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Tässä ohjeessa on yleisimmät matkustajien tuomiin tavaroihin liittyvät ohjeet, kiellot
ja rajoitukset, jotka koskevat Suomeen saapuvia matkustavia.
Tarkista ajantasaiset säännökset Tullin nettisivuilta tulli.fi.

Valitse tullissa kaista oikein
Suomeen saapuessasi valitse tullissa vihreä, sininen tai punainen kaista. Kaistavalinta
on tulli-ilmoitus.

Valitse
•
•
•

vihreä kaista, jos sinulla ei ole tullattavia tavaroita tai muuta ilmoitettavaa
tullille
punainen kaista, jos sinulla on tavaroita, jotka pitää tullata tai ilmoittaa, tai jos
sinulla on jotain kysyttävää tullilta
sininen kaista, jos saavut EU:n alueelta lentäen eikä sinulla ole tullattavia
tavaroita.

Jos sinulla on mukanasi liikaa tavaroita, joiden tuontia on rajoitettu, tai tavaroita,
joiden tuonti on kokonaan kielletty, voit luovuttaa ne oma-aloitteisesti tullille. Valitse
tällöin punainen kaista.
Jos matkustaja on valinnut vihreän tai sinisen kaistan, mutta häneltä löydetään tullitarkastuksessa sellaisia tavaroita, joista pitää maksaa veroa tai joiden tuonti on rajoitettua tai kiellettyä, tulli voi ottaa haltuun tai takavarikoida tavarat. Tavaroista voi joutua maksamaan kaksinkertaisen veron, tai matkustajaa voidaan epäillä tullirikoksesta.
Sinun on esitettävä tavarat tullille ja pakattava ne itse uudelleen tarkastuksen jälkeen.
Jos tulli pyytää, sinun on myös esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu matkustusasiakirja.

Matkustajan tullitarkastus
Tulli valvoo tavaroihin liittyviä kieltoja ja rajoituksia sekä tavaroiden kuljettamista.
Tullilla on oikeus pysäyttää, puhuttaa ja tarkastaa matkustaja, kun hän saapuu tai
poistuu maasta. Puhutukset ja tarkastukset perustuvat riskiarviointiin.
Tullitarkastuksessa tarkastetaan matkustajan matkatavarat ja päällysvaatteet.
Perusteellisemmassa tarkastuksessa matkustaja voidaan pyytää riisuuntumaan.
Perusteellinen tarkastus tehdään erillisessä tarkastustilassa, jossa on matkustajan
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lisäksi tarkastuksen tekijä ja mahdollinen todistaja. Apuna tullitarkastuksissa ovat
tullikoirat, jotka on koulutettu etsimään muun muassa huumausaineita, käteisrahaa,
savukkeita ja räjähteitä.

Tarkista matkustusmaasi perusteella, mitä saat
tuoda Suomeen
EU:n jäsenvaltioilla on maita ja alueita, jotka eivät kuulu EU:n veroalueeseen (esim. Ahvenanmaa ja Kanariansaaret) tai EU:n tullialueeseen (esim.
Espanjan Ceuta ja Melilla). Kun matkustat näiltä alueilta, tavaroitasi koskevat osittain samat rajoitukset kuin silloin, jos matkustat EU:n ulkopuolelta.
Jos matkustat Euroopan talousalueelta eli Eta-alueelta (EU-maat + Norja,
Sveitsi, Liechtenstein ja Pohjois-Irlanti), rajoitukset ovat osittain samoja kuin
EU:n alueelta matkustavilla.
Tarkista EU:n vero- ja tullialueeseen kuuluvat maat ja alueet:
tulli.fi > EU:n tulli- ja veroalue

EU:n alueelta
Saat tuoda omaan käyttöön ostamiasi tavaroita EU:n tulli- ja veroalueelta Suomeen
ilman, että joudut maksamaan niistä tullia tai veroa. Joidenkin tavaroiden tuonti on
kuitenkin rajoitettua tai kiellettyä. Rajoituksia ja kieltoja on muun muassa lääkkeiden,
tupakan sekä joidenkin elintarvikkeiden tuonnissa.

