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Luomuvalvontalomake 11 

Ruokaviraston merkintöjä 

Päivämäärä Dnro 

  
 
Lomake pyydetään täyttämään selvästi tekstaten tai koneella ja palauttamaan Ruokavirastoon luomulisaysaineisto@ruokavirasto.fi 
 
1. TOIMITTAJAN TIEDOT 

Toimittajan nimi 

      

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

            

Puhelinnumero Telefaxnumero 

            

Sähköpostiosoite http:// 

            

 
2. REKISTERIIN ILMOITETTAVAT LAJIT 

Lajin nimi Lajikkeen nimi Lajin tieteellinen nimi 

                  

Erän pakkaajaa tai maahantuojaa valvovan neuvoston asetuksen 834/2007 ja komission asetuksen 889/2008 mukaisen viranomaisen tai 
laitoksen (luomuvalvonta) nimi tai tunnusnumero 

      

A. Siemenet ja siemenperuna C. Alue, jolle toimija voi toimittaa lisäysaineiston 
tavanomaisen toimitusajan jälkeen 

Lajike on Suomen lajikeluettelossa  Koko maa 

 Kyllä  Ei Vain seuraavat ELY-keskukset 
Jos ei, maa, jossa lajike on testattu ja hyväksytty viljelykasvien ja 
vihannesten yhteistä lajikeluetteloa varten 

 Uusimaa 

 Satakunta 

 Pirkanmaa 

 Etelä-Savo 

 Pohjois-Karjala 

 Etelä-Pohjanmaa 

 Pohjois-Pohjanmaa 

 Lappi 

 Varsinais-Suomi 

 Häme 

 Kaakkois-Suomi 

 Pohjois-Savo 

 Keski-Suomi 

 Pohjanmaa 

 Kainuu 

      

Ilmoitettavan erän kauppaeränumerot (siemenet ja siemenperuna) 

      

B. Kasvullinen lisäysaineisto 

Tuottajan tai maahantuojan taimiaineistorekisterinumero 

       
Maa, jossa lajike on tuotettu D. Päivämäärä, josta alkaen lisäysaineisto on saatavilla 

            

 

Lajin nimi Lajikkeen nimi Lajin tieteellinen nimi 

                  

Erän pakkaajaa tai maahantuojaa valvovan neuvoston asetuksen 834/2007 ja komission asetuksen 889/2008 mukaisen viranomaisen tai 
laitoksen (luomuvalvonta) nimi tai tunnusnumero 

      

A. Siemenet ja siemenperuna C. Alue, jolle toimija voi toimittaa lisäysaineiston 
tavanomaisen toimitusajan jälkeen 

Lajike on Suomen lajikeluettelossa  Koko maa 

 Kyllä  Ei Vain seuraavat ELY-keskukset 
Jos ei, maa, jossa lajike on testattu ja hyväksytty viljelykasvien ja 
vihannesten yhteistä lajikeluetteloa varten 
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Ilmoitettavan erän kauppaeränumerot (siemenet ja siemenperuna) 

      

B. Kasvullinen lisäysaineisto 

Tuottajan tai maahantuojan taimiaineistorekisterinumero 

       
Maa, jossa lajike on tuotettu D. Päivämäärä, josta alkaen lisäysaineisto on saatavilla 
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2. REKISTERIIN ILMOITETTAVAT LAJIT (jatkuu) 

Lajin nimi Lajikkeen nimi Lajin tieteellinen nimi 

                  

Erän pakkaajaa tai maahantuojaa valvovan neuvoston asetuksen 834/2007 ja komission asetuksen 889/2008 mukaisen viranomaisen tai 
laitoksen (luomuvalvonta) nimi tai tunnusnumero 

      

A. Siemenet ja siemenperuna C. Alue, jolle toimija voi toimittaa lisäysaineiston 
tavanomaisen toimitusajan jälkeen 

Lajike on Suomen lajikeluettelossa  Koko maa 

 Kyllä  Ei Vain seuraavat ELY-keskukset 
Jos ei, maa, jossa lajike on testattu ja hyväksytty viljelykasvien ja 
vihannesten yhteistä lajikeluetteloa varten 

 Uusimaa 

 Satakunta 

 Pirkanmaa 

 Etelä-Savo 

 Pohjois-Karjala 

 Etelä-Pohjanmaa 

 Pohjois-Pohjanmaa 

 Lappi 

 Varsinais-Suomi 

 Häme 

 Kaakkois-Suomi 

 Pohjois-Savo 

 Keski-Suomi 

 Pohjanmaa 

 Kainuu 

      

