

 
1. Kaikissa epäillyissä organismin esiintymistapauksissa, joille odotetaan vahvistusta tai kumoamista, on 
testimenetelmän loppuun saattamiseen asti säilytettävä ja varastoitava: 
 

- kaikki mukulat, joista on otettu näyte, ja mikäli mahdollista, kaikki kasvit, joista on 
otettu näyte,  

 
- jäljellä oleva uute ja seulontatestejä varten valmistettu lisämateriaali, esim. 
immunofluoresenssilevyt,  
ja 
- kaikki aiheeseen liittyvät oleelliset asiakirjat. 
 
Mukuloiden säilyttämisen ansiosta voidaan tehdä lajiketestaus. 

 
 
2. Tapauksissa, joissa organismin esiintyminen on varmistunut, on saastunnasta ilmoittamisen jälkeen 
vähintään kuukauden ajan säilytettävä ja varastoitava:  
 

- kohdassa 1 tarkoitettu aineisto,  
 

- näyte tartunnan saaneesta tomaatti- tai munakoisomateriaalista, joka on inokuloitu 
mukula- tai kasviuutteella, ja 

 
- organismin eristetty viljelmä.  
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LIITE III  

 
Saastunnan levinneisyyden ja alkuperäisen saastuntalähteen selvittämiseksi tulee ottaa 
huomioon: 

 
i) tuotantopaikat, 

- joilla viljellään tai on viljelty perunoita, jotka polveutuvat samasta kloonista kuin 
organismin saastuttamat perunat, 
 
- joilla viljellään tai on viljelty tomaatteja, joiden alkuperä on sama kuin organismin 
saastuttamien tomaattien, 
 
- joilla viljellään tai on viljelty perunoita tai tomaatteja, jotka ovat valvonnan alaisina 
organismin epäillyn esiintymisen vuoksi, 
 
- joilla viljellään tai on viljelty perunoita, jotka polveutuvat samasta kloonista kuin 
perunat, joiden on todettu kasvaneen organismin saastuttamissa tuotantopaikoissa, 
 
- joilla viljellään perunoita tai tomaatteja, jotka sijaitsevat saastuneiden 
tuotantopaikkojen läheisyydessä mukaan lukien tuotantopaikat, jotka joutuvat 
tekemisiin samojen työvälineiden tai tuotantotilojen kanssa välittömästi tai yhteisen 
yrittäjän välityksellä, 
 
- joilla käytetään pintavettä kasteluun tai sumutukseen lähteestä, joka on varmennettu 
tai jota epäillään organismin saastuttamaksi, 
 
- joilla käytetään pintavettä kasteluun tai sumutukseen lähteestä, jota käytetään myös 
organismin saastuttamiksi varmennetuilla tai epäillyillä tuotantopaikoilla, 
 
- joilla organismin saastuttamaksi varmennettu tai epäilty pintavesi tulvii tai on tulvinut, 
ja 

 
ii) pintavesi, jota käytetään kasteluun tai sumutukseen tai joka on tulvinut pellolla tai tuotantopaikalla, 
jonka on vahvistettu olevan organismin saastuttamaa. 
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      LIITE IV 
 

Osa A 
 

Todennäköisesti saastunutta aluetta määritettäessä tulee selvittää 
 

- saastuneeksi varmennetulla alueella viljellyt kasviaineistot, 
 
- saastuneeksi määrättyyn alueeseen yhteydessä olleet tai samoilla koneilla ja laitteilla 
hoidetut viljelypaikat tai kiinteistöt, 
 
- edellä tarkoitetuilla viljelypaikoilla tuotetut tai niillä varastoidut tai muutoin käsitellyt 
kasviaineistot, 
 
- tilat, joissa on käsitelty edellä tarkoitetuilla viljelypaikoilla tuotettua kasviaineistoa, 
 
