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Kasvien terveystarkastus
Yleistä
Kasvien, kasvinosien ja kasvituotteiden maahantuonnin ehdoista on säädetty laissa kasvinterveyden
suojelemisesta (702/2003) ja taimiaineistolaissa (1205/1994), sekä näihin perustuvissa maa- ja
metsätalousministeriön asetuksissa. EU:n ulkopuolelta tuotavien elävien kasvien, kasvituotteiden, tuoreiden
hedelmien, vihannesten ja marjojen maahantuontiin ja kasvinterveystarkastusten menettelyihin tulee
muutoksia 14.12.2019, kun uutta valvonta-asetusta (EU) 2017/625 sekä uutta kasvinterveysasetusta (EU)
2016/2031 aletaan soveltamaan. Muutokset koskevat maahantuonnin ja tarkastuksen menettelyjä, TRACES
NT -järjestelmän käyttöönottoa sekä vaatimusta esittää kasvinterveystodistus.
Kaikki EU:n ulkopuolelta tuotavat elävät kasvit ja kasvinosat vaativat kasvinterveystodistuksen 14.12.2019
lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvinterveystodistus tarvitaan jatkossa kasvien lisäksi kaikille tuoreille
hedelmille (pois lukien durio, ananas, taateli, banaani ja viikuna), marjoille, vihanneksille, juureksille,
leikkokukille ja kylvösiemenille. Vaatimus ei kuitenkaan koske rehu- tai leipäviljaa tai siemeniä
elintarvikekäyttöön.
Tulli vastaa maahantuotavien hedelmien ja vihannesten kasvinterveysvalvonnasta ja Venäjältä tuotavan
puun asiakirjatarkastusten tekemisestä. Lisäksi Tulli tekee tarkastuksia omien valvontatoimiensa aikana
löydetylle puiselle pakkausmateriaalille. Muilta osin kasvinterveysvalvonnasta vastaa Ruokavirasto, joka voi
käyttää apunaan ELY-keskusten kasvintarkastajia ja valtuutettuja tarkastajia.
Lisätietoa Tullin ja Ruokaviraston kasvinterveysvalvonnasta löytyy Tullin ja Ruokaviraston kotisivuilta:
Kasvinterveystarkastukset (Tulli)
Uusi valvonta-asetus (Tulli)
Kasvien ja kasvituotteiden tuonti EU:n ulkopuolelta (Ruokavirasto)

Kasvien, kasvituotteiden ja puutavaran sallitut rajatarkastusasemat
Kasvinterveyslainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä kasvinterveys- ja valvonta-asetus astuvat voimaan
14.12.2019. Suomeen voi tuoda kasveja ja kasvituotteita seuraavasti:
Helsingin lentoaseman ja Vaalimaan rajatarkastusaseman kautta voi tuoda
•

kaikkia istutettavaksi tarkoitettuja kasveja ja kasvituotteita, tuoreita hedelmiä, marjoja ja vihanneksia

Vuosaaren sataman kautta voi tuoda
•

vain pakattuja sipuleita, mukuloita ja siemeniä, tuoreita hedelmiä, marjoja ja vihanneksia.

Turun sataman kautta voi tuoda
•

kaikkia istutettavaksi tarkoitettuja kasveja ja kasvituotteita.

Turun lentoaseman ja Oulun sataman kautta voi tuoda
•

vain siemeniä.

Raakapuun, sahatavaran ja muiden puutuotteiden (mm. hake) rajatarkastusasemien määrä pysyy samana.
Yhteystiedot:
rajatarkastusvalvonta(at)tulli.fi
kasvinterveys(at)ruokavirasto.fi
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Lainsäädäntö:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017 ,
virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja
eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen
varmistamiseksi
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,
kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinterveyden suojelemisesta 17/08 muutoksineen
MMM:n asetus perunan vaalean rengasmädän torjunnasta 38/07
MMM:n asetus Ralstonia solanacearum -tuhoojan torjunnasta 44/07
MMM:n asetus peruna-ankeroisten torjunnasta 7/10
MMM:n päätös kasvintuhoojien ja niiden isäntäkasvien kuljettamisen ehdoista 13/96 muutoksineen