Ilmoitettavan erän kauppaeränumerot (siemenet ja siemenperuna) 

      

B. Kasvullinen lisäysaineisto 

Tuottajan tai maahantuojan taimiaineistorekisterinumero 

       
Maa, jossa lajike on tuotettu D. Päivämäärä, josta alkaen lisäysaineisto on saatavilla 

            

 

Lajin nimi Lajikkeen nimi Lajin tieteellinen nimi 

                  

Erän pakkaajaa tai maahantuojaa valvovan neuvoston asetuksen 834/2007 ja komission asetuksen 889/2008 mukaisen viranomaisen tai 
laitoksen (luomuvalvonta) nimi tai tunnusnumero 

      

A. Siemenet ja siemenperuna C. Alue, jolle toimija voi toimittaa lisäysaineiston 
tavanomaisen toimitusajan jälkeen 

Lajike on Suomen lajikeluettelossa  Koko maa 

 Kyllä  Ei Vain seuraavat ELY-keskukset 
Jos ei, maa, jossa lajike on testattu ja hyväksytty viljelykasvien ja 
vihannesten yhteistä lajikeluetteloa varten 

 Uusimaa 

 Satakunta 

 Pirkanmaa 

 Etelä-Savo 

 Pohjois-Karjala 

 Etelä-Pohjanmaa 

 Pohjois-Pohjanmaa 

 Lappi 

 Varsinais-Suomi 

 Häme 

 Kaakkois-Suomi 

 Pohjois-Savo 

 Keski-Suomi 

 Pohjanmaa 

 Kainuu 

      

Ilmoitettavan erän kauppaeränumerot (siemenet ja siemenperuna) 

      

B. Kasvullinen lisäysaineisto 

Tuottajan tai maahantuojan taimiaineistorekisterinumero 

       
Maa, jossa lajike on tuotettu D. Päivämäärä, josta alkaen lisäysaineisto on saatavilla 

            

 



  ILMOITUS 
lisäysaineistosta 

3 (4) 

 

 
18723 1.1.2019 

 
 
 
 
2. REKISTERIIN ILMOITETTAVAT LAJIT (jatkuu) 

Lajin nimi Lajikkeen nimi Lajin tieteellinen nimi 

                  

Erän pakkaajaa tai maahantuojaa valvovan neuvoston asetuksen 834/2007 ja komission asetuksen 889/2008 mukaisen viranomaisen tai 
laitoksen (luomuvalvonta) nimi tai tunnusnumero 

      

A. Siemenet ja siemenperuna C. Alue, jolle toimija voi toimittaa lisäysaineiston 
tavanomaisen toimitusajan jälkeen 

Lajike on Suomen lajikeluettelossa  Koko maa 

 Kyllä  Ei Vain seuraavat ELY-keskukset 
Jos ei, maa, jossa lajike on testattu ja hyväksytty viljelykasvien ja 
vihannesten yhteistä lajikeluetteloa varten 

 Uusimaa 

 Satakunta 

 Pirkanmaa 

 Etelä-Savo 

 Pohjois-Karjala 

 Etelä-Pohjanmaa 

 Pohjois-Pohjanmaa 

 Lappi 

 Varsinais-Suomi 

 Häme 

 Kaakkois-Suomi 

 Pohjois-Savo 

 Keski-Suomi 

 Pohjanmaa 

 Kainuu 

      

Ilmoitettavan erän kauppaeränumerot (siemenet ja siemenperuna) 

      

B. Kasvullinen lisäysaineisto 

Tuottajan tai maahantuojan taimiaineistorekisterinumero 

       
Maa, jossa lajike on tuotettu D. Päivämäärä, josta alkaen lisäysaineisto on saatavilla 

            

 

Lajin nimi Lajikkeen nimi Lajin tieteellinen nimi 

                  

Erän pakkaajaa tai maahantuojaa valvovan neuvoston asetuksen 834/2007 ja komission asetuksen 889/2008 mukaisen viranomaisen tai 
laitoksen (luomuvalvonta) nimi tai tunnusnumero 

      

A. Siemenet ja siemenperuna C. Alue, jolle toimija voi toimittaa lisäysaineiston 
tavanomaisen toimitusajan jälkeen 

Lajike on Suomen lajikeluettelossa  Koko maa 

 Kyllä  Ei Vain seuraavat ELY-keskukset 
Jos ei, maa, jossa lajike on testattu ja hyväksytty viljelykasvien ja 
vihannesten yhteistä lajikeluetteloa varten 