EU:n ulkopuolelta
Jos saavut EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta Suomeen autolla tai junalla, saat
tuoda enintään 300 euron arvosta ostoksia tullitta ja verotta. Jos saavut Suomeen lentäen tai laivalla, saat tuoda ostoksia enintään 430 euron arvosta tullitta ja verotta.
Oikeus tuoda tavaroita maahan tullitta ja verotta on henkilökohtainen, eikä yhden
ostoksen arvoa voi jakaa toisten henkilöiden kanssa. Verot määräytyvät tavarasta
maksetun hinnan perusteella, ja jos tuonnin arvoraja ylittyy, verot maksetaan tavaran
koko ostohinnasta eikä vain rajan ylittävästä arvosta. Sinun on pyydettäessä pystyttävä todistamaan tavaran hinta luotettavalla tavalla, esimerkiksi kuitilla.
Arvorajat eivät kuitenkaan koske alkoholia, alkoholijuomia, savukkeita, pikkusikareita,
sikareita, piippu- ja savuketupakkaa ja moottorikulkuneuvojen polttoainetta. Sen
sijaan näiden tuotteiden verottomalle tuonnille EU:n ulkopuolelta on aikarajoja ja
määrällisiä rajoituksia.
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Saat tuoda tavaroita EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta verottomasti ja tullittomasti, kun
• tavaroiden arvolliset tai määrälliset rajat eivät ylity ja
• tavaroiden tuonti on satunnaista ja
• tavarat on tarkoitettu matkustajan henkilökohtaiseen tai hänen perheensä
käyttöön tai lahjaksi ja
• tavaroiden luonne ja määrä ovat sellaisia, ettei niitä voida pitää kaupallisiin
tarkoituksiin tuotavina tavaroina.
Tullittomia ja verottomia ovat myös matkustajan henkilökohtaiset matkatavarat, joita
tarvitset matkan aikana.
Muissa tapauksissa katsotaan, että tarkoituksena on tuoda tavarat myyntiin, ja silloin
tavaroista on maksettava maahantuontiverot ja tullit.

 Huomioithan, että laittomasti kopioitujen musiikki- tai elokuvatallenteiden maahantuonti on kielletty.

Lue lisää: tulli.fi > Matkustajatuomiset

Käteisvaroja 10 000 € tai enemmän



Käteisvarojen tuonti Suomeen ei ole kiellettyä tai rajoitettua, mutta suuremmista
summista täytyy tehdä kirjallinen ilmoitus tullille. Ilmoita tullille, jos sinulla on mukanasi käteisvaroja 10 000 euroa tai enemmän (euroina tai muina valuuttoina), kun
saavut Suomeen EU:n ulkopuolelta.

Uhanalaiset lajit ja niistä tehdyt tuotteet
(CITES)



CITES-tuotteita ovat uhanalaiset eläimet ja kasvit, niiden osat tai niistä valmistetut
tuotteet. Näiden tuonti Suomeen on kiellettyä tai vaatii luvan Suomen ympäristökeskukselta. Lupa täytyy olla mukanasi, kun saavut Suomeen, ja se täytyy esittää tullille.
Hae lupaa hyvissä ajoin etukäteen. CITES-tuotteita voi tuoda vain tiettyjen rajanylityspaikkojen kautta.
CITES-tuotteista ja niiden tuonnista saat tietoa Suomen ympäristökeskuksesta.
Lue lisää: tulli.fi > Uhanalaiset lajit (CITES)
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Lemmikkieläimet



Matkustaja voi tuoda mukanaan Suomeen oman koiransa, kissansa tai frettinsä, jos
sitä ei ole tarkoitus myydä tai luovuttaa uudelle omistajalle. Näistä lemmikkieläimistä
pitää pystyä esittämään tietyt asiakirjat ja todistukset.
Lemmikkien määrälle ja matkustustavalle on tiettyjä vaatimuksia, jotta tuontia ei katsota kaupalliseksi. Lue lisää: ruokavirasto.fi

EU:n alueelta
Jos tuot koiran, kissan tai fretin Suomeen, siitä ei tarvitse ilmoittaa tullille. Lemmikkieläimellä on kuitenkin oltava tunnistemerkintä, todistus raivotautirokotuksesta sekä
voimassa oleva lemmikkieläinpassi. Nämä täytyy pystyä esittämään pyydettäessä
tullille. Koirilta vaaditaan myös todistus käsittelystä ekinokokkoosia vastaan.

