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  Maahantuonti  Sisämarkkinatuonti EU:n alueelta 

 
TUOJAN TIEDOT 

Yrityksen nimi Asiakasnumero 

      T-      

Postiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

            

Yhteyshenkilön nimi Puhelin Sähköpostiosoite 

                  

 
TIEDOT TUONNISTA 

Valmistajan yhteystiedot 

      

Lähtömaa Määränpää, osoite Tuontiaika 

                  

 
LISÄTIEDOT MAAHANTUONNISTA 
Huolitsijan nimi ja sähköpostiosoite Tullaustapa 

       Sähköinen  Paperilomake 

Tullinimike Tuontitapa 

       Auto   Laiva  Juna  Muu, mikä?       

 
LANNOITEVALMISTEIDEN TIEDOT 

Käyttötarkoitus 

 Lannoitevalmiste  Lannoitevalmisteen raaka-aine 

Tuotteet ja määrät  

      

 
LIITTEET (katso ohje) 

 Tuoteseloste   Kauppalasku tai vastaava asiakirja 

 Terveystodistus tai todistus käsittelystä hyväksytyssä laitoksessa  Kadmiumtodistus 

 
ALLEKIRJOITUS 

Aika ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys 

      
      

 
Ilmoitus lähetetään osoitteeseen: lannoite.ilmoitukset@ruokavirasto.fi 
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OHJEET 
 
Ilmoituksen voi tehdä tuoja tai huolitsija. Ennakkoilmoitus on tuontieräkohtainen. Samalla ilmoituksella voi 
ilmoittaa useamman tuotteen. Valitse lomakkeen yläosasta teetkö ilmoituksen maahantuonnista vai 
sisämarkkinatuonnista eli tuonnista toisesta EU:n jäsenvaltiosta. EY-lannoitteiden osalta ilmoitusta ei tarvitse 
tehdä sisämarkkinatuonnissa. Ilmoitus on tehtävä kolme arkipäivää ennen lannoitteen saapumista 
maahantuontipaikkaan. Ennakkoilmoitus toimitetaan Ruokavirastoon ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen 
lannoite.ilmoitukset@ruokavirasto.fi. Ilmoituksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen  
Ruokavirasto, lannoitejaosto, PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO. Postitse toimitettaessa on huomioitava postin 
jakeluun kuluva aika. 
 
Ilmoituksen liitteenä on toimitettava kopio tuoteselosteesta, kauppalaskusta ja kadmiumtodistus. Eläimistä 
saatavien sivutuotteiden osalta vaaditaan lisäksi todistus käsittelystä hyväksytyssä laitoksessa. Tällaiseksi soveltuu 
kopio sivutuoteasetuksen mukaisesta kaupallisesta asiakirjasta tai terveystodistuksesta. Epäorgaanisten 
lannoitteiden osalta kadmiumtodistus vaaditaan ainoastaan lannoitteista, joiden fosforipitoisuus on yli 2,2 % 
(5 % P2O5). Kadmiumtodistus on valmistuseräkohtainen. Tuoteseloste on toimitettava, vaikka se olisi jo aiemmin 
lähetetty Ruokavirastoon. 
 
Ruokavirasto käsittelee ilmoituksen ja tekee maahantuonnista päätöksen, joka lähetetään ilmoituksessa 
annettuihin sähköpostiosoitteisiin. Päätös on maksullinen. Ajantasaiset hinnat voi tarkistaa osoitteesta 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/lannoitelan-toiminta/hinnasto/ 
EU:n sisämarkkinatuonnista ei tehdä päätöstä eikä se ole maksullinen. Ruokavirasto voi ottaa näytteen 
maahantuonnin yhteydessä valmisteen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Tarkastus ohjeistetaan 
tapauskohtaisesti päätöksen liitteenä. 
 
Korkeatyppisten ammoniumnitraattilannoitteiden on täytettävä lannoiteasetuksen (EY) N:o 2003/2003 
vaatimukset. Todistus räjähtämättömyyskokeesta on toimitettava vähintään viisi arkipäivää ennen lannoitteen 
saapumista maahantuontipaikkaan. Todistus saa olla enintään kuusi kuukautta vanha. 
 
Sallitut maahantuontipaikat ovat Eckerö, Hamina-Kotka, Hanko, Helsinki, Inkoo, Imatra, Kalajoki, Karigasniemi, 
Kaskinen, Kemi, Kokkola, Kristiinankaupunki, Lappeenranta, Loviisa, Maarianhamina, Merikarvia, Naantali, Niirala, 
Nuijamaa, Oulu, Pietarsaari, Pori, Porvoo, Raahe, Raja-Jooseppi, Rauma, Tampere, Tornio, Turku, Uusikaupunki, 
Vaalimaa, Vaasa, Vainikkala, Vantaa ja Vartius. 
 
Lisätietoja tuonnista: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/ 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/lannoitevalmisteet/lannoitelan-toiminta/hinnasto/
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