- saastuneeksi varmennettujen kasviaineistojen kanssa yhteydessä olleet koneet, 
kuljetusvälineet, pakkausmateriaalit, varastot ym. vastaavat tarvikkeet ja tilat, 
 
- kasviaineistot jotka ovat olleet yhteydessä edellä tarkoitettujen välineiden kanssa tai 
joita on säilytetty edellä tarkoitetuissa tiloissa ennen niiden puhdistamista ja 
desinfiointia, 
 
- perunan osalta mukulat ja kasvit, joilla on sama kloonialkuperä kuin saastuneeksi 
varmennetulla kasviaineistolla ja tomaatin osalta kasvit, jotka ovat samasta lähteestä 
kuin saastuneeksi varmennettu kasviaineisto ja joiden voidaan klooniyhteyden 
perusteella olettaa olevan saastuneita, vaikka aineisto olisi testeissä osoittautunut 
negatiiviseksi organismin suhteen; saastuneiden ja samasta kloonista polveutuvien 
mukuloiden tai kasvien tunnistamisen varmistamiseksi voidaan tehdä lajiketestaus, 
 
- edellisessä luetelmakohdassa tarkoitetun kasviaineiston viljelypaikat, 
 
- viljelypaikat, joilla käytetään saastuneeksi vahvistettua pintavettä kasteluun tai 
sumutukseen, 
 
- kasviaineisto, joka on tuotettu pelloilla, joille on tulvinut saastuneeksi vahvistettua 
pintavettä. 

 
 
Osa B 

 
Mahdollisen saastunnan levinneisyyttä määritettäessä tulee selvittää 

 
i) kun saastunta on varmennettu kasviaineistossa 
- muiden kasviaineistoa viljelevien paikkojen läheisyys, 
 
- siemenperunoiden yhteistuotanto ja - käyttö, 
 
- viljelypaikat, jotka käyttävät pintavettä kasviaineiston kasteluun tai sumutukseen 
alueilla, joille on saastuneeksi varmennetulta alueelta vaarana valua pinta- tai 
tulvavettä; 

 
ii) kun saastunta on varmennettu pintavedestä 
- kasviaineiston viljelypaikat, jotka sijaitsevat saastuneeksi varmennetun pintaveden 
äärellä tai sen tulvavaara-alueella. 
 
- kaikki saastuneeksi varmennetun pintaveden kanssa yhteydessä olevat kastelualtaat, 
- kaikki vedet, jotka ovat yhteydessä saastuneeksi varmennettuun pintaveteen, lisäksi on 
huomioitava saastuneeksi ilmoitetun veden virtaussuunta ja -nopeus sekä 
luonnonvaraisten isäntäkasvien  (koisokasvien) esiintyminen. 
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              LIITE V 
 

Osa A 
 

Toimenpiteet organismin saastuttaman kasviaineiston käyttämiseksi tai hävittämiseksi 
ovat:  
 
- tuhkaksi polttaminen, tai 
 
- käyttö eläinten rehuksi sellaisen lämpökäsittelyn jälkeen, jolla varmistetaan ettei organismin 
eloon jäämisen riskiä ole, tai 
 
- hävittäminen virallisesti hyväksytyllä tarkoitukseen varatulla jätteidenhävittämispaikalla, jolta 
ei ole valumariskiä maatalousmaalle tai veteen jota käytetään maatalousmaan kasteluun, tai 
 
- käyttäminen teollisessa prosessissa edellyttäen, että kasviaineisto kuljetetaan suoraan 
käsittelylaitokseen, jolla on käytettävissään tämän asetuksen liitteen VI määräysten mukaiset 
virallisesti hyväksytyt jätteiden hävitystilat ja laitteet, joista ei ole riskiä kasvintuhoojan 
leviämiseksi, ja jossa ainakin laitoksesta lähtevät ajoneuvot voidaan puhdistaa ja desinfioida, 
tai 
 
- muut toimenpiteet edellyttäen, ettei niistä voida todeta aiheutuvan organismin leviämisvaaraa. 
Tällaiset muut toimenpiteet tulee ilmoittaa komissiolle ja EU:n muille jäsenmaille. 
 