EU:n ulkopuolelta
Jos tuot EU:n ulkopuolelta koiran, kissan tai fretin, tulli tai rajaeläinlääkäri tarkastaa
sen tunnistusmerkinnät ja asiakirjat maahan saapuessa. Siksi lemmikkieläimen voi
tuoda Suomeen vain nimettyjen rajanylityspaikkojen kautta.
Katso hyväksytyt rajanylityspaikat: tulli.fi > Lemmikki mukana matkalla.
Lemmikkieläimen on oltava rokotettu raivotautia vastaan. Rokottamattomien koirien,
kissojen tai frettien tuonti Suomeen on kielletty. Ennen rokotusta eläimen on oltava
tunnistusmerkitty joko mikrosirulla tai tatuoinnilla, joka on tehty ennen 3.7.2011 ja
selvästi luettavissa.
Lemmikkieläimen mukana on oltava seuraavat todistukset ja asiakirjat:
•
•
•
•
•

lemmikkieläinpassi tai EU-terveystodistus
omistajan ilmoitus siitä, että lemmikkieläintä ei tuoda kaupalliseen tarkoitukseen
alkuperäiset rokotustodistukset tai niiden varmennetut kopiot
vasta-ainetutkimuksen tulos, jos lemmikki tulee korkean raivotautiriskin maasta
merkintä ekinokokkoosilääkityksen saamisesta (koirilta).

Lemmikkieläinten tuonnissa Andorra, Färsaaret, Gibraltar, Grönlanti, Islanti,
Liechtenstein, Monaco, Norja, San Marino, Sveitsi ja Vatikaanivaltio rinnastetaan EU-maihin.
Lue lisää: ruokavirasto.fi
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Lääkkeet



Eta-alueelta
Voit tuoda Suomeen mukanasi enintään vuoden käyttöä vastaavan määrän lääkevalmisteita (reseptilääkkeitä ja itsehoitolääkkeitä), kun ne ovat omaan käyttöösi. Sinun
täytyy pyydettäessä esittää resepti sinulle määrätyistä lääkkeistä, lääkärin tulostama
potilasohje tai yhteenveto resepteistäsi. Lääkkeet on kuljetettava käsimatkatavaroissa,
ja mukana on oltava alkuperäinen lääkepakkaus.
Jos sinulla on mukanasi sellaisia lääkkeitä, jotka luokitellaan huumausaineeksi, selvitä
ennen matkaasi, mitä todistuksia tarvitset. Esitä ne tullille, kun saavut maahan.
Voit tuoda lemmikkieläimellesi lääkkeitä, jos tuot ne samaan aikaan lemmikkieläimen
kanssa. Lääkkeet eivät saa sisältää huumausaineita, eivätkä ne saa olla rokotteita tai
muita immunologisia eläinlääkevalmisteita.

Eta-alueen ulkopuolelta
Voit tuoda mukanasi enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän lääkevalmisteita (reseptilääkkeitä ja itsehoitolääkkeitä), kun ne ovat omaan käyttöösi. Sinun
täytyy pyydettäessä esittää resepti sinulle määrätyistä lääkkeistä, lääkärin tulostama
potilasohje tai yhteenveto resepteistäsi. Lääkkeet on kuljetettava käsimatkatavaroissa,
ja mukana on oltava alkuperäinen lääkepakkaus.
Jos sinulla on mukanasi sellaisia lääkkeitä, jotka luokitellaan huumausaineeksi, selvitä
ennen matkaasi, mitä todistuksia tarvitset. Esitä ne tullille, kun saavut maahan.
Voit tuoda lemmikkieläimellesi enintään 30 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän
lääkkeitä, jos tuot ne samaan aikaan lemmikkieläimen kanssa. Lääkkeet eivät saa
sisältää huumausaineita, eivätkä ne saa olla rokotteita tai muita immunologisia eläinlääkevalmisteita. Esitä tullille lemmikki, lääkkeet ja lääkereseptit, kun saavut maahan.
Lue lisää: tulli.fi > Lääkkeet
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Maito, liha ja kala sekä lemmikkieläinruoat



