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YLEISTÄ
Havupuutavaran tuonnille kasvinterveyslainsäädännön nojalla asetettujen vaatimusten ja niiden valvonnan tarkoituksena on metsäpuille vaarallisten kasvintuhoojien, kuten mäntyankeroisen ja sen vektorikuoriaisten leviämisen estäminen. Tulli tarkastaa
Venäjältä tuotavan havupuutavaran tuontiasiakirjat ja kasvinterveystodistukset. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tekee tunnistus- ja fyysisen kasvinterveystarkastuksen
vähintään kolmelle prosentille Venäjän Euroopan puoleiselta alueelta peräisin olevasta havupuutavarasta. Kaikki havupuutavaralähetykset, jotka ovat peräisin Venäjän
Aasian puoleiselta alueelta, tarkastetaan. Samoin tarkastetaan kaikki Venäjältä peräisin olevat lehtikuusilähetykset alkuperästä riippumatta.
Tähän ohjeeseen on koottu venäläisen havupuutavaran Suomen tuontiin liittyvät
maahantuojan velvollisuudet. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota kasvinterveystodistuksen ja siinä ilmoitettujen tietojen oikeellisuuteen sekä tuontitarkastusta koskeviin ja muihin maahantuojan velvollisuuksiin. Lisäksi erityistä tarkkuutta on noudatettava Venäjän Aasian puoleiselta alueelta peräisin olevan
havupuutavaran tuontivaatimusten täyttymisestä.
Ohje perustuu puutavaran maahantuontia koskevaan lainsäädäntöön. Jos ohjeen tulkinnoista syntyy epäselvyyksiä, on asian oikeellisuus varmistettava lainsäädännöstä
tai ottamalla yhteys Eviran kasvintarkastukseen. Havupuutavaran joustavan tuonnin
varmistamiseksi maahantuojan on lisäksi syytä informoida venäläistä kauppakumppaniaan Suomen tuontivaatimuksista
Nämä ohjeet käännetään pääosiltaan myös venäjän kielelle.
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I TUONTIVAATIMUKSET JA MAAHANTUOJAN VELVOLLISUUDET

1

Tuontivaatimukset
Venäjältä Suomeen tuotavalla havupuutavaralla on oltava kasvinterveystodistus
(Phytosanitary Certificate) ja tavaran on täytettävä lainsäädännössä määritellyt tuontivaatimukset. Liitteessä 1 on lueteltu kasvinterveystodistusta edellyttävät havupuutavaranimikkeet ja liitteessä 2 tuontivaatimukset venäläiselle havupuutavaralle.

2

Rekisteröitymisvelvollisuus
Maahantuojan on kuuluttava joko Suomen tai jonkun muun EU-maan kasvinsuojeluviranomaisen ylläpitämään kasvinsuojelurekisteriin. Rekisteröitymisvelvoite koskee
maahantuojaa, joka tuo kasvinterveystodistusta edellyttävää havupuutavaraa Venäjältä. Rekisteröintihakemuksessa on mainittava muun muassa puutavaran purkupaikat (=tarkastuspaikat) tarkkoine osoitteineen
Jos toiminnassa tapahtuu muutoksia, joita rekisteröitymisedellytykset koskevat, toimija on velvollinen ilmoittamaan näistä ”muutosilmoitus” –lomakkeella. Toiminnan loppuessa, toimija on velvollinen tekemään lopetusilmoituksen. Rekisteröitymisohje ja –
lomakkeet löytyvät Eviran internet-sivuilta (www.evira.fi).
Jos maahantuoja kuuluu toisen EU:n jäsenmaan kasvinsuojelurekisteriin, on maahantuojan esitettävä tullille sen maan kasvinsuojelurekisterinumeronsa.

3

Hyväksytty tarkastuspaikka
Puutavaran tarkastamiseksi muualla kuin maahantulopaikalla toimijan on haettava
aiotulle tarkastuspaikalle hyväksyntä. Hyväksyntää haetaan rekisteröitymisilmoituksen yhteydessä tai erikseen Eviran lomakkeella ”HAKEMUS tarkastuspaikan hyväksynnästä” (nro 102874 10/2009 ).
Ennen tarkastuspaikan hyväksymistä hyväksytyksi tarkastuspaikaksi, Evira suorittaa
tarkastuksen tarkastuspaikalle asetettujen vaatimusten täyttymisen todentamiseksi
(liite 3).