Mahdollinen jäljelle jäävä jäte hävitetään liitteen VI mukaisesti. 

 
Osa B 

 
Toimenpiteet organismin todennäköisesti saastuttaman kasviaineiston käyttämiseksi ja 
hävittämiseksi ovat: 
 
i) perunan mukuloiden osalta 
- niiden käyttö kulutukseen tarkoitettuina ruokaperunoina, suoraan toimitukseen ja käyttöön 
valmiissa pakkauksissa, joita ei tarvitse pakata uudelleen, perunoiden käsittelypaikassa on 
oltava asianmukaiset jätteidenhävitystilat ja -laitteet; kylvämiseen tarkoitettuja perunoita voi 
käsitellä samassa paikassa vain, jos käsittely tehdään erikseen tai puhdistuksen tai desinfioinnin 
jälkeen, tai 
 
- niiden käyttö teolliseen käsittelyyn tarkoitettuina ruokaperunoina, jos ne toimitetaan suoraan 
ja välittömästi sellaiselle käsittelylaitokselle, jolla on käytettävissään asianmukaiset 
jätteidenhävitystilat ja -laitteet sekä järjestelmä, jolla ainakin laitoksesta lähtevät ajoneuvot 
voidaan puhdistaa ja desinfioida, tai 
 
- muu käyttö tai hävittäminen, jos on todettu, että se ei aiheuta tunnistettavaa organismin 
leviämisvaaraa ja jos se on saanut kasvinsuojeluviranomaisen hyväksynnän.  
 
ii) muiden kasvin osien osalta, varsien ja lehtien jätteet mukaan luettuina 
-hävittäminen, tai 
 
- muu käyttö tai hävittäminen, edellyttäen, ettei niistä voida todeta aiheutuvan organismin 
leviämisvaaraa ja jos se on saanut kasvinsuojeluviranomaiselta hyväksynnän. 

 
Osa C 

 
Rajoitetulla alueella noudatettavat toimenpiteet 
 
a) saastuneeksi määritellyillä viljelyksillä  
 
i) joko 

 
- ei saa organismin toteamista seuraavan neljän kasvukauden aikana viljellä organismin 
isäntäkasveja ja lisäksi saastuneelta viljelykseltä on tänä aikana poistettava ja hävitettävä 
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ylivuotiset perunan mukulat ja perunakasvit, ylivuotiset tomaattikasvit sekä organismin 
isäntäkasvit, mukaan lukien luonnonvaraiset isäntäkasvit, 
 
- edellä tarkoitettua neljää kasvukautta seuraavan kasvukauden aikana, edellyttäen, että 
kasvinsuojeluviranomaisen suorittamassa tarkastuksessa viljelys on todettu vapaaksi 
ylivuotisista perunan tai tomaatin kasveista tai muista tuhoojan isäntäkasveista kahden 
edellisen kasvukauden tarkastuksissa,  saastuneeksi määritellyllä viljelyksellä saadaan viljellä 
muuta perunaa kuin siemenperunaa ja tällöin on käytettävä vain sertifioitua siementä; perunan 
ja tomaatin osalta korjatut mukulat tai tomaattikasvit on tutkittava neuvoston direktiivin 
98/57/EY liitteen II mukaan, 
 
