
Merikuljetukset (muu kuin jakso- tai kotitullaus) 

1. Maahantuoja ilmoittaa kasvinterveystodistusta vaativa havupuutavaraa sisältävän laivan 
saapumisesta Ruokaviraston kasvintarkastajalle . 

2. Mikäli laiva valitaan tarkastukseen, Ruokavirasto ilmoittaa asiasta lähimpään Tullitoimipaikkaan tai 
Tullin liikkuvalle valvontaryhmälle ja maahantuojalle. Ruokavirasto tarkastaa tällöin asiakirjat. 

3. Toimija, joiden yritys ja käyttäjät on hyväksytty TracesNT-järjestelmään, täyttää TracesNT-
järjestelmässä kasvinterveyden tuonti-ilmoituksen CHED-PP lomakkeen OSA I:n (Ohje maahantuojille 
CHED-PP:n täyttämiseksi).   

Tarkempia huomioita OSA I kohdista: 
• I.4. Rajatarkastusasemalla tarkoitetaan sitä satamaa, jossa tavara puretaan.  
• I.9. Mukana seuraavat asiakirjat-kohtaan valitaan ”Kasvinterveystodistus” ja "Päivämäärä" 

tarkoittaa kyseisen asiakirjan päivämäärää. Kasvinterveystodistus skannataan CHEDin liitteeksi. 
• Kohta I.31. Tavarat (Esimerkiksi voidaan valita Pakkausten lukumäärä irtotavarassa "bulk", 

Määrä-kohtaan laitetaan sama määrä kuin Arexiin).  
4. Maahantuoja tai huolitsija ottaa ilmoituksen lähetyksen jälkeen talteen CHED-PP numeron.  
5. Maahantuoja tai huolitsija tekee tuonnin tuonti-ilmoituksen ja siihen liittyvät Arex-ilmoitukset. 

Tuonti-ilmoituksen voi tehdä ennakkoon tai tavaran saapuessa. Tullauksella ilmoitetaan 
kasvinterveystodistuksen, maahantuojan kasvinterveysrekisterin ja CHED-PP:n numerot. Lähetyksen 
todellinen kuutiomäärä ilmoitetaan tavaraerän lisätiedoissa "XXX".  

6. Maahantuoja saa Tullista tiedon, että alkuperäinen kasvinterveystodistus on esitettävä Tullille 
rajatarkastusasemalla.  

7. Tuontierän saapuessa satamaan tuoja tai huolitsija varaa ajan lähimmältä Tullitoimipaikalta tai Tullin 
liikkuvalta valvontaryhmältä (Tullin yhteystiedot), ilmoittaa etukäteen tullauksen. 
tapahtumatunnuksen ja menee tulliin. 

8. Rajatarkastusasemalla (Satamassa): 
a. Tuontierää ei ohjata kasvintarkastukseen: Maahantuoja tai edustaja toimittavat alkuperäiset 

kasvinterveystodistukset lähimpään Tullitoimipaikkaan tai Tullin liikkuvalle valvontaryhmälle, 
joka tarkastaa, että skannatuille terveystodistuksille saapuu alkuperäinen terveystodistus.  Tulli 
tarkastaa, että kasvinterveystodistus vastaa tulli-ilmoitusta, leimaa kasvinterveystodistuksen ja 
kerää sen arkistoitavaksi, tarkastaa CHED-PP:n OSA I:n, täyttää CHED-PP:n OSA II:n 
asiakirjatarkastuskohdan ja validoi CHEDin.   

b. Tuontierä ohjataan kasvintarkastukseen määränpäähän (CP): Maahantuoja tai edustaja 
toimittavat alkuperäiset kasvinterveystodistukset Ruokaviraston kasvintarkastajalle. 
Kasvintarkastaja tarkastaa asiakirjat, leimaa kasvinterveystodistuksen, täyttää CHED-PP:n OSA 
II:n asiakirjatarkastuskohdan ja hyväksyy Traces-järjestelmässä siirron määränpäähän 
tekemällä myöhemmän CHED-PP:n. 

c. Tuontierä tarkastetaan rajalla (satamassa): Maahantuoja tai edustaja toimittavat alkuperäiset 
kasvinterveystodistukset Ruokaviraston kasvintarkastajalle. Kasvintarkastaja tarkastaa 
asiakirjat, käy tarkastamassa tuontierän, leimaa kasvinterveystodistuksen ja täyttää CHED-PP:n 
OSA II:n asiakirja-, tunnistus- ja fyysisen tarkastuskohdan ja validoi CHED-PP:n sekä ilmoittaa 
alkuperäisen CHEDin numerolla tuontierän hyväksynnästä Tullin sähköiseen 
palvelukeskukseen. 

9. Määränpäässä (Control pointilla) 
a. Kasvintarkastaja käy tarkastamassa tuontierän ja kirjaa tuontierän tiedot identiteetti ja fyysisen 

tarkastuksen osalta CHED-PP:n OSA II:en, validoi CHEDin lopulliseksi ja ilmoittaa alkuperäisen ja 
myöhemmän CHEDin numeroilla tuontierän hyväksynnästä spakeen.  

10. Tulli viimeistelee tullauksen, lisää maksut ja viimeistelee tullauspäätöksen. 
 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/kasvinterveys/valvonta/yhteystiedot/kasvintarkastajat-alueittain/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/kasvituotteet/ohje_-ched-pp-osa-i-tayttoohje-maahantuojille-1.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/kasvituotteet/ohje_-ched-pp-osa-i-tayttoohje-maahantuojille-1.pdf
https://tulli.fi/tietoa-tullista/yhteystiedot/toimipaikat

