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Kasvien tuontiehdot matkustajille
EU-maista Suomeen
(mukaan lukien Azorit ja Madeira) matkustaja voi tuoda kasveja, kasvinosia ja muita kasvituotteita
kuten hedelmiä, vihanneksia ja siemeniä omaan käyttöönsä vähäisiä määriä.
Poikkeuksena on siemenperuna, jota saa tuoda vain sertifioituna ZP (suoja-alue) vakuustodistuksella. Tulipoltteen isäntäkasveja saa tuoda vain suoja- tai puskurialueilta ZPkasvipassilla. Portugalista havukasvien ja havupuusta peräisin olevan puutavaran tuonti on
rajoitettua.
EU-maiden ulkopuolelta Euroopan alueelta Suomeen
(mm. Venäjä, Norja ja Kanarian saaret) matkustaja voi tuoda Suomeen omaan käyttöönsä ilman
kasvinterveystodistusta
 5 kpl taimitarhakasveja multapaakkuineen (mm. puita, pensaita ja perennoja), paitsi
tulipoltteen isäntäkasveja
 5 kpl ruukkukukkia ja viherkasveja (Huom. orkideoilla kuitenkin CITES-rajoitus)
 3 kg kukkasipuleita, -mukuloita ja –juurakoita
 3 kg tuoreita sitrus –hedelmiä. Muita hedelmiä, marjoja ja vihanneksia saa tuoda omaan
käyttöön
 500 g siemeniä
 20 kpl leikkokukkia
 2 m³ havupuutavaraa ja muuta terveystodistusta vaativaa puutavaraa, ei kuitenkaan
lehtikuusta (rajoitukset koskevat havupuutavaraa ja tiettyjä lehtipuulajeja)
sekä muita kasvituotteita, jotka eivät vaadi terveystodistusta. Tuontikiellossa ovat ruoka- ja
siemenperuna, tulipoltteen isäntäkasvit sekä maa-aines (peltomulta), komposti ja lanta.
Euroopan alueen ulkopuolelta Suomeen
(mukaan lukien Turkki) matkustaja voi tuoda omaan käyttöönsä leikkokukkia enintään 20 kpl sekä
sellaisia siemeniä ja muita kasvituotteita, jotka eivät vaadi kasvinterveystodistusta.
Ruukkukasvien sekä taimitarhakasvien tuonti ilman kasvinterveystodistusta on kielletty.
Terveystodistus vaaditaan useimmista maista myös kasvien mukana tuotavalta orgaaniselta maaainekselta. Tuontikiellossa ovat mm. peruna, tulipoltteen isäntäkasvit, Citrus-suvun kasvit, monet
havukasvit ja maa-aines sellaisenaan.
Kasvien tuonti terveystodistuksella Suomeen
Muu kasvien, kasvinosien ja kasvituotteiden tuonti EU:n ja Euroopan ulkopuolelta edellyttää
kyseisen maan kasvinsuojeluviranomaisen antamaa kasvinterveystodistusta (Phytosanitary
certificate) ja Suomen tullissa kasvintarkastusta.
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.), Photinia davidiana, tulimarjat (Pyracantha spp.),
päärynäpuut (Pyrus spp.) ja pihlajat (Sorbus spp.).
Nämä tuontiehdot pohjautuvat vain kasvinterveyssäädöksiin. Tarvittaessa on selvitettävä
myös muut tuontivaatimukset kuten uhanalaisia lajeja koskevat CITES-vaatimukset.
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
Puh. 029 530 0400 • Faksi 029 530 5034
etunimi.sukunimi@evira.fi • www.evira.fi

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS
Tel. 029 530 0400 • Fax 029 530 5034
förnamn.efternamn@evira.fi • www.evira.fi

Finnish Food Safety Authority Evira
Mustialankatu 3, FI-00790 HELSINKI, Finland
Tel. +358 29 5300400 • Fax +358 29 5305034
firstname.lastname@evira.fi • www.evira.fi

