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Maahantuotavan kasvilähetyksen siirtäminen määränpäähän tarkastusta varten
Tietyillä Euroopan Unionin ulkopuolelta Suomeen tuotavilla kasveilla ja kasvituotteilla on oltava
kansainvälinen terveystodistus tai jälleenvientitodistus. Kasvilähetyksen vastaanottaja saa ottaa
sen käyttöönsä vasta hyväksytyn tuontitarkastuksen jälkeen. Tarkastus tehdään yleensä
maahantuontipaikalla (esim. satama tai lentokenttä). Kasvilähetys voidaan siirtää
maahantuontipaikalta määränpäähän tarkastusta varten, jos tarkastuksen edellytykset ovat siellä
paremmat kuin maahantuontipaikalla. Lähetyksen siirtämisestä ei kuitenkaan saa aiheutua
kasvintuhoojan leviämisvaaraa.
Kasvilähetysten siirtämisessä voidaan menetellä kahdella tavalla riippuen maahantuojan
vuoden aikana tuomien kasvierien määrästä:
Maahantuoja, jolla on säännöllistä tuontia voi hakea Evirasta tarkastuspaikan hyväksyntää
Eviran lomakkeella 55_14.06. Tarkastuspaikan hyväksynnästä tehdään päätös, kun tarkastaja on
käynyt paikalla ja todennut voidaanko maahantuojan hakema paikka hyväksyä tarkastuspaikaksi.
Hyväksymisen ehtona on, että maahantuotavat kasvilähetykset voidaan pitää erillään muista
kasveista. Lisäksi on varmistettava, ettei lähetystä oteta käyttöön ennen kuin se on tarkastettu ja
hyväksytty maahantuotaviksi.
Maahantuojalle, joka tuo vuodessa yhden tai muutaman kasvilähetyksen, tarkastuspaikan
hyväksynnän hakeminen ei ole tarpeen. Evira voi määrätä yksittäiset maahantuotavat
kasvilähetykset
siirrettäväksi
maahantuontipaikalta
tarkastusta
varten.
Siirtämisen
tarpeellisuudesta on hyvä neuvotella kasvintarkastajan kanssa ennen lähetyksen saapumista
maahan. Siirtomääräys voidaan tehdä jos tarkastusedellytykset ovat paremmat määränpäässä
kuin maahantuontipaikassa eikä siirrosta aiheudu kasvintuhoojan leviämisvaaraa.

Kasvilähetyksen asiakirjatarkastus tehdään kuitenkin aina maahantuontipaikassa, jossa selvitetään
onko
maahantuotavalla
lähetyksellä
maahantuontivaatimusten
mukaiset
asiakirjat.
Asiakirjatarkastuksen suorittaa maahantuontipaikan valvontaviranomainen (Evira tai TE-keskus),
jolle maahantuojan on toimitettava maahantuotavan lähetyksen kasvinterveystodistus ja muut
asiakirjat, kuten lähetyslista tai kauppalasku.
Hyväksytyn asiakirjatarkastuksen jälkeen kasvilähetykselle myönnetään siirtolupa ja laaditaan
siirtoasiakirja, joka liitetään lähetyksen terveystodistukseen. Maahantuoja tai hänen edustajansa
sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan siirtoasiakirjassa mainittuja siirtämisen ehtoja. Mikäli
lähetyksellä ei ole asianmukaista kasvinterveystodistusta, sitä ei voida hyväksyä
asiakirjatarkastuksen perusteella maahantuotavaksi, eikä sitä voida siirtää maahantuontipaikalta
eteenpäin.
Maahantuojan
on
tilattava
määränpäähän
siirretylle
kasvilähetykselle
tarkastus
maahantuontipaikan kasvintarkastajalta (Eviran tai TE-keskus). Viimeistään tarkastustilanteessa
maahantuojan on esitettävä kasvilähetyksen siirtoasiakirja ja alkuperäinen kasvinterveystodistus
sekä muut tarvittavat asiakirjat.
Elintarviketurvallisuusvirasto • Mustialankatu 3 • 00790 Helsinki •
Puh. vaihde 029 530 0400 • Telefax 029 530 5034 • www.evira.fi