EU:n alueelta
Elintarvikkeita saa yleensä tuoda rajoituksetta toisesta EU-maasta Suomeen. Sian- ja
villisianlihatuotteiden tuontia on kuitenkin rajoitettu sellaisista EU-maista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa (esim. Viro, Latvia, Liettua). Näistä maista yksityishenkilöt
saavat tuoda vain sellaisia sian- ja villisianlihatuotteita, joiden pakkauksissa on EUtunnistusmerkki.
Lue lisää: ruokavirasto.fi

EU:n ulkopuolelta
Maidon, lihan, maito- ja lihatuotteiden sekä lemmikkieläinruokien tuonti EU:n ulkopuolelta on kokonaan kielletty.
Saat kuitenkin tuoda omaan käyttöösi maitoa ja lihaa sekä maito- ja lihatuotteita
Andorrasta, Islannista, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta ja Sveitsistä. Tuotteiden arvo ei saa ylittää verottoman ja tullittoman tuonnin rajoja, ja määrää voidaan
pitää kohtuullisena henkilökohtaiseen kulutukseen.
EU:n ulkopuolelta saat tuoda enintään 20 kiloa kalastustuotteita (esim. tuore, kuivattu, keitetty, suolattu ja savustettu kala sekä tietyt äyriäiset, kuten katkaravut, hummerit, kuolleet simpukat ja kuolleet osterit) tai yhden suolistetun kalan sen painosta
riippumatta. Painoa ei ole rajoitettu, jos tuot kalatuotteita Andorrasta, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä, Färsaarilta tai Islannista.
Kaviaaria saat tuoda enintään 125 grammaa. Sitä suuremman määrän tuontiin tarvitset EU:n CITES-tuontiluvan.
Muita eläinperäisiä tuotteita, kuten hunajaa, eläviä ostereita, eläviä simpukoita ja etanoita, saat tuoda Färsaarilta ja Grönlannista 10 kiloa sekä muualta EU:n ulkopuolelta
yhteensä 2 kiloa.
Saat myös tuoda EU:n ulkopuolelta pikkulasten maitojauhetta tai ruokaa sekä lääketieteellisistä syistä tarvittavia erikoiselintarvikkeita sillä edellytyksellä, että ne eivät
vaadi jäähdytystä ennen käyttöä. Lisäksi saat tuoda pitkään säilyvää erikoisruokaa
mukanasi tulevalle lemmikkieläimelle. Näitä kaikkia saat tuoda yhteensä 2 kiloa. Färsaarilta ja Grönlannista saat tuoda näitä tuotteita yhteensä 10 kiloa.
Tuonti edellyttää, että
• tuote on pakattu merkkivalmiste (ei kotitekoinen) ja
• pakkaus on ehjä, paitsi jos se on parhaillaan käytössä.
Lue lisää: tulli.fi > Elintarvikkeet
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Kasvit, siemenet, vihannekset, juurekset,
hedelmät ja marjat



EU:n alueelta, Sveitsistä ja Liechtensteinista
Voit tuoda Suomeen useimpia kasveja, siemeniä, hedelmiä ja vihanneksia, jos ne tulevat omaan käyttöösi.
Jos tuot siemenperunaa tai tulipoltteen isäntäkasvia, tarvitset niille kasvipassin, joka
osoittaa, että ne on tuotettu tietyistä kasvintuhoojista vapailla alueilla.
Jos matkustat Kanariansaarilta, Ceutalta, Melillasta, Guadeloupesta, Ranskan Guayanasta, Martiniquesta, Mayottesta, Réunionista, Saint-Barthélemystä tai Saint-Martilta,
et saa tuoda Suomeen kasveja tai kasvituotteita ilman kasvinterveystodistusta. Käytännössä tavallisen matkustajan on mahdotonta saada kasvinterveystodistusta.

