
Ulkomaisten kasvituotteiden mukana 
Suomeen voi levitä kasvintuhoojia, jotka 
saattavat aiheuttaa vakavia vahinkoja 
maa- tai metsätaloudessa tai luonnossa.

Ilmaston lämpenemisen myötä meillä 
selviävät uudet kasvilajit, mutta myös 
uudet kasvintuhoojat.

Vaikka kasvi näyttäisi terveeltä, siinä voi olla 
esim. tuhohyönteisen munia tai kasvitauti, 
jonka oireet eivät vielä näy.

Päättämällä ettet tuo ulkomailta 
kasvituotteita kuten taimia, siemeniä, 
hedelmiä tai leikkokukkia, autat 
suojelemaan ympäristöä kasvitaudeilta ja 
tuhohyönteisiltä.

Kasvien terveyttä koskeva lainsäädäntö 
on voimassa kasvintuhoojien leviämisen 
estämiseksi.

Huomioi, että juuri mitään kasvituotteita 
ei saa tuoda EU:n ulkopuolelta ilman 
kasvinterveystodistusta.

Muistathan huomioida tuontikiellot ja 
rajoitteet niin matkatuliaisten tuonnissa, 
nettiostoksissa kuin ammattimaisessa 
kasvien tuonnissakin.

Tuo muistoja  
– älä salamatkustajia



Kasvituotteiden tuontivaatimukset
EU-maista

EU:n alueelta kasvien ja kasvituotteiden
tuonti on sallittua Suomen suoja-
aluevaatimukset huomioiden.

Tulipoltteen isäntäkasveilla ja 
siemenperunalla pitää olla suoja-
aluekasvipassi. Varmista, että ostamallasi 
taimella on kasvipassi. Se on taimeen 
kiinnitetty lappu, jossa on EU-lippu, 
merkinnät kasvipassi (Plant Passport) sekä 
PZ Erwinia amylovora.

Tulipoltteen isäntäkasveja ovat esimerkiksi
   omenapuut

   päärynäpuut

   pihlajat

   tuomipihlajat

   orapihlajat

   tuhkapensaat ja

   ruusukvittenit

Kasvituotteiden tuontivaatimukset
EU:n ulkopuolisista maista

Kaikki EU:n ulkopuolelta tuotavat elävät 
kasvit ja kasvinosat ovat tarvinneet 
kasvinterveystodistuksen 14.12.2019 
lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kasvinterveystodistus tarvitaan kaikille

   taimille, ruukkukasveille, viherkasveille,

   pistokkaille, varteoksille, 
mukuloille, juurakoille ja vastaaville 
lisäysmateriaaleille,

   kylvösiemenille,

   leikkokukille ja -oksille sekä 

   tuoreille hedelmille, marjoille, 
vihanneksille ja juureksille 

   puutavaralle osittain 

Tiettyjen tuotteiden tuonti on kokonaan
kielletty, esim. perunan ja monien 
puuvartisten kasvien.

Ilman kasvinterveystodistusta voit tuoda
vain joitakin hedelmiä:

   banaanit

   kookospähkinät

   ananakset

   taatelit ja

   duriot

Tuontivaatimuksilla pyritään estämään 
kasvitautien ja tuhohyönteisten leviämistä 
EU:n alueelle.

Samat säännöt koskevat sekä kasvien 
tilaamista internetistä että tuomista 
matkatuliaisina. Vaatimukset koskevat 
myös pieniä tuontieriä.

Matkoilla kasvit ja kasvituotteet kannattaa 
jättää ostamatta, sillä käytännössä 
kasvinterveystodistuksen hankkiminen 
matkakohteesta voi olla vaikeaa.

Lisätietoja:
   Kasvien tuontiohjeet yksityishenkilöille: 
www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat > 
Matkustus > Tuliaistuonti > Kasvit ja 
kasvituotteet

   s-posti: kasvinterveys@ruokavirasto.fi
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