-siemenperunoita voidaan viljellä, kun viidennen kasvukauden jälkeen on noudatettu sopivaa 
viljelykiertoa vähintään kaksi vuotta ja perunan ja tomaatin osalta on tutkimuksin varmennettu 
niiden puhtaus, 
 
ii) tai 

 
- organismin toteamista seuraavan viiden kasvukauden aikana saastuneelta viljelykseltä on tänä 
aikana poistettava ja hävitettävä ylivuotiset perunan mukulat ja perunakasvit, ylivuotiset 
tomaattikasvit sekä organismin isäntäkasvit, mukaan lukien luonnonvaraiset isäntäkasvit; pelto 
pidetään ensimmäisten kolmen vuoden ajan joko 1) avokesantona tai viljalla tunnistetun riskin 
mukaan, tai 2) se jätetään pysyvästi laitumeksi, jolloin sitä joko niitetään usein matalaan tai 
laidunnetaan tehokkaasti, tai 3) pelto pidetään nurmella siementuotantoa varten; seuraavien 
kahden vuoden ajan pellolla viljellään muita kuin organismin isäntäkasveja, joista ei aiheudu 
tunnistettavaa organismin säilymis- tai leviämisvaaraa, 
 
- edellä tarkoitettua viittä kasvukautta seuraavan kasvukauden aikana, jona viljellään perunaa 
tai tomaatteja edellytyksenä on kuitenkin, että pelto on vähintään kahden kasvukauden aikana 
ennen istuttamista todettu vapaaksi ylivuotisista peruna- tai tomaattikasveista tai muista 
isäntäkasveista, koisokasvisuvun rikkakasvit mukaan lukien; perunan osalta sallitaan siemen- 
tai muun perunan tuotanto  vain sertifioitua siementä käyttäen ja korjatut mukulat tai 
tomaattikasvit on tutkittava neuvoston direktiivin 98/57/EY liitteen II mukaisesti.  

 
 

b) todennäköisesti ja mahdollisesti saastuneen alueen viljelyksillä 
 
Saastuntaa seuraavan ensimmäisen  kasvukauden aikana: 
- joko ei istuteta tai kylvetä yhtään perunan mukulaa, kasvia tai siementä tai muuta 
kasvintuhoojan isäntäkasvia tai muuta perunaa kuin siemenperunaa voidaan tuottaa 
sertifioidusta siemenperunasta, 
- tomaattien osalta istutetaan tomaattikasveja, jotka on kasvatettu direktiivin 
2000/29/EY vaatimukset täyttävästä siemenestä, ainoastaan hedelmien tuottamiseksi, 
 
Saastuntaa seuraavan toisen kasvukauden aikana: 
- voidaan sertifioitua siemenperunaa käyttäen tuottaa siemen- tai muuta perunaa, 
- vain sellaisia tomaattikasveja istutetaan tai kylvetään kasvien tai hedelmien 
tuottamiseksi, jotka on kasvatettu direktiivin 2000/29/EY vaatimukset täyttävästä 
siemenestä, tai jos ne on lisätty kasvullisesti tomaattikasveista, jotka on tuotettu 
sellaisesta siemenestä ja kasvatettu virallisessa valvonnassa, 
 
Saastuntaa seuraavan kolmannen kasvukauden aikana: 
- voidaan sertifioitua  tai sertifioidusta siemenperunoista virallisen valvonnan 
alaisina kasvatettuja siemenperunoita käyttäen viljellä siemen- tai muuta perunaa, 
- tomaattien osalta istutetaan ainoastaan sellaisia tomaattikasveja, jotka on kasvatettu 
direktiivin 2000/29/EY vaatimukset täyttävästä siemenestä tai virallisessa valvonnassa 
tällaisista kasveista kasvatettuja tomaattikasveja, joko kasvien tai hedelmien 
tuottamiseksi, 
 
- kaikkien edellä mainittujen kasvukausien aikana toteutetaan toimenpiteitä ylivuotisten 
peruna- ja tomaattikasvien ja muiden luonnostaan esiintyvien kasvintuhoojan 
isäntäkasvien hävittämiseksi, jos niitä esiintyy ja tehdään korjattavalle sadolle sopivina 
ajankohtina virallinen tarkastus ja tehdään kullakin perunapellolla virallisia testejä 
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korjatuille perunoille neuvoston direktiivin 98/57/EY liitteessä II kuvatun menettelyn 
mukaisesti; 

 
c) välittömästi saastunnan toteamisen ja sitä seuraavan kasvu- ja varastointikauden jälkeen 
 
