
SIEMENTUOTANNOLLA 
KANNATTAVUUS PAREMMAKSI 

Hankkijan siemenviljelijänä saa useita etuja. 
Siemenviljelijänä pääsee ensimmäisten 
joukossa viljelemään Suomen olosuhteissa 
testattu uusia lajikkeita, siemenelle maksetaan 
puhtaus- ja laatulisiä, kantasiemenhinnasto on 
edullinen ja kantasiemen toimitetaan rahti-
vapaasti, lisäksi siemenviljelijällä on käytössään 
viljelyttäjän tietotaito ja osaaminen. 

Työmäärä siemenviljelyssä on suurempi puhdis-
tusten ja tarkkailun takia. Puimuri ja kuivuri on 
puhdistettava huolellisesti vaihdettaessa kasvi-
lajia- tai lajiketta. Lisäksi lohkojen tarkkailu 
vieraiden lajien varalta on suoritettava kahdesti 
kasvukauden aikana. Siemenviljelijälle makse-
taan raakaerän puhtaudesta. Lisäksi Hankkijalla 
panostetaan kantasiementuotantoon, mikä 
vähentää kitkennän tarvetta. 

RYHDY HANKKIJAN SIEMENVILJELIJÄKSI
Erikoistumalla on mahdollisuus parantaa viljelyn tuottavuutta – siemen
tuotanto on yksi tapa erikois tua. Se vaatii enemmän, mutta tuo myös 
enemmän tuloja perinteiseen viljantuotantoon verrattuna. Kilpailu kykyi
nen hinnoittelu ja siemenlisä tuovat korvausta lisääntyneelle työmäärälle.

Sertifioidun siemenen tuotanto on valvottua 
tuotantoa. Hankkija viljelyttää siemenviljaa 
sopimustuottajillaan ja tarkastuttaa siemen-
viljelykset Ruokavirastolla. Viljelystarkastuksella 
tarkastetaan mm. kantasiemen ja esikasvit, sekä 
kasvuston puhtaus ja hukkakaura. Viljelyttäjänä 
Hankkija huolehtii siemenviljelystarkastusten 
kustannuksista.

Etäisyys siemenkeskukselle ei ole siemen
viljelyn aloittamisen este! 
Siemenviljelijöille maksetaan raakaeristä rahti-
hyvitystä, jos matkaa siemenkeskukselle kertyy 
yli 50 km. Rahtihyvitys määräytyy kilo metrien 
mukaan rahtitaulukon mukaisesti ja maksimi 
rahtihyvitys on 15 e/tn, kun välimatka on yli 
350 km. Rahtihyvitys kompensoi väli mat kaa 
siemen keskukselle, jolloin toteutunut rahti on 
edullinen. Alla esimerkkejä toteutuneista 
rahdeista. 

Rahtiveloitus Rahtihyvitys Toteutunut Toteutunut Km Paikkakunnalta tn
    rahti rahti, €/tn

1012,33 593,63 418,7 10,7 381 Maaninka 39

1527,98 758,18 769,8 15,4 570 Tyrnävä 50

1272,51 813,98 458,53  8,5 350 Kauhava 54



Siemenviljelyn tavoitteena on tuottaa puhdasta 
ja laadukasta siementä. Puhtauden tavoit te lus-
sa esikasvilla ja viljelykierrolla on suuri merkitys 
onnistumisen kannalta. Jääntiviljan esi-idätys ja 
kyntäminen on perinteinen ja varma tapa 
ehkäistä esikasvin aiheuttamaa epäpuhtautta 
siemenviljassa. Kevytmuokkaus ja sänki peit tei-
syys koetaan  siemenviljelyssä usein haastavaksi 

Oheisella esimerkillä viljelykierrosta esikasvien 
läpikasvu on minimaalista. Ainoastaan 
siirryttäessä kauralta/kevätvehnältä takaisin 
ohraan riski läpikasvusta on suurempi ja esi-
idätykseen sekä muokkaukseen tulee paneutua 
huolellisemmin. Siemen viljelyssä kerääjäkasvien 
käyttö on mahdollista sekä suotavaa lisäämään 
hiilensidontaa ja parantamaan maan kasvu-
kuntoa. 

Lisätietoja siemensopimuksista antaa:  
Iida Nummi, puh. 010 76 83463
iida.nummi@hankkija.fi

ERILAISET VILJELYKÄYTÄNNÖT ON MYÖS MAHDOLLISIA 
SIEMENTUOTANTOTILALLE

ESIMERKKI VILJELYKIERROSTA SIEMENVILJELYTILALLE

1. vuosi MONITAHOINEN OHRA

2. vuosi MONITAHOINEN OHRA

3. vuosi SYYSVILJA

4. vuosi HERNE

5. vuosi KAURA/KEVÄTVEHNÄ

6. vuosi KAURA/KEVÄTVEHNÄ

esikasvista aiheutuvien vieraiden lajien takia. 
Hyvin suunniteltu viljely kierto kuitenkin 
 mahdollistaa kevennetyn muok kauk sen käytön 
sekä sänki peittei syy den ilman esi kasvin läpi-
kasvua, eli siemenviljelyssä on myös mahdollista 
toteuttaa eri muokkaus tapoja ja hyödyntää eri 
tukitoimenpiteitä. 