EU:n ulkopuolelta
Useimpia kasveja tai kasvituotteita ei saa tuoda EU:n ulkopuolelta Suomeen ilman
kasvinterveystodistusta. Huomioi, että kasvituotteiden rajoitukset koskevat myös Norjaa ja Islantia.
Ilman kasvinterveystodistusta EU:n ulkopuolelta ei saa tuoda
•
•
•
•
•

taimia, ruukkukasveja tai viherkasveja
pistokkaita, varteoksia, mukuloita, juurakoita tai muita lisäysmateriaaleja
kylvösiemeniä
leikkokukkia tai -oksia
tuoreita hedelmiä, marjoja, vihanneksia tai juureksia.

Joitain kasveja ei saa lainkaan tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta. Näitä ovat monet
puuvartiset kasvit (esim. havukasvit, omenapuut, päärynäpuut, sitruspuut) sekä maaaines.
Saat kuitenkin tuoda kuivattuja, pakastettuja ja säilöttyjä kasviksia sekä tuoreita
banaaneja, taateleita, durioita, ananaksia ja kookoksia. Näiden tuontiin et tarvitse
kasvinterveystodistusta.
Lue lisää: ruokavirasto.fi
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Alkoholi



Alle 18-vuotias ei saa tuoda Suomeen lainkaan alkoholijuomia. Alle 20-vuotias saa
tuoda Suomeen vain mietoja alkoholijuomia.
Väkiviinaa (alkoholipitoisuus yli 80 %) ei saa tuoda maahan ilman Valviran lupaa.

EU:n alueelta
Saat tuoda EU:n veroalueelta alkoholijuomia verotta, kun tuot ne omaan käyttöön eli
henkilökohtaiseen tai perheesi käyttöön tai lahjaksi. Alkoholijuomat pitää kuljettaa
samassa kulkuneuvossa, jolla itse saavut Suomeen.
Alkoholijuomien tuonnille omaan käyttöön on valmisteverotuslaissa määritetty seuraavat ohjeelliset tuontimäärät eli ohjetasot:
olutta (yli 0,5 %)
Huom. Siiderit ja long drink -juomat eivät kuulu
oluihin.

110 litraa

viiniä
esim. puna-, valko-, rosé- ja kuohuviinit,
käymisteitse valmistetut siiderit ja long drink -juomat,
joihin ei ole lisätty etyylialkoholia

90 litraa
Tästä 60 litraa saa olla
kuohuviiniä.

välituotteita (enintään 22 %)
esim. liköörit, vermutit, katkerot, sherry

20 litraa

muita alkoholijuomia (yli 1,2 % ja enintään 80 %)
vodkat, ginit, rommit ja muut väkevät juomat,
etyylialkoholista valmistetut long drink -juomat

10 litraa



Jos tuot alkoholia ohjetasoja enemmän, sinun pitää pystyä uskottavasti perustelemaan, että tuotteet on tarkoitettu omaan käyttöösi.
Alkoholin tuonti myyntitarkoituksessa on aina verollista ja vaatii luvan.
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EU:n ulkopuolelta
Saat tuoda EU:n veroalueen ulkopuolelta alkoholijuomia rajoitetun määrän verotta,
kun tuot ne omaan käyttöön eli henkilökohtaiseen tai perheesi käyttöön tai lahjaksi:
olutta (yli 0,5 %)

16 litraa

JA
hiilihapotonta viiniä

4 litraa

puna-, valko-, roséviinit
Lisäksi saat tuoda verotta omaan käyttöön:
väkeviä alkoholijuomia (yli 22 % ja enintään 80 %)

1 litraa

vodkat, ginit, rommit ja muut väkevät juomat
TAI
muita alkoholijuomia (enintään 22 %) 		

2 litraa

kuohuviinit, long drink -juomat, siiderit, liköörit,
vermutit, katkerot, sherryt

Voit myös yhdistellä väkeviä alkoholijuomia ja muita alle 22-prosenttisia alkoholijuomia, kunhan niiden sallittu kokonaismäärä ei ylity. Voit esimerkiksi tuoda verotta 0,5
litraa väkeviä alkoholijuomia (puolet sallitusta tuontimäärästä) ja
1 litran kuohuviiniä (puolet sallitusta tuontimäärästä). Sääntö ei koske olutta ja hiilihapotonta viiniä.
		