- kaikki tuotantopaikan laitteistot ja varastotilat, jotka ovat yhteydessä perunan  tai tomaatin 
tuotantoon, on puhdistettava ja desinfioitava sopivin menetelmin valvontaviranomaisen 
valvonnassa, 
- kastelu- ja sumutusohjelmia sekä niiden kieltoa koskevia virallisia tarkastuksia on tarvittaessa 
toteutettava organismin leviämisen estämiseksi; 
 
d) saastuneeksi ilmoitetussa, katteen alla kasvatettujen satokasvien yksikössä, jossa 
kasvualustan korvaaminen kokonaan on mahdollista 
 
- mukuloita, kasveja tai siemeniä tai muita organismin isäntäkasveja, tomaattikasvit ja tomaatin 
siemenet mukaan luettuina, saa istuttaa tai kylvää ainoastaan, jos tuotantoyksikköön 
sovelletaan virallisessa valvonnassa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on organismin ja 
kaikkien isäntäkasviaineistoon kuuluvien kasvien hävittäminen, mukaan lukien vähintään 
kasvualustan vaihtaminen kokonaan sekä kyseisen yksikön ja kaikkien välineiden puhdistus ja 
tarvittaessa desinfiointi, ja jos vastuulliset viranomaiset ovat tämän seurauksena hyväksyneet 
sen perunan tai tomaatin tuotantoon, 
ja 
- perunantuotannossa perunoita tuotetaan sertifioiduista siemenperunoista tai testatuista 
lähteistä olevista minimukuloista tai mikrokasveista, 
- tomaatintuotannossa tomaatteja tuotetaan direktiivin 2000/29/EY vaatimukset täyttävästä 
siemenestä, tai jos ne on lisätty kasvullisesti, tomaattikasveista, jotka on tuotettu sellaisesta 
siemenestä ja kasvatettu virallisessa valvonnassa, 
- kastelu- ja sumutusohjelmia sekä niiden kieltoa koskevia virallisia tarkastuksia on tarvittaessa 
toteutettava organismin leviämisen estämiseksi. 

 
Osa D 

Sen lisäksi mitä toimenpiteitä C osassa on lueteltu, rajoitetulla alueella noudatettavat 
toimenpiteet: 
 
a) todetun saastunnan jälkeen ja vähintään kolmen vuoden ajan 
 
Rajoitetun alueen osalta: 
- valvontaviranomaisen on valvottava rajoitetun alueen tiloja ja toimijoita, joissa harjoitetaan 
perunan mukuloiden tai tomaattien viljelyä, varastointia tai käsittelyä, sekä niiden yritysten 
tiloja, jotka käyttävät perunan- tai tomaatintuotannossa yhteisiä koneita, 
- rajoitetulla alueella kaikki perunaviljelykset on perustettava sertifioitua siemenperunaa tai 
virallisen valvonnan alaisena kasvatettua siementä käyttäen ja sadonkorjuun jälkeen on 
testattava 6 §:n menetelmien  mukaan mahdollisesti saastuneella alueella kasvaneet 
siemenperunat, 
- rajoitetun alueen yrityksissä siemenperuna ja muuhun käyttöön tarkoitettu peruna käsitellään 
erillään tai käsittelylaitteistot puhdistetaan ja desinfioidaan siemenperunan ja muuhun käyttöön 
tarkoitetun perunan käsittelyn välillä 
- kaiken alueella kasvatettavan tomaattisadon istutukseen käytetään ainoastaan tomaattikasveja, 
jotka on kasvatettu direktiivin 2000/29/EY vaatimukset täyttävästä siemenestä, tai jos ne on 
lisätty kasvullisesti, tomaattikasveja, jotka on tuotettu sellaisesta siemenestä ja kasvatettu 
virallisessa valvonnassa 
- valvontaviranomaisen on toteutettava virallinen kartoitustutkimus rajoitetun alueen 
tuotantotiloilla 4 §:n mukaisesti, 
 