4

Vaadittavat asiakirjat
Maahantuojan tai hänen edustajansa on esitettävä Tullille kasvintarkastusta varten
seuraavat asiakirjat:
• alkuperäinen Venäjältä saatu kasvinterveystodistus ja
• kauppalasku, rahtikirja tai vastaava (kopio tai alkuperäinen)
Jos maahantuoja tai tavaran vastaanottaja ei ole sama kuin kasvinterveystodistuksessa mainittu vastaanottaja, maahantuojan on osoitettava esimerkiksi kauppalaskulla tai rahtikirjalla, että terveystodistus kuuluu maahantuotavalle lähetykselle.
5 (18)
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5

Kasvinterveystarkastukseen ohjattavien lähetysten merkitseminen ja kuljettaminen rajanylityspaikalta tarkastuspaikalle
Maahantuoja tai hänen edustajansa on merkittävä Eviran kuitunauhalla tai merkkausvasaralla kasvinterveystarkastukseen valitut lähetykset Tullin valvonnassa. Maahantuoja tai hänen edustajansa on vastuussa siitä, että tarkastettava lähetys kuljetetaan
siirtoasiakirjassa mainittuun tarkastuspaikkaan ja että lähetys on selkeästi löydettävissä ja purettu kokonaisuudessaan erilleen muista tavaroista siirtoasiakirjassa mainitussa tarkastuspaikassa.
Kuljetuksen aikana tarkastuskuormasta ei saa purkaa ja eikä siihen saa lisätä puutavaraa.
Jos kyseessä on Venäjän Aasian puolelta peräisin oleva puutavaralähetys (tavallisesti lehtikuusi), se on kuljetettava tarkastuspaikalle rajanylityspaikalta kasvintarkastukseen kuljetusvälineellä, jossa on suljettu tavaratila.

6

Avustaminen tarkastuksessa
Maahantuoja tai hänen edustajansa on velvollinen avustamaan kasvintarkastuksen
suorittamisessa. Lisäksi maahantuojan on huolehdittava tarkastuspaikan vaatimusten
täyttymisestä. Sujuvan ja turvallisen tarkastuksen suorittamisen edellytyksenä on riittävän matalaksi purettu kuorma, hyvä näkyvyys ja riittävä valaistus.

II TUONTITARKASTUSMENETTELY
1. Tulli tekee maahantuotavalle lähetykselle asiakirjatarkastuksen ja sen perusteella
hyväksymis- tai hylkäämismerkinnän kasvinterveystodistukseen. Jos asiakirjoja
koskevat vaatimukset eivät täyty, Tulli leimaa kasvinterveystodistuksen ”maahantuonti kielletty” –kolmioleimalla ja määrää lähetyksen palautettavaksi takaisin lähettäjämaahan. Tässä tapauksessa alkuperäinen terveystodistus toimitetaan Eviralle ja kopio terveystodistuksesta annetaan palautettavan lähetyksen kuljettajalle.
Evira antaa maahantuojalle kirjallisen päätöksen maahantuontikiellon saaneesta
lähetyksestä.
Jos lähetykselle tehdään vain asiakirjatarkastus, kasvinterveystodistus ja sen
mahdolliset liitteet jäävät Tulliin. Jos lähetys määrätään asiakirjatarkastuksen lisäksi tunnistus- ja kasvinterveystarkastukseen, asiakirjat lähetetään kuorman mukana tarkastuspaikalle. Evira määrää valintaperusteet tarkastusotannalle, joiden
perusteella Tulli ohjaa lähetykset kasvinterveystarkastukseen.
2.

Kasvinterveystarkastukseen valitusta lähetyksestä Tulli täyttää kasvinterveydellisen siirtoasiakirjan, joka lähetetään terveystodistuksen ja rahtikirjan mukana tarkastuspaikalle. Rahtikirjan Tulli leimaa ”Siirtolupa – käyttöönotto kielletty” –
leimalla tai antaa oman siirtolupansa Tullin verotusjärjestelmästä tulostetulla siirtoluvalla. Lisäksi Tulli antaa maahantuojalle punaiselle paperille suomen- ja venäjän
kielellä painetun ”tärkeä tiedote” –ohjeen, jossa kerrotaan, että lähetys on ohjattu
kasvinterveystarkastukseen. Tulli ilmoittaa Eviran tarkastajalle tarkastukseen oh-
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jattavasta lähetyksestä. Tuontilähetys voidaan tarkastaa myös rajalla, mutta suurin osa tarkastuksista tehdään lähetyksen lopullisella purkupaikalla.
3. Kasvinterveystarkastukseen ohjatun lähetyksen saavuttua tarkastuspaikalle maahantuoja ilmoittaa tarkastajalle lähetyksen saapumisesta. Maahantuoja velvollisuus on säilyttää kuormaan liittyvät asiakirjat ja hän vastaa siitä, että ne ovat tarkastajan käytettävissä.
4. Tarkastuspaikalla lähetys on pidettävä erillään muusta puutavarasta kunnes lähetys on hyväksytty maahantuotavaksi. Kasvinterveystarkastukseen määrättyä lähetystä ei saa yhdistää muihin kuormiin eikä siitä saa poistaa mitään ennen maahantuonnin hyväksyntää. Tarkastettava lähetys on merkittävä tarkastuspaikalla siten, että se on selkeästi yhdistettävissä lähetyksen asiakirjoihin. Tarkastuslähetykseen kuuluvat myös junanvaunujen havupuiset tukipuut.
Myös koivuvaunujen havupuiset tukipuut kuuluvat kasvintarkastuksen piiriin ja
vaativat kasvinterveystodistuksen. Tämän vuoksi olisi pyrittävä siihen, että vaunun
puutavara ja sen tukipuut ovat samaa puulajia.
5. Tarkastettava lähetys on purettava kestopäällysteiselle tai muulle tarkastajan hyväksymälle kovapohjaiselle paikalle. Puutavara on purettava riittävän matalaksi
kasaksi ja sahatavarapakkaukset on asetettava siten, että tarkastaja pystyy vapaasti liikkumaan niiden ympärillä.
6. Eviran tarkastaja tekee lähetykselle tunnistus- ja kasvinterveystarkastuksen. Tarkastuksessa varmistetaan asiakirjojen ja lähetyksen tietojen vastaavuus, etsitään
puutavarasta hyönteisten syömäjälkiä ja eläviä hyönteisiä sekä porataan lastunäyte laboratorion mäntyankeroisanalyysiä varten. Maahantuoja tai tämän edustaja
avustaa tarvittaessa tarkastuksessa ja näytteenotossa tarkastajan antamien ohjeiden mukaan. Näytteenotosta laboratorioanalyysituloksen valmistumiseen kuluu
keskimäärin kolme arkipäivää.
Mikäli laboratorioanalyysissä ei todeta vaarallisiksi luokiteltuja kasvintuhoojia, tarkastaja ilmoittaa Tullille ja maahantuojalle, että lähetyksen saa ottaa käyttöön. Ilmoituksen saatuaan Tulli luovuttaa tarkastetun lähetyksen vapaaseen liikkeeseen. Jos lähetyksessä todetaan vaarallisia kasvintuhoojia, kasvintarkastaja kieltää maahantuonnin ja määrää lähetykselle välittömät hävitystoimenpiteet.

III KASVINTERVEYSTODISTUKSELLE ASETETUT VAATIMUKSET
1. Tullille on esitettävä alkuperäinen Venäjän kasvintarkastusviranomaisen myöntämä kasvinterveystodistus, joka on osoitettu jonkun EU:n jäsenmaan kasvinsuojeluviranomaiselle.
2. Kasvinterveystodistuksen on oltava kuorma-, vaunu- tai laivakohtainen. Jos yhdessä kuljetusvälineessä on useammalla terveystodistuksella tulevaa tavaraa, lähetykset on pystyttävä erottamaan toisistaan.
3. Lähetykseen mahdollisesti kohdistuvat toimenpiteet koskevat koko kasvinterveystodistuksessa ilmoitettua erää ja määrää.
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4. Todistuksen on oltava suomen-, ruotsin-, englannin-, ranskan- tai saksankielinen.
Jos todistus on laadittu muulla EU –kielellä, se on käännettävä vaadittaessa jollekin edellä mainituista kielistä.
5. Todistus saa olla annettu aikaisintaan 14 vuorokautta ennen kuin lähetys on lähtenyt Venäjän Federaatiosta.
6. Havupuiset tukipuut kuuluvat aina terveystodistusvaatimuksen piiriin. Havupuulähetyksen havupuiset tukipuut voidaan terveystodistuksessa sisällyttää
• lähetyksen puutavaramäärään, jos ne ovat samaa puulajia,
• jos tukipuut ovat eri puulajia kuin varsinainen lähetys, ne voidaan ilmoittaa
erikseen lähetyksen terveystodistuksessa, tai
• havupuulähetykselle ja sen havupuisille tukipuille voi olla kaksi erillistä terveystodistusta. Tällöin peritään myös kaksi tarkastusmaksua.
Lehtipuulähetyksen havupuisille tukipuille ja aluslavoille voi olla oma terveystodistus tai lehtipuulähetyksen tukipuut ja aluslavat voivat olla käsiteltyjä ja merkittyjä
ISPM 15 -standardin mukaisti, jolloin tukipuut ja aluslavat hyväksytään myös
maahantuotavaksi. Terveystodistuksesta peritään tarkastusmaksu. Ilman terveystodistusta ja tai ISPM 15 -standardin mukaisia merkintöjä saapuvat havupuiset tukipuut ja aluslavat asetetaan maahantuontikieltoon. Tällöin tukipuut määrätään
hävitettäväksi tai lähetys palautettavaksi Venäjälle.

Kasvinterveystodistuksessa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin
terveystodistuksen kohtiin:
(numerointi on yhtenäinen kasvinterveystodistuksen numeroinnin kanssa)
1. Name and address of exporter:
Lähettäjän nimi ja osoite.
3. Declared name and address of consignee:
Vastaanottajan nimi ja osoite. Huom! Jos terveystodistukseen on merkitty vastaanottajaksi eri yritys kuin maahantuoja Suomessa, on kuorman ja terveystodistuksen yhteys oltava todennettavissa rahtikirjasta tai kauppasopimuksesta.
4. To Plant Protection Organization of (country):
Vastaanottajamaaksi hyväksytään EU:n jäsenmaa edellyttäen, että maahantuoja
kuluu jonkun EU:n jäsenmaan kasvinsuojelurekisteriin. Muun kuin suomalaisen
maahantuojan on esitettävä, että kuuluu jonkun muun EU:n jäsenmaan kasvinsuojelurekisteriin
5. Place of origin:
Puulähetyksen alkuperäalue on ilmoitettava vähintään Venäjän Federaation alueen
eli oblastin tarkkuudella.
6. Declared means of conveyance:
Junanvaunun numero, laivan nimi tai rahtikirjan numero ja auton rekisterinumero.
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8., 9. Name of product and quantity declared:
Tavaran nimi ja määrä kuutiometreinä. Huom! Todellinen, rahtikirjassa ilmoitettu
määrä ei saa ylittää yli 10 prosentilla terveystodistuksessa esitettyä määrää. Ylittyvä
osa määrätään maahantuontikieltoon, vaikka vaatimukset muuten täyttyisivät.
Botanic name of plants:
Puulajin, jota lähetys sisältää, tieteellinen nimi on oltava PINUS = mänty, PICEA =
Kuusi, ABIES = pihtakuusi, LARIX = lehtikuusi. Huom! Coniferales = havupuu, ei kelpaa (muutos aikaisempaan käytäntöön). Sekakuormien kyseessä ollessa terveystodistukseen on merkittävä kaikkien kuorman sisältämien puulajien tieteelliset nimet.
Terveystodistuksessa ei saa mainita muita kuin lähetyksen sisältämiä puulajeja.
11. Additional declaration:
Terveystodistuksen kohdassa 8 on aina oltava lisälauseke. Lisälauseke viittaa EU:n
neuvoston direktiivin (2000/29/EY) liitteeseen IV (lisätietoa lisälausekkeiden käytöstä
liitteessä 4). Esimerkiksi tuotaessa Venäjän Euroopan puoleiselta alueelta peräisin
olevaa kuorellista tukki- tai kuitupuuta, lisälausekkeen tulee olla seuraava: Coniferous
wood meets the requirements of Directive 2000/29/EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.5 (a).
12. Treatment method:
Jos puutavara on käsiteltyä (uunikuivaus, lämpökäsittely tai kaasutus), käsittelymenetelmä merkitään terveystodistukseen. Esimerkiksi lämpökäsittelyn merkintä on ”HT”
tai ”heat treatment”. (Lisätietoa liitteessä 5.)
13. Chemical (and active ingredient):
Esimerkiksi kaasutukseen käytetty aine ja pitoisuus; Esim. ”MB” tai ”methyl bromide”
20 g/m3. Merkintä käytetyistä aineista tai lämpötiloista on tehtävä terveystodistukseen, mikäli puutavara on käsiteltyä. (Lisätietoa liitteessä 5.)
14. Duration and temperature:
Käsittelyn kesto ja lämpötila, esimerkiksi ”HT” 56 ºC/30 min, ”MB” 16 ºC/4 hours.
Merkintä käsittelyn kestosta ja käytetystä lämpötilasta on tehtävä terveystodistukseen, mikäli puutavara on käsiteltyä. (Lisätietoa liitteessä 5.)
Alkuperäinen leima
Todistuksen myöntämispaikka
Päiväys, tarkastajan alkuperäinen allekirjoitus ja nimenselvennys
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IV ERITYISVAATIMUKSET VIENNISSÄ EU:N SUOJA-ALUEILLA
EU-maista Iso-Britannialla, Irlannilla, Kreikalla, Kyproksella ja Ranskan Korsikalla on
EU:n myöntämiä suoja-alueita tiettyjen puutavaran mukana leviävien kasvintuhoojien
suhteen. Kun Venäjältä viedään Suomen kautta puutavaraa suoja-alueille, on puutavaran täytettävä Suomen tuontivaatimusten lisäksi erityiset suoja-aluevaatimukset,
jotka maahantuojan tulee selvittää etukäteen. Suoja aluevaatimuksista saa tietoa Evirasta.

