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Kasvinterveydellistä maahantuonnin tai siirron poikkeuslupaa edellyttävän 
eristystilan tai karanteeniaseman hyväksyntä, tilaa koskevat vaatimukset, valvonta 
ja hyväksynnän peruuttaminen 
 
 

Karanteenikasvintuhoojien, kasvien, kasvituotteiden tai muiden kasvinterveyssäädösten 
tarkoittamien tavaroiden tuonti poikkeusluvalla Euroopan unionin alueelle tai siirto alueella 
edellyttää, että kyseinen tuote tuodaan tai siirretään hyväksyttyyn tilaan; 
karanteeniasemalle tai väliaikaiseen eristystilaan. 
 
Karanteenitilan nimeää Ruokavirasto. Käytännössä yleisin hyväksyttävä karanteenitila on 
asetuksen (EU) 2016/2031 artiklan 60 c) -kohdan mukainen eristystila, joka on 
ammattimaisen toimijan tai henkilön hallinnoima poikkeuslupaa edellyttävään toimintaan 
sopiva laboratorio- tai tutkimustila. Käytännössä tilapäiseksi eristystilaksi voidaan hyväksyä 
tutkimuslaitosten, -laboratorioiden, yliopistojen tai vastaavien yksiköiden laboratorio- tai 
tutkimustila. 
 
Karanteenitila voidaan nimetä erillisen hakemuksen perusteella. Hakemus voidaan 
toimittaa maahantuonnin poikkeuslupahakemuksen yhteydessä tai erikseen. 
 
 

Määritelmät: 
 
Tässä ohjeessa tarkoitetaan: 

1) karanteenituotteella 

i. unionin karanteenituhoojaa,  

ii. suoja-aluekaranteenituhoojaa, 

iii. hätätoimenpidesäädösten mukaista tuhoojaa, 

iv. kasvia, kasvinosaa tai kasvituotetta, joka ei täytä EU:n kasvinterveyssäädösten 

vaatimuksia, 

v. muuta kasvinterveyssäädösten mukaista tavaraa, joka ei täytä EU:n 

kasvinterveyssäädösten tuonti- tai siirtovaatimuksia. 

2) karanteenitilalla yleisesti 

i. karanteeniasemaa, joka on virallinen asema, jossa tuhoojia, kasveja, kasvituotteita 

ja muita tavaroita pidetään karanteenissa 

ii. eristystilaa, joka on väliaikainen ammattimaisen toimijan hallinnoima tila, jossa 

tuhoojia, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita pidetään eristyksissä 
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Karanteenitilaa koskevat vaatimukset (Asetus (EU) 2016/2031, artikla 61) 

 
Karanteenitilan on täytettävä seuraavat vaatimukset karanteenituhoojan leviämisen 
estämiseksi:  

a)  karanteenituotteet on mahdollista pitää eristettynä, ja niihin ei voi päästä käsiksi 
muut kuin nimetyt henkilöt, eikä niitä voi poistaa eristystilasta ilman Ruokaviraston 
suostumusta;  

b)  siellä on järjestelmät tai pääsy järjestelmiin, joilla saastuneet tai mahdollisesti 
saastuneet karanteenituotteet sekä jätteet ja välineet steriloidaan, 
dekontaminoidaan tai tuhotaan ennen niiden poistamista eristystilasta; 

c)  siellä on tiedot ja kuvaus karanteenitilan tehtävistä, niitä suorittavista 
vastuuhenkilöistä ja olosuhteista, joissa tehtäviä on määrä suorittaa;  

d)  siellä on riittävästi pätevää, koulutettua ja kokenutta henkilöstöä; ja  

e)  siellä on valmiussuunnitelma karanteenituhoojien tahattoman esiintymisen ja 
leviämisen ennaltaehkäisemisen varalta.  

 
Karanteenitilojen toiminta (Asetus (EU) 2016/2031, artikla 62) 

 
1. Karanteenitilasta vastaavan henkilön on valvottava kyseistä eristystilaa ja sen 
lähiympäristöä karanteenituhoojien tahattoman esiintymisen varalta.  

2. Jos karanteenituhoojan tahaton esiintyminen havaitaan tai sitä epäillään, eristystilasta 
vastaavan henkilön on toteutettava tarvittavat toimet edellä mainitun 
valmiussuunnitelman perusteella.  

3. Karanteenitilasta vastaavan henkilön on pidettävä kirjaa seuraavista seikoista:  

a)  palveluksessa oleva henkilöstö;  

b)  asemalla tai tilassa käyvät vierailijat;  

c)  asemalle tai tilaan tulevat ja sieltä lähtevät karanteenituotteet;  

d)  karanteenituotteiden alkuperäpaikka; ja  

e)  havainnot tuhoojien esiintymisestä karanteenituotteissa karanteenitilassa ja sen 
välittömässä läheisyydessä.  

Näitä tietoja on säilytettävä kolme vuotta. 
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Karanteeituotteiden luovuttaminen eristystilasta (Asetus (EU) 2016/2031, artikla 64) 

 
Karanteenituotteet, paitsi karanteenituhoojat saavat lähteä karanteenitilasta ainoastaan 
Ruokaviraston luvalla, jos vahvistetaan, että ne ovat vapaita karanteenituhoojista tai 
hätätoimenpidesäädösten mukaisista tuhoojista.  
Edellä tarkoitetun luvan lisäksi on selvitettävä eristystilasta pois siirrettävien 
karanteenituotteiden merkintävaatimukset. 
Karanteenituhoojien luovuttaminen karanteenitilasta on aina kielletty. 
 
 

Karanteenitilan valvonta ja hyväksynnän peruuttaminen (Asetus (EU) 2016/2031, artikla 63) 

 
Ruokaviraston on tarkastettava karanteenitilat, jotta voidaan vahvistaa koskevien 
edellytysten täyttyminen. Ruokavirasto päättää tarkastusten tiheydestä karanteenitilan 
toimintaan liittyvän tuhoojariskin mukaisesti. Karanteenitilat tarkastetaan vähintään 
vuoden välein. 
 
Ruokavirasto voi tarkastuksen perusteella vaatia karanteenitilasta vastaavaa henkilöä 
toteuttamaan korjaavia toimia joko välittömästi tai tietyn ajan kuluessa.  
Jos Ruokavirasto katsoo, että karanteenitila taikka siitä vastaava henkilö ei täytä/noudata 
edellä mainittuja vaatimuksia (61 ja 62 artikla), sen on toteutettava välittömästi tarpeelliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaatimusten noudattamatta jättäminen ei jatku. Jos 
karanteenitila tai sen vastuuhenkilö ei toteuta edellä mainittuja korjaavia toimenpiteitä, 
Ruokaviraston on viipymättä peruutettava karanteenitilan hyväksyntä/nimeäminen.  
 
Karanteenitilaan hyväksyttyjen karanteenituotteiden tuhoamisessa, hävittämisessä tai 
käsittelyssä on noudatettava tapauskohtaisesti tuonnin tai siirron poikkeusluvassa 
hyväksyttyjä menetelmiä. 
 
 

 

Tämä ohje perustuu seuraaviin säädöksiin:  
 

Kasvinterveyslaki 1110/2019  
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031 kasvintuhoojien vastaisista 
suojatoimenpiteistä 
 

 
Lisätietoja: kasvinterveys@ruokavirasto.fi 

 