 Uusimaa 

 Satakunta 

 Pirkanmaa 

 Etelä-Savo 

 Pohjois-Karjala 

 Etelä-Pohjanmaa 

 Pohjois-Pohjanmaa 

 Lappi 

 Varsinais-Suomi 

 Häme 

 Kaakkois-Suomi 

 Pohjois-Savo 

 Keski-Suomi 

 Pohjanmaa 

 Kainuu 

      

Ilmoitettavan erän kauppaeränumerot (siemenet ja siemenperuna) 

      

B. Kasvullinen lisäysaineisto 

Tuottajan tai maahantuojan taimiaineistorekisterinumero 

       
Maa, jossa lajike on tuotettu D. Päivämäärä, josta alkaen lisäysaineisto on saatavilla 
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2. REKISTERIIN ILMOITETTAVAT LAJIT (jatkuu) 

Lajin nimi Lajikkeen nimi Lajin tieteellinen nimi 

                  

Erän pakkaajaa tai maahantuojaa valvovan neuvoston asetuksen 834/2007 ja komission asetuksen 889/2008 mukaisen viranomaisen tai 
laitoksen (luomuvalvonta) nimi tai tunnusnumero 

      

A. Siemenet ja siemenperuna C. Alue, jolle toimija voi toimittaa lisäysaineiston 
tavanomaisen toimitusajan jälkeen 

Lajike on Suomen lajikeluettelossa  Koko maa 

 Kyllä  Ei Vain seuraavat ELY-keskukset 
Jos ei, maa, jossa lajike on testattu ja hyväksytty viljelykasvien ja 
vihannesten yhteistä lajikeluetteloa varten 

 Uusimaa 

 Satakunta 

 Pirkanmaa 

 Etelä-Savo 

 Pohjois-Karjala 

 Etelä-Pohjanmaa 

 Pohjois-Pohjanmaa 

 Lappi 

 Varsinais-Suomi 

 Häme 

 Kaakkois-Suomi 

 Pohjois-Savo 

 Keski-Suomi 

 Pohjanmaa 

 Kainuu 

      

Ilmoitettavan erän kauppaeränumerot (siemenet ja siemenperuna) 

      

B. Kasvullinen lisäysaineisto 

Tuottajan tai maahantuojan taimiaineistorekisterinumero 

       
Maa, jossa lajike on tuotettu D. Päivämäärä, josta alkaen lisäysaineisto on saatavilla 

            

 
3. TOIMITTAJAN SITOUMUS 

Sitoudun: 
- ilmoittamaan viipymättä Ruokavirastolle rekisteriin ilmoittamani lajikkeen loppumisesta (ilmoituksen laiminlyönnistä seuraa toimittajan 

poistaminen rekisteristä) 
- maksamaan rekisteröinnistä säädetyt maksut 

 
4. TOIMITTAJAN ALLEKIRJOITUS 

Aika ja paikka Allekirjoitus 

       

 
 
TÄYTTÖOHJEET: 
 
YLEISTÄ 
 
Kaikki toimijat ilmoittavat tällä lomakkeella ensimmäisen kerran tietonsa luomulisäysaineistorekisteriin. Jatkossa muutoksista voi ilmoittaa myös 
sähköpostitse vapaamuotoisesti osoitteeseen luomulisaysaineisto@ruokavirasto.fi. 
 
1. TOIMITTAJAN TIEDOT 

 
Toimittajan kannattaa ilmoittaa ne yhteystiedot, joihin asiakkaiden yhteydenottojen toivotaan kohdentuvan.  
 

2. REKISTERIIN ILMOITETTAVAT LAJIT 
 
Erän pakkaajaa tai maahantuojaa valvovan neuvoston asetuksen 834/2007 ja komission asetuksen 889/2008 mukaisen viranomaisen tai 
laitoksen (luomuvalvonta) nimi tai tunnusnumero 
 
Kun kyseessä on suomalaisen viranomaisen valvoma tuote, tunnusnumero on muotoa FI-EKO-201). Ulkomaisten erien osalta ilmoitetaan 
erän valvonut luomuvalvontaviranomainen tai –laitos (nimi tai tunnusnumero). 
 
Kohta A. 
Kohdan A täyttävät vain siemeniä tai siemenperunaa markkinoivat toimijat. Koristekasvien siemeniä markkinoivat toimijat täyttävät kuitenkin 
vain kohdan B. 
 
Kohta B. 
Kohdan B täyttävät vain kasvullista lisäysaineistoa tai koristekasvien siemeniä markkinoivat toimijat. 
 
Kohta C ja D 
Kaikki toimijat täyttävät kohdat C ja D. 


