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Kasvien tuontiehdot matkustajille
Kasveille ja kasvituotteille on asetettu tuontivaatimuksia ja -rajoituksia, jotta kasvitaudit ja tuholaiset
eivät leviäisi lähetysten mukana.
EU-maista Suomeen (mukaan lukien Azorit ja Madeira)
matkustaja voi tuoda kasveja ja kasvituotteita kuten hedelmiä, vihanneksia ja siemeniä omaan
käyttöönsä pääosin ilman kasvinterveydellisiä rajoituksia.
Poikkeuksena on siemenperuna, jota saa tuoda vain sertifioituna ZP (zona protecta, suoja-alue) vakuustodistuksella. Tulipoltteen isäntäkasveja saa tuoda vain suoja- tai puskurialueilta ZPkasvipassilla.
EU-maiden ulkopuolelta
joidenkin kasvien ja kasvituotteiden tuonti edellyttää lähtömaan myöntämän kansainvälisen
kasvinterveystodistuksen (Phytosanitary Certificate). Kasvinterveystodistuksen vaativat kasvit ja
kasvituotteet on lueteltu Kasvien terveystodistus-ohjeessa. Kasvinterveystodistusvaatimukseen
on matkustajia koskevia poikkeuksia (alla).
Joidenkin kasvien ja kasvituotteiden maahantuonti on kokonaan kielletty (muun muassa ruoka- ja
siemenperuna, tulipoltteen isäntäkasvit sekä maa-aines, komposti ja lanta). Mahdolliset tuontikiellot
tulee tarkistaa Maahantuontikiellot-ohjeesta. Tuontikieltoihin ei ole matkustajia koskevia
poikkeuksia.
EU-maiden ulkopuolelta Euroopan alueelta Suomeen (esim. Venäjän Euroopan
puoleinen osa, Norja sekä Espanjalle kuuluvat Kanariansaaret)
matkustaja voi tuoda Suomeen omaan käyttöönsä ilman kasvinterveystodistusta:
 3 kg kukkasipuleita, -mukuloita ja -juurakoita
 3 kg tuoreita hedelmiä
 200 g siemeniä (huom. siemenkauppalain mukaisesti tiettyjen hyötykasvien siementen
tuonti Venäjältä on kuitenkin kielletty), lukuunottamatta männyn ja douglaskuusen siemeniä
 20 kpl leikkokukkia
 sekä muita kasvituotteita, jotka eivät ole tuontikiellossa eivätkä vaadi terveystodistusta.
Euroopan alueen ulkopuolelta Suomeen (mukaan lukien Turkki)
matkustaja voi tuoda omaan käyttöönsä leikkokukkia enintään 20 kpl sekä sellaisia kasvituotteita,
jotka eivät ole tuontikiellossa tai vaadi kasvinterveystodistusta.
Tulipoltteen isäntäkasvit, joiden tuontia Suomeen on rajoitettu:
Tuomipihlajat (Amelanchier spp.), ruusukvittenit (Chaenomeles spp.), tuhkapensaat (Cotoneaster
spp.), orapihlajat (Crataegus spp.), kvittenit (Cydonia spp.), japaninmispelit (Eriobotrya spp.),
omenapuut (Malus spp.), mispelit (Mespilus spp.), pastorinpunamarja (Photinia davidiana),
tulimarjat (Pyracantha spp.), päärynäpuut (Pyrus spp.) ja pihlajat (Sorbus spp.).
Nämä tuontiehdot pohjautuvat kasvinterveyssäädöksiin. Tarvittaessa on selvitettävä myös
muut tuontivaatimukset kuten uhanalaisia lajeja koskevat CITES-vaatimukset.
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