Saastuneen pintaveden tai mahdollisesti saastuneen pintaveden leviämisen osalta: 
- toteutettava luettelossa olevan kasviaineiston osalta soveltuvina ajankohtina vuosittainen 
tutkimus, joka käsittää näytteenoton pintavedestä sekä asiaankuuluvista isäntäkoisokasveista 
soveltuviin vedensaantilähteisiin liittyen sekä testauksen neuvoston direktiivin 98/57/EY 
liitteessä II vahvistetuin soveltuvin menetelmin ja muiden tapausten osalta, 
- toteutettava virallisia tarkastuksia, jotka koskevat kastelu- ja sumutusohjelmia sekä 
saastuneeksi ilmoitetun veden luettelossa olevan kasviaineiston kasteluun ja sumutukseen 
tarkoitettua käyttöä koskevaa kieltoa ja tarvittaessa muita isäntäkasveja organismin leviämisen 
estämiseksi; kieltoa voidaan tarkistaa mainitussa vuosittaisessa tutkimuksessa saatujen tulosten 
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perusteella ja saastuneeksi toteaminen voidaan peruuttaa, jos vastuullinen toimivaltainen 
viranomainen katsoo, että pintavesi ei enää ole saastunutta; kiellon kohteena olevan veden 
käyttö isäntäkasvien kasteluun ja sumutukseen voidaan sallia virallisessa valvonnassa, jos 
käytetään virallisesti hyväksyttyjä menetelmiä, joilla taudinaiheuttaja hävitetään ja sen 
leviäminen estetään, 
- saastuneiden nestemäisten jätepäästöjen osalta toteutettava virallisia tarkastuksia, jotka 
koskevat luettelossa olevaa kasviaineistoa käsittelevien teollisten jalostus- ja pakkauslaitosten 
kiinteiden jätteiden tai nestemäisten jätepäästöjen hävittämistä, 
 
b) valvontaviranomaisen on laadittava tarvittaessa ohjelma kaikkien siemenperunavarastojen 
korvaamiseksi sopivan ajanjakson kuluessa. 
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             LIITE VI 
 
 Liitteessä V olevan A osan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettujen virallisesti 
 hyväksyttyjen jätteidenhävitystilojen ja -laitteiden on oltava seuraavien määräysten mukaisia, 
 siten että organismin leviämisen vaara vältetään:  
 

 
 i) perunoiden ja tomaattien käsittelyjäte (mukaan lukien poisheitetyt perunat, kuoret ja tomaatit) 
 sekä kaikki muut perunoista ja tomaateista peräisin olevat kiinteät jätteet on hävitettävä, joko 
 

- hävittämällä  ne virallisesti hyväksytyllä tarkoitukseen varatulla jätteiden 
hävittämispaikalla, josta ne eivät pääse valumaan maatalousmaahan tai joudu 
kosketuksiin sellaisten vedensaantilähteiden kanssa, joita voitaisiin käyttää 
maatalousmaan kasteluun; jätteet on kuljetettava suoraan hävittämispaikkaan sellaisissa 
säiliöissä, että jätteiden valumisen uhkaa ei esiinny, tai 
- tuhkaksi polttamalla, tai 
- muilla toimenpiteillä, jos on todettu, että minkäänlaista tunnistettavaa kasvintuhoojan 
leviämisvaaraa ei ole; nämä toimenpiteet on ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenmaille, 

 
 ii) nestemäinen käsittelyjäte: ennen hävittämistä nestemäinen jäte, joka sisältää suspendoituneita 
 kiintoaineita, on suodatettava tai laskeutettava kiintoaineen poistamiseksi. Kiintoaineet on 
 hävitettävä i) alakohdassa määrätyllä tavalla. Tämän jälkeen nestemäinen jäte joko:  