V KAUTTAKULKULIIKENNE SUOMEN KAUTTA EU:N ULKOPUOLISEEN MAAHAN
Kun puutavaraa viedään Venäjältä Suomen kautta EU:n ulkopuoliseen maahan, puutavaralähetystä koskevat määränpäämaan vaatimukset. Suomen kautta kulkevasta
lähetyksestä ei tarvitse esittää kasvinterveystodistusta Suomessa, eikä lähetys kuulu
kasvinterveystarkastusten piiriin. Kauttakulkuliikenteen osalta tulli tekee kauttakulkuun liittyvät muut tarkastukset ja toimenpiteet. Jos puutavara on menossa esimerkiksi Venäjältä Suomen kautta Norjaan ja venäläinen terveystodistus on osoitettu
Suomeen, Suomesta voi saada tarvittaessa jälleenvientitodistuksen.

VI TOIMENPITEET, JOS LÄHETYS EI TÄYTÄ TUONTIVAATIMUKSIA
Jos havupuulähetyksen tuontivaatimukset eivät täyty, Evira antaa lähetykselle maahantuontikiellon ja määrää toimenpiteet, joihin maahantuojan on ryhdyttävä. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi lähetyksen palautus tai hävitys. Seuraavassa on esimerkkejä
tapauksista, joissa lähetyksen maahantuonti kielletään:
1. Alkuperäinen kasvinterveystodistus puuttuu. Kopio ei kelpaa.
2. Puulajitieto (tieteellinen nimi) kasvinterveystodistuksessa on virheellinen. ”Coniferales” ei kelpaa.
3. Vastaanottajamaa puuttuu tai se on virheellinen. ”Unknown” ei kelpaa.
4. Venäjän kasvinterveysviranomaisen alkuperäinen leima, allekirjoitus, nimenselvennys tai päivämäärä puuttuu.
5. Kasvinterveystodistus on vanhentunut.
6. Tuontimäärä ylittää kasvinterveystodistuksessa ilmoitetun määrän (yli 10 % ylittävän osan maahantuonti kielletään).
7. Maahantuoja ei ole Eviran tai muun EU-maan kasvinsuojeluviranomaisen ylläpitämässä kasvinsuojelurekisterissä.
8. Lähetyksessä todetaan vaarallisia kasvintuhoojia:
o Mäntyankeroinen (Bursaphelenchus xylophilus),
o Euroopan ulkopuoliset tukkijäärät (Monochamus spp.),
o Euroopan ulkopuoliset pikikärsäkkäät (Pissodes spp.) ja
o Euroopan ulkopuoliset kaarnakuoriaiset (Scolytidae).
Aasian puolelta tuotava havupuutavara ei täytä teknisiä tuontivaatimuksia.
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Tämä ohje perustuu seuraaviin säädöksiin:
•
•

•

•
•

Euroopan Unionin neuvoston direktiivi (2000/29/EY) muutoksineen kasveille ja
kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä.
Euroopan Unionin komission direktiivi (2004/103/EY) neuvoston direktiivin
(2000/29/EY) liitteessä V olevassa B osassa mainituille kasveille, kasvituotteille ja
muille tavaroille tehtävistä tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan suorittaa muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, tai kyseisen paikan läheisyydessä, sekä tarkastusvaatimusten
määrittelystä.
Euroopan Unionin komission asetus (1756/2004) tietyille neuvoston direktiivin
(2000/29EY) liitteessä V olevassa B osassa luetelluille kasveille, kasvituotteille ja
muille tavaroille tehtävien kasvien terveystarkastuksien vähentämiseen tarvittaviin
todisteisiin sekä vähentämisen tyyppiä ja tasoa koskeviin kriteereihin sovellettavista yksityiskohtaisista edellytyksistä.
Laki kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003, muut. 688/2004 ja 384/2008.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinterveyden suojelemisesta (17/08).

