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Portugalista EU-maihin saapuvan tavaraliikenteen havupuinen
pakkausmateriaali tulee olla ISPM 15 -standardin mukaista
Mäntyankeroinen on havumetsien vaarallinen kasvintuhooja, joka on Euroopassa levinnyt jo koko
Portugalin manneralueelle. Mäntyankeroisen merkittävin levittäjä on tavaroiden kuljetuksissa
käytettävä käsittelemätön puinen pakkausmateriaali. Puiseksi pakkausmateriaaliksi luetaan mm.
erilaiset tuki-, väli- ja aluspuut, kuormalavat, alustat, laatikot, rasiat, kehikot, kelat, tynnyrit ja
pytyt.
Portugalista muihin EU-maihin tulevan havupuisen pakkausmateriaalin tulee olla käsiteltyä ja
merkittyä ISPM 15 -standardin mukaisesti.
Portugaliin suuntautuvassa tavaraliikenteessä kannattaa huomioida mahdollinen tavaraