
Vihanneskasvit (sis. palkokasvit tähän käyttöön sekä muut juurikkaat kuin sokeri- ja rehujuurikas) 
 

➢ Tuontilähetyksen kokonaispaino <200g ja tuotteen arvo alle 22€ (Tullin ALV-raja) 

• Kaikille lähetyksille tulee olla kasvinterveystodistus, joten pyydä se tilatessasi tuotetta 

 

➢ Tuontilähetyksen kokonaispaino <200g ja tuotteen arvo yli 22€ (Kaikille lähetyksillä tulee olla kasvinterveystodistus, joten pyydä se tilatessasi 

tuotetta) 

o Seuraavat suvut/lajit alla olevista tuontimaista tarkastetaan aina rajatarkastusasemalla. Tarkastus on maksullinen (Kasvinterveys ja 

taimiaineistot hinnasto) 

▪ Capsicum (Paprikat ja chilit), Helianthus annuus (Auringonkukka), Solanum lycopersicum (Tomaatti), Zea mays (Maissi), Allium cepa 

(Keltasipuli), Allium porrum (Purjosipuli), Phaseolus coccineus (Ruusupapu), Phaseolus vulgaris (Tarhapapu), Beta vulgaris – EU:n 

ulkopuolisista maista Sveitsiä lukuun ottamatta  

▪ Pisum sativum (Herne) ja Vicia faba (Härkäpapu) – EU:n ulkopuolisista maista 

▪ Kun saat Postin saapumisilmoituksen mukana tiedon lähetyksen saapumisesta, ilmoita Ruokavirastoon erän saapumisesta 

(Ohje ilmoituksen tekemiseksi). 

▪ Jos kasvinterveyslain vaatimukset täyttyvät saat Ruokavirastosta ilmoituksen, että voit aloittaa tullauksen. 

▪ Aloita tuontilähetyksen tullaus. Ilmoita tulli-ilmoituksen tavaraerän liiteasiakirjana kasvinterveystodistus asiakirjakoodilla 

N851 ja kasvintarkastajan antama CHED-PP-numero tavaraerän XXX lisätietona. 

 

o Kaikille muille suvuille/lajeille tehdään asiakirjatarkastus. Asiakirjatarkastusmaksu (Kasvinterveys ja taimiaineistot hinnasto) 

▪ Kun saat Postin saapumisilmoituksen mukana tiedon lähetyksen saapumisesta, ilmoita Ruokavirastoon erän saapumisesta 

(Ohje ilmoituksen tekemiseksi). 

▪ Jos kasvinterveyslain vaatimukset täyttyvät saat Ruokavirastosta ilmoituksen, että voit aloittaa tullauksen. 

▪ Aloita tuontilähetyksen tullaus. Ilmoita tulli-ilmoituksen tavaraerän liiteasiakirjana kasvinterveystodistus asiakirjakoodilla 

N851 ja kasvintarkastajan antama CHED-PP-numero tavaraerän XXX lisätietona. 

 

➢ Tuontilähetyksen kokonaispaino >200 g (Kaikille lähetyksillä tulee olla kasvinterveystodistus, joten pyydä se tilatessasi tuotetta) 

• Lajit, jotka löytyvät EU:n yhteisestä lajikeluettelosta (Lajiluettelo liitteessä 1) ja siemenet ovat sertifioituja 
o Lajike löytyy lajikeluettelosta (Lajikeluettelo).  

❖ Maat, joista saa tuoda: Argentiina, Australia, Brasilia, Kanada, Chile, Israel, Marokko, Moldova, Uusi-Seelanti, Serbia, Thaimaa, 
Turkki, USA, Uruguay, Etelä-Afrikka, Norja ja Sveitsi 

▪ Seuraavat suvut/lajit alla olevista tuontimaista tarkastetaan aina rajatarkastusasemalla. Tarkastus on maksullinen 
(Kasvinterveys ja taimiaineistot hinnasto) 

https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=kasvit
https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=kasvit
file://///evira.local/Evira/KASVI/KAAT/Tarkastaja-%20ja%20asiakaspalvelu/Tarkastustoiminta/Tarkastusohjeet/Tuonti/Siemenet/Ohje%201_yksityiset%20ihmiset.doc
https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=kasvit
file://///evira.local/Evira/KASVI/KAAT/Tarkastaja-%20ja%20asiakaspalvelu/Tarkastustoiminta/Tarkastusohjeet/Tuonti/Siemenet/Ohje%201_yksityiset%20ihmiset.doc
file://///evira.local/Evira/KASVI/KAAT/Tarkastaja-%20ja%20asiakaspalvelu/Tarkastustoiminta/Tarkastusohjeet/Tuonti/Siemenet/Liite1%20vihanneskasvit.doc
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o Capsicum annuum (Paprikat ja chilit), Helianthus annuus (Auringonkukka), Solanum lycopersicum (Tomaatti), Zea 
mays (Maissi), Allium cepa (Keltasipuli), Allium porrum (Purjosipuli), Phaseolus coccineus (Ruusupapu), Phaseolus 
vulgaris (Tarhapapu), Beta vulgaris – EU:n ulkopuolisista maista Sveitsiä lukuun ottamatta  

o Pisum sativum (Herne) ja Vicia faba (Härkäpapu) – EU:n ulkopuolisista maista 

• Kun saat Postin saapumisilmoituksen mukana tiedon lähetyksen saapumisesta, ilmoita Ruokavirastoon 

erän saapumisesta (Ohje ilmoituksen tekemiseksi). 

• Jos kasvinterveyslain vaatimukset täyttyvät saat Ruokavirastosta ilmoituksen, että voit aloittaa tullauksen. 

• Aloita tuontilähetyksen tullaus. Ilmoita tulli-ilmoituksen tavaraerän liiteasiakirjana kasvinterveystodistus 

asiakirjakoodilla N851 ja kasvintarkastajan antama CHED-PP-numero tavaraerän XXX lisätietona. 

▪ Kaikille muille suvuille/lajeille tehdään asiakirjatarkastus. Asiakirjatarkastusmaksu (Kasvinterveys ja taimiaineistot hinnasto) 

• Kun saat Postin saapumisilmoituksen mukana tiedon lähetyksen saapumisesta, ilmoita Ruokavirastoon erän 

saapumisesta (Ohje ilmoituksen tekemiseksi). 

• Jos kasvinterveyslain vaatimukset täyttyvät saat Ruokavirastosta ilmoituksen, että voit aloittaa tullauksen. 

• Aloita tuontilähetyksen tullaus. Ilmoita tulli-ilmoituksen tavaraerän liiteasiakirjana kasvinterveystodistus 

asiakirjakoodilla N851 ja kasvintarkastajan antama CHED-PP-numero tavaraerän XXX lisätietona. 

 

❖ Muista maista ei saa tuoda 
o Jos lajike ei löydy lajikeluettelosta, niin tuonti on kielletty.  

 

• Lajit, jotka eivät löydy EU:n yhteisestä lajikeluettelosta 
▪ Seuraavat suvut/lajit alla olevista tuontimaista tarkastetaan aina rajatarkastusasemalla. Tarkastus on maksullinen 

(Kasvinterveys ja taimiaineistot hinnasto) 

o Capsicum (Paprikat ja chilit) muut kuin C. annuum – EU:n ulkopuolisista maista Sveitsiä lukuun ottamatta 

• Kun saat Postin saapumisilmoituksen mukana tiedon lähetyksen saapumisesta, ilmoita Ruokavirastoon erän 

saapumisesta (Ohje ilmoituksen tekemiseksi). 

•  Ruokavirastosta ilmoituksen, että voit aloittaa tullauksen. 

• Aloita tuontilähetyksen tullaus. Ilmoita tulli-ilmoituksen tavaraerän liiteasiakirjana kasvinterveystodistus 

asiakirjakoodilla N851 ja kasvintarkastajan antama CHED-PP-numero tavaraerän XXX lisätietona. 

 

▪ Kaikille muille suvuille/lajeille tehdään asiakirjatarkastus. Asiakirjatarkastusmaksu (Kasvinterveys ja taimiaineistot hinnasto) 

• Kun saat Postin saapumisilmoituksen mukana tiedon lähetyksen saapumisesta, ilmoita Ruokavirastoon erän 

saapumisesta (Ohje ilmoituksen tekemiseksi). 

• Jos kasvinterveyslain vaatimukset täyttyvät saat Ruokavirastosta ilmoituksen, että voit aloittaa tullauksen. 
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• Aloita tuontilähetyksen tullaus. Ilmoita tulli-ilmoituksen tavaraerän liiteasiakirjana kasvinterveystodistus 

asiakirjakoodilla N851 ja kasvintarkastajan antama CHED-PP-numero tavaraerän XXX lisätietona. 

 

 
 

 