Aikarajoitukset Eta-alueen ulkopuolelta matkustaville
Kun saavut Suomeen Eta-alueen (EU-maat + Norja, Islanti, Liechtenstein ja PohjoisIrlanti) ulkopuolelta muulla tavoin kuin lentäen, alkoholin tuonnissa on aikarajoituksia.
Jos asut Suomessa, saat tuoda maahan alkoholijuomia vain, jos matkasi on kestänyt
yli 24 tuntia. Jos asut Eta-alueen ulkopuolella, saat tuoda mukanasi alkoholijuomia
vain, jos viivyt Suomessa yli 72 tuntia. Jos vain matkustat Suomen kautta, aikarajoitusta ei ole.
Jos matkustat Ahvenanmaalta, alkoholin tuonnille ei ole aikarajoja.
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Tupakkatuotteet, nuuska ja nikotiinineste



Alle 18-vuotias ei saa tuoda Suomeen tupakkaa, nuuskaa tai muita tupakkatuotteita
eikä nikotiininesteitä.

Nikotiinineste on nikotiinia sisältävää nestettä, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeen avulla ja jota ei käytetä lääkkeenä. Sen nikotiinipitoisuus saa olla enintään 20 mg/ml. Nikotiininesteen lisäksi on muita nikotiinia
sisältäviä nesteitä, joiden nikotiinipitoisuus on yli 20 mg/ml tai joita käytetään
lääkkeenä. Nikotiininesteiden ja nikotiinia sisältävien nesteiden tuonnille on
erilaiset rajoitukset.

EU:n alueelta
Saat tuoda EU:n veroalueelta verotta rajoitetun määrän tupakkatuotteita, nikotiininestettä ja poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, kun tuot ne omaan tai
perheesi käyttöön tai lahjaksi. Vähittäismyyntipakkauksissa ei tarvitse olla suomen- ja
ruotsinkielisiä eikä kuvallisia varoitusmerkintöjä.
Tupakkatuotteita saat tuoda enintään seuraavat määrät:
•
•
•
•
•

200 savuketta ja
50 sikaria ja
100 pikkusikaria ja
250 grammaa kääre-, piippu- tai vesipiipputupakkaa ja
200 annosyksikköä tai 250 grammaa irtonaisena muuta tupakkatuotetta.

Lisäksi saat tuoda
• nikotiininestettä sähkösavukkeessa tai täyttösäiliössä enintään 10 millilitraa ja
• poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita enintään 200 yksikköä valmiiksi
käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena.

 Et saa edes verot maksamalla tuoda enempää tupakkatuotteita, jos niiden vähittäismyyntipakkauksissa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kuvallisia
varoitusmerkintöjä.

EU:n ulkopuolelta
Saat tuoda EU:n veroalueen ulkopuolelta verotta rajoitetun määrän tupakkatuotteita,
nikotiininestettä ja poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita, kun tuot ne
omaan tai perheesi käyttöön tai lahjaksi. Vähittäismyyntipakkauksissa ei tarvitse olla
suomen- ja ruotsinkielisiä eikä kuvallisia varoitusmerkintöjä.
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Tupakkatuotteita saat tuoda enintään seuraavat määrät:
•
•
•
•
•

200 savuketta tai
50 sikaria tai
100 pikkusikaria (enintään 3 g/kpl) tai
250 grammaa kääre-, piippu- tai vesipiipputupakkaa tai
200 annosyksikköä tai 250 grammaa irtonaisena muuta tupakkatuotetta.

Voit myös yhdistellä eri tupakkatuotteita, kunhan niiden sallittu kokonaismäärä ei
ylity. Voit esimerkiksi tuoda verotta 100 savuketta (puolet sallitusta tuontimäärästä) ja
50 pikkusikaria (puolet sallitusta tuontimäärästä).
Lisäksi saat tuoda
• nikotiininestettä sähkösavukkeessa tai täyttösäiliössä enintään 10 millilitraa ja
• poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita enintään 200 yksikköä valmiiksi
käärittyinä ja 250 grammaa irtonaisena.