Lisätietoja:
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Kasvinterveysyksikkö
Ylitarkastaja Otto Hukka, puh. 020 77 25160
Ylitarkastaja Kari Nurmi, puh. 020 77 25041
s-posti: etunimi.sukunimi@evira.fi
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Havupuutavaranimikkeet (Coniferales), joihin kuuluville puutavaralähetyksille on oltava
kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate) Venäjältä tuotaessa

CN-koodi:

Tavarankuvaus:

4401 10 00

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina tai niiden kaltaisessa muodossa.

4401 21 00

Havupuu lastuina tai hakkeena.

4401 30 40

Sahanpuru.

ex 4401 30 80

Muu puujäte ja -tähteet, ei kuitenkaan höyläkutterina, pölkkyinä, briketteinä,
rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa.

4403 10 00

Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla
suoja-aineilla, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti
syrjätty puu.

4403 20

Havupuuta oleva raakapuu, lukuun ottamatta maalilla, peittausaineella,
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsiteltyä puuta, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu.

ex 4404

Halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja –kepit.

4406

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt.

4407 10

Havupuuta oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty (chipped), tasoleikattu tai viiluiksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu,
jonka paksuus on yli 6 mm.

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset;
puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut
puiset lastauslavat; puiset kuormauslavojen lavakaulukset sellaisenaan.
Terveystodistusta ei vaadita puiselta pakkausmateriaalilta erilaisten tavaroiden kuljetuksessa käytettävinä laatikoina, lastauslavoina yms. Em. mainittu puinen pakkausmateriaali on merkittävä ISPM 15 –standardin mukaisella leimalla.

4416 00 00

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden
puuosat, myös tynnyrin kimmet.

ex 4418

Pyöreästä hirrestä sorvaamalla tai veistämällä valmistetut hirsikehikot.

9406 00 20

Tehdasvalmisteiset puurakennukset, lukuun ottamatta lamellihirrestä (liimahirrestä) valmistettuja rakennuksia.
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Venäjältä Suomeen tuotavan havupuutavaran (Coniferales) kasvinterveysvaatimukset

I Vaatimukset Venäjän Euroopan puoleiselta alueelta peräisin olevalle puutavaralle:
Pyöreä puu, sahatavara, särmätty puutavara, polttopuu, puiset pakkaukset sellaisenaan
(esim. tyhjät lavat), hake, havupuiset tukipuut puutavaralasteissa ym.
Kasvinterveystodistus
JA
Puutavara ei sisällä eläviä vaarallisia kasvintuhoojia (mäntyankeroinen sekä Euroopan ulkopuoliset
Monochamus-, Scolytidae- ja Pissodes –lajit).

II Vaatimukset Venäjän Aasian puoleiselta alueelta peräisin olevalle puutavaralle:
1) Pyöreä puu, sahatavara, särmätty puutavara, polttopuu, puiset pakkaukset sellaisenaan
(esim. tyhjät lavat), havupuiset tukipuut puutavaralasteissa ym.
Kasvinterveystodistus
JA
a) Puutavara on kuoretonta eikä siinä ole Euroopan ulkopuolisten Monochamus-lajien toukkien
tekemiä reikiä, joiden läpimitta on yli 3 mm.
TAI
b) Puutavara on uunikuivattu ja sen kosteus on alle 20 % kuiva-aineesta. Osoituksena siitä puutavarassa tai sen kääreessä on merkintä ”kiln-dried” tai ”KD” tai muu kansainvälisesti hyväksytty
merkintä.
TAI
c) Puutavara on lämpökäsitelty (56°C/30 min puun ytimessä). Osoituksena siitä puutavarassa tai
sen kääreessä on merkintä HT (heat treatment).
TAI
d) Puutavara on kaasutettu ja osoituksena siitä terveystodistukseen on merkitty aktiivinen ainesosa, puuaineksen vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h).
TAI
e) Puutavara on kemiallisesti painekyllästetty ja käsittely on merkitty kasvinterveystodistukseen:
aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%).
(paineen yksiköt psi = pounds per square inch eli paunaa neliötuumaa kohden ja kPa = Kilopascal;
5000 psi = 34.500 kPa)
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2) Hake, kappaleet, lastut, puujäte, sahanpuru:
Kasvinterveystodistus
JA
a) Tuotettu kuoritusta puusta.
TAI
b) Uunikuivattu alle 20 kosteusprosenttiin kuiva-aineesta.
TAI
c) Kaasutus, josta on merkintä kasvinterveystodistuksessa: aktiivinen ainesosa, tehoaine, puun
vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h).
TAI
d) Lämpökäsittely (56°C 30 min), ja siitä on merkintä kasvinterveystodistuksessa, esim. HT (heat
treatment).

