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Kasvinsuojeluaineet 
 
 
Yleistä 
 
Kasvinsuojeluaineiksi (aiemmin torjunta-aine) tarkoitettujen valmisteiden maahantuonnista 
säädetään kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetussa EU-asetuksessa 
(EY) N:o 1107/2009 sekä laissa kasvinsuojeluaineista (1563/2011). Kasvinsuojeluaineiden 
tuonnin ehtoja sovelletaan luovutettaessa tavaraa vapaaseen liikkeeseen. 
 

Kasvinsuojeluaineen määritelmä 
 
Kasvinsuojeluaineilla tarkoitetaan valmisteita, joita käytetään maa-, puutarha- ja 
metsätaloudessa, kotitalouksissa ja tuotantotiloissa esiintyvien tuhoeläinten, kasvitautien 
ja rikkakasvien torjuntaan sekä viljelykasvien kasvunsäätelyyn.  
 
Kasvinsuojeluaineen määritelmä EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen mukaan (2 artikla): 
 

a) kasvien tai kasvituotteiden suojelu kaikkia haitallisia organismeja vastaan tai 
tällaisten tuhoojien toiminnan ehkäiseminen, jollei näiden aineiden 
päätarkoitukseksi katsota ennemmin hygieeniset syyt kuin kasvien tai 
kasvituotteiden suojelu; 

 
b) kasvien elintoimintoihin vaikuttaminen, esimerkiksi niiden kasvuun muutoin kuin 

ravinteina vaikuttavien aineiden avulla; 
 

c) kasvituotteiden säilyvyys, paitsi jos tällaisiin aineisiin tai tuotteisiin sovelletaan 
säilöntäaineita koskevia yhteisön erityssäännöksiä; 

 
d) epätoivottujen kasvien tai kasvinosien tuhoaminen, lukuun ottamatta leviä, jollei 

tuotteita käytetä maaperässä tai vedessä kasvien suojelemiseksi. 
 
 

Kasvinsuojeluaineiden maahantuonnin ehdot 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pitää rekisteriä Suomessa käyttöön hyväksytyistä 
kasvinsuojeluaineista, joiden tuonti on sallittua. Tästä pääset kasvinsuojeluainerekisteriin. 
 
Rekisterissä olevan valmisteen tuonti on sallittu vain hyväksymisen haltijalle tai haltijan 
valtuuttamalle toiminnanharjoittajalle. Hyväksymätöntä, kasvinsuojeluaineeksi tarkoitettua 
valmistetta saa tuoda maahan vain Tukesin luvalla tutkimus- ja koetoimintaa varten. 
Tukesin internet-sivuilla on tiedot uusista hyväksytyistä valmisteista, käyttökohteiden 
muutoksista, valmisteiden nimenmuutoksista sekä lista kasvinsuojeluainerekisteristä 
poistetuista valmisteista. Tästä pääset luetteloon uusista hyväksytyistä valmisteista. 

https://www.kemidigi.fi/kasvinsuojeluainerekisteri/haku
https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet/hyvaksytyt-valmisteet/uudet-hyvaksytyt-valmisteet-rajoitusten-ja-nimen-muutokset
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Kasvinsuojeluaineille myönnetyt poikkeusluvat eivät ole kasvinsuojeluainerekisterissä. 
Täältä löydät tietoja kasvinsuojeluaineille myönnetyistä poikkeusluvista. 
 

Kasvinsuojeluaineiden sallitut tuontipaikat 
 
Hyväksyttyjä ja luvanvaraisia kasvinsuojeluaineita saa tuoda kaikkien tullitoimipaikkojen 
kautta 
 

Maahantuojan velvollisuudet 
 
Kasvinsuojeluaineita maahan tuotaessa maahantuojan on esitettävä tullauksen 
yhteydessä tuontiselvitys tuotavasta kasvinsuojeluaine-erästä sekä varmistuttava, että 
maahantuo vain hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Hyväksymättömiä kasvinsuojeluaineita 
maahan tuotaessa tutkimus- ja koetoimintaa varten maahantuojan on esitettävä tullille 
Tukesin myöntämä tutkimus- tai koetoimintalupa. 
 

Tullin tehtävät 
 
Tullin tehtävä on valvoa, että hyväksymättömiä kasvinsuojeluaineita ei tuoda Suomeen. 
Hyväksytyn kasvinsuojeluaineen tuonti edellyttää, että tuojana on joko 
kasvinsuojeluaineen hyväksymisen haltija tai tämän valtuuttama toiminnanharjoittaja.  
 

Kauttakuljetus, varastointi ja passittaminen 
 
Suomen kautta ns. transitokuljetuksena eli kauttakuljetuksena menevät 
kasvinsuojeluaineet eivät kuulu valvonnan piiriin. Niiltä ei vaadita Suomessa hyväksyntää 
ja niitä voidaan kuljettaa kaikkien tullitoimipaikkojen kautta, kun määränpää on Suomen 
ulkopuolinen alue. Näitä eriä koskevat vastaanottajamaan kasvinsuojeluainemääräykset. 
 
Kasvinsuojeluaine-erän saa siirtää ja purkaa tuontikulkuneuvosta tullilaissa tarkoitettuun 
tulliterminaaliin, tullivarastoon tai vapaa-alueelle. Tulliterminaalissa, tullivarastossa tai 
vapaa-alueella erä on tullivalvonnassa eikä maahantuoja voi siirtää erää alueen 
ulkopuolelle ennen tuontitullauksen suorittamista. Tuontierä voidaan kuitenkin passittaa 
toiseen tullitoimipaikkaan. 
 

Maahantuontikielto 
 
Kasvinsuojeluaineita, jotka eivät täytä asetettuja kasvinsuojeluaineiden tuontiehtoja, ei saa 
tuoda maahan. Erä on joko palautettava Suomen alueen ulkopuolelle tai hävitettävä täällä 
maahantuojan toimesta ja kustannuksella. 
 

https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet/hyvaksytyt-valmisteet/poikkeusluvat-hatatilanteissa
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Sovellettava lainsäädäntö 
 
Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011 
 
EU:n kasvinsuojeluaineasetus 1107/2009 
 
Kemikaalilaki 599/2013 
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