 Et saa edes verot maksamalla tuoda enempää tupakkatuotteita, jos niiden vähittäismyyntipakkauksissa ei ole vaadittavia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kuvallisia
varoitusmerkintöjä.

Nuuska, purutupakka ja nenänuuska sekä nikotiinia
sisältävät nesteet
Saat tuoda rajoitetun määrän nuuskaa, purutupakkaa, nenänuuskaa ja nikotiinia sisältäviä nesteitä EU:n alueelta tai EU:n ulkopuolelta vain, jos tuot ne omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Näitä tuotteita ei saa tuoda perheenjäsenelle tai lahjaksi.
Saat tuoda
• nuuskaa, purutupakkaa ja nenänuuskaa yhteensä enintään 1 000 grammaa yhden
kalenterivuorokauden aikana ja
• nikotiinia sisältävää nestettä (yli 20 mg/ml tai käytetään lääkkeenä)
sähkösavukkeissa käytettäväksi enintään 10 millilitraa.

Aikarajoitukset Eta-alueen ulkopuolelta matkustaville
Kun saavut Suomeen Eta-alueen (EU-maat + Norja, Islanti, Liechtenstein ja PohjoisIrlanti) ulkopuolelta muulla tavoin kuin lentäen, tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tuonnissa on aikarajoituksia.
Jos asut Suomessa, saat tuoda tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä vain, jos matkasi
on kestänyt yli 24 tuntia. Saat kuitenkin tuoda lyhyemmältä matkalta tupakkatuotteita
ja nikotiininesteitä, jos on ilmeistä, että olet hankkinut ne Suomesta ennen matkalle
lähtöäsi.
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Jos asut Etan ulkopuolella, saat tuoda mukanasi tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä
vain, jos viivyt Suomessa yli 72 tuntia. Saat kuitenkin myös lyhyemmällä matkalla
tuoda mukanasi tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, jos ne on tarkoitettu omaan
henkilökohtaiseen käyttöösi Suomessa oleskelun ajaksi. Jos vain matkustat Suomen
kautta, aikarajoitusta ei ole.
Lue lisää: tulli.fi > Tupakkatuotteiden tuonti matkalta

Ampuma-aseet ja vaaralliset esineet



Ampuma-aseiden, joidenkin aseen osien, kaasusumuttimien ja patruunoiden tuonti
EU:n ulkopuolelta, kuljetus Suomen kautta toiseen maahan tai siirto EU-maiden välillä
on rajoitettua ja vaatii poliisin lupaa. Lupa ja tavara täytyy esittää tullille, kun saavut
maahan. Voit myös joutua maksamaan siitä veroa ja tullia.
Selvitä ennen matkalle lähtöäsi poliisilta, tarvitsetko tavaralle luvan Suomeen saapuessasi. Selvitä myös matkakohdemaasi säännökset kohdemaan viranomaisilta tai
suurlähetystöstä.



Suomeen on kiellettyä tuoda vaarallisia esineitä, kuten nyrkkirautoja, stilettejä,
heittotähtiä, muuksi esineeksi naamioituja teräaseita, sähkölamauttimia, sähköpatukoita, jousipatukoita, tarkkuussinkoja ja -linkoja.

Polttoaine



Saat tuoda Suomeen verotta ja tullitta polttoaineen, joka on moottoriajoneuvon polttoainesäiliössä.
Jos tulet maahan henkilöautolla tai moottoripyörällä, voit lisäksi tuoda kannettavassa
varasäiliössä enintään 10 litraa samaa polttoainetta kuin ajoneuvossasi käytetään. Jos
tuot polttoainetta tätä enemmän, siitä pitää maksaa veroa ja tullia.
Hyötyajoneuvon, eli paketti- tai kuorma-auton, polttoainesäiliössä saa kuitenkin tuoda
tullitta enintään 400 litraa polttoainetta ja erikoiskontin polttoainesäiliössä enintään
200 litraa.
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