3) Havupuun erillinen kuori, joka on peräisin Venäjän Aasian puoleiselta alueelta.
Kasvinterveystodistus
JA
a) Kaasutus, josta on merkintä terveystodistuksessa: aktiivinen ainesosa, kuoren vähimmäislämpötila, määrä (g/m3) ja altistusaika (h).
TAI
b) Lämpökäsittely (56°C 30 min), josta on merkintä terveystodistuksessa, esim. HT (heat
treatment).

Muun kuin puutavaran pakkaamiseen tai lastin tukemiseen käytettävää puista pakkausmateriaalia
koskevat erilliset, ISPM 15 –standardin mukaiset vaatimukset.
Nämä vaatimukset koskevat myös havupuutavaraa, joka on peräisin Kazakstanista tai Turkista.
Tässä liitteessä on kuvattu Venäjältä tuotavan havupuutavaran kasvinterveysmääräykset pääpiirteissään. Tarvittaessa kasvinterveysmääräykset on tarkistettava lainsäädännöstä:
Maa- ja metsätalousministeriön asetus (17/08) kasvinterveyden suojelemisesta, liite IV A I, kohdat
1.5, 1.7 ja 7.3., liite V B, kohta 6.
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Venäjältä tuotavan havupuutavaran tarkastus määränpäässä ja tarkastuspaikkaa koskevat
vaatimukset
Venäjältä tuotava havupuutavara voidaan tarkastaa rajanylityspaikan sijasta määränpäässä, jos maahantuojalla on osoittaa soveltuva tarkastuspaikka, jossa tarkastukset
voidaan suorittaa luotettavammin kuin rajanylityspaikalla. Tarkastuspaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) Tarkastukseen määrätyn erän pitäminen erillään muusta puutavarasta
Tarkastuspaikaksi soveltuu esimerkiksi tehdasalue. Tarkastuspaikassa tarkastukseen
määrätty puutavaralähetys pidettävä erillään muusta puutavarasta tarkastukseen ja
maahantuonnin hyväksyntään asti. Maahantuojan on merkittävä tarkastukseen määrätyt lähetykset terveystodistuksen numerolla tai muulla vastaavalla tavalla tarkastusta varten. Tehdasalueella tarkastuspaikkaa voidaan vaihtaa Eviran tarkastajan luvalla.
Tarkastuspaikkakunnan muuttaminen on kiellettyä ilman Eviran lupaa.

2) Puutavaran purkaminen ja tarkastajan avustaminen
Maahantuojan on pystyttävä purkamaan tavara kuljetusvälineestä tarkastusta varten.
Maahantuojan velvollisuus on avustaa tarkastuksessa esimerkiksi purkamalla puutavara tarkastajan ohjeiden mukaisesti.

3) Tarkastuspaikka on pidettävä siistinä
Tarkastuspaikan pohjan on oltava asfalttia tai muuta kovaa materiaalia, jotta se voidaan puhdistaa. Maahantuojan on huolehdittava siitä, että tarkastuspaikka pidetään
puhtaana kuoresta ym. materiaalista, jossa tuholaiset voivat levitä.

4) Työturvallisuus
•
•

Tarkastettavat lähetykset on sijoitettava paikkaan, jossa on mahdollisimman vähän liikennettä.
Tarkastettavat lähetykset on sijoitettava siten, ettei tarkastajalle aiheudu vaaraa
esim. kaatuvista puutavarapinoista.