 
- kuumennetaan vähintään 60°C:seen vähintään 30 minuutin ajaksi ennen hävittämistä, 
tai 
- hävitetään muulla virallisesti hyväksytyllä tavalla virallisen valvonnan alaisena siten, 
että jäte ei voi joutua kosketuksiin maatalousmaan tai sellaisten vedensaantilähteiden 
kanssa, joita voitaisiin käyttää maatalousmaan kasteluun; tähän liittyvät yksityiskohdat 
on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle. 
 

 Tässä liitteessä kuvatut vaihtoehdot koskevat myös saastuneiden erien käsittelyyn, 
 hävittämiseen ja prosessointiin liittyvää jätettä. 
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LIITE VII 
 

Saastunnasta ilmoittaminen muille jäsenvaltioille ja komissiolle: 
 
-välittömästi sen jälkeen, kun kasvintuhoojan esiintyminen on varmistettu 
laboratoriotestauksella neuvoston direktiivin 98/57/EY liitteen II menetelmien mukaan, on 
ilmoitettava ainakin: 

-perunoiden osalta perunaerän lajikenimi, tyyppi (ruoka-, siemenperuna jne.) ja 
tarvittaessa siemenluokka 
-tomaattikasvien osalta erän lajikenimi ja tarvittaessa luokka, 
-mikäli on olemassa toisesta jäsenvaltiosta tai toiseen jäsenvaltioon siirrettävään 
taudinaiheuttajan tämän asetuksen  pykälän 2 kasviaineistoon liittyvä saastuntariski, sen 
jäsenvaltion, jossa taudinaiheuttajan esiintyminen on vahvistettu, on ilmoitettava 
viipymättä toiselle jäsenvaltiolle (-valtioille) tämän asetuksen 8 §:n edellyttämät tiedot 
mm.: -peruna- ja tomaattierän lajikenimi, 
 -lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite, 
 -peruna- tomaattierän toimituspäivämäärä,  
 -toimitetun peruna- ja tomaattierän koko,  
 -jäljennös kasvipassista tai ainakin kasvipassin numero, tai tarvittaessa viljelijän 
 tai kauppiaan rekisteröintinumero ja jäljennös toimitusilmoituksesta. 

Komissiolle on viipymättä ilmoitettava tällaisten tietojen toimittamisesta.  
 
Kun kaikki tutkimukset on tehty, on tehtävä komissiolle lisäilmoitus, jossa on seuraavat tiedot: 

-päivämäärä, jona saastunta varmistui 
-lyhyt kuvaus tutkimuksista saastunnan lähteen ja leviämisen selvittämiseksi sekä 
toteutetun näytteenoton laajuus  
-tiedot saastunnan tunnistetusta tai oletetusta lähteestä (lähteistä) 
-ilmoitetun saastunnan laajuutta koskevat tiedot, myös tuotantopaikkojen lukumäärä ja 
perunan osalta erien lukumäärä ja lajike sekä siemenperunoiden yhteydessä myös 
luokka 
-alueen rajoittamista koskevat tiedot, myös sellaisten tuotantopaikkojen lukumäärä, joita 
ei ole ilmoitettu saastuneiksi, mutta jotka on sisällytetty alueeseen 
-tiedot vedestä, myös vesistön nimi ja sijainti sekä saastuneeksi 
toteamisen/kastelukiellon laajuus 
-kaikkien saastuneiksi ilmoitettujen tomaattilähetysten tai - erien osalta direktiivin 
2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa säädetyt todistukset ja passin numero 
direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan A kohdan I jakson 2.2. kohdan luettelon 
mukaisesti 
-vahvistettua esiintymistä (tai esiintymisiä) koskevat muut tiedot, joita komissio voi 
vaatia 

 
 