5) Oheispuun hävittäminen
Puutavaran mukana tuleva havuoheispuu/hylky- ja jätepuu on pyrittävä
hävittämään tai prosessoimaan maahantuonnin jälkeen.
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Kasvinterveystodistuksen lisälausekkeet ja käsittelymerkinnät, joilla tuontivaatimusten täyttyminen ilmoitetaan

Esimerkkejä yleisimpien Venäjältä tuotavien havukuormien lisälausekemerkinnöistä (Additional
declaration):

A. Havupuinen pyöreä puu, sahatavara, särmätty puutavara, polttopuu, sekä puutavaran
havupuiset tuki- ja välipuut sekä havupuinen pakkausmateriaali sellaisenaan.
Kuorellinen pyöreä havupuu, alkuperä Venäjän Euroopan puoleisesta osasta
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.5 (a)
Vajaa särmätty (”vajaakantti”) sahatavara, pintalauta, alkuperä Venäjän Euroopan puoleisesta
osasta
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.5 (a)
Tuore, kokonaan särmätty sahatavara, alkuperä Venäjän Euroopan puoleisesta osasta
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.5 (a)
Tuore, kokonaan särmätty havusahatavara, ei Monochamus -toukkien (Euroopan ulkopuoliset lajit)
aiheuttamia reikiä, jotka ovat läpimitaltaan yli 3 mm, alkuperä Venäjän Aasian puoleisesta osasta
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.5 (b)
Uunikuivattu havusahatavara (KD), alkuperä koko Venäjä
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.5 (c)
Lämpökäsitelty (HT) havusahatavara, alkuperä koko Venäjä
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.5 (d)
Uunikuivattu havusahatavara (KD) ja kuivauksen lämpötila on täyttää HT -käsittelyn vaatimukset,
alkuperä koko Venäjä
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.5 (c, d)
Kaasutettu havupuutavara, alkuperä koko Venäjä
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.5 (e)
Painekyllästetty havupuutavara, alkuperä koko Venäjä
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.5 (f)

16 (18)

Venäjältä tuotavan havupuutavaran asiakirjatarkastus – ohje tullitoimipaikoille (Eviran ohje 14402/2)
Liite 4

B. Hake, kappaleet, lastut, puujäte ja sahanpuru (havupuusta)
Hake, sahanpuru ja puujäte (mm. polttohake) alkuperä Venäjän Euroopan puoleisesta osasta
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.7 (a)
Hake, sahanpuru ja puujäte, tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta (mm. hake selluloosan valmistukseen), alkuperä koko Venäjä
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.7 (b)
Uunikuivattu hake, sahanpuru ja puujäte, alkuperä koko Venäjä
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.7 (c)
Kaasutettu hake, sahanpuru ja puujäte, alkuperä koko Venäjä
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.7 (d)
Lämpökäsitelty hake, sahanpuru ja puujäte, alkuperä koko Venäjä
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 1.7 (e)

C. Havupuiden erillinen kuori
1. Venäjän Euroopan puoleisilta alueilta peräisin olevista puista saadulla kuorella ei tarvitse olla
kasvinterveystodistusta, eikä sitä tarvitse käsitellä kuumentamalla, kaasuttamalla tai kemiallisesti.
2. Havupuiden erilliseltä kuorelta, joka on saatu Venäjän Aasian puoleisella alueella kasvaneista
puista, vaaditaan kasvinterveystodistus ja jokin alla mainittu käsittely.

Kaasutettu erillinen havupuiden kuori, alkuperä Venäjän Aasian puoleisesta osasta
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 7.3 (a)
Lämpökäsitelty erillinen havupuiden kuori, alkuperä Venäjän Aasian puoleisesta osasta
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000\29\EC, Annex IV, Part A, Section 1,
Point 7.3 (b)
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Lisälausekkeen lisäksi puutavaran mahdolliset käsittelyt merkitään terveystodistuksen kohtiin: ”Treatment”, ”Chemical and temperature” ja ”Duration and temperature”
alkuperäalueen ja tavaralajin ja käsittelyn mukaan, esimerkiksi:
Lämpökäsittely:
Treatment –kohtaan merkintä esimerkiksi
“HT” tai “heat treatment” tai ”kiln dried” tai ”KD”
Duration and temperature –kohtaan esimerkiksi
”HT 56 ºC/30 min”
Kaasutus:
aktiivinen ainesosa, tehoaine, puuaineksen vähimmäislämpötila, määrä (g/m3)
ja altistusaika (h = tuntia)
Chemical and temperature –kohtaan merkintä esimerkiksi ”MB tai methyl bromide
20 g/m3”
Duration and temperature: –kohtaan esimerkiksi ”MB 16 ºC/4 hours”.
Kemiallinen käsittely (painekyllästys):
aktiivinen ainesosa, paine (psi tai kPa) ja pitoisuus (%):
Chemical and temperature –kohtaan ”aktiivinen ainesosa”
Duration and temperature: –kohtaan esimerkiksi ”paine (psi tai kPa) ja pitoisuus
(%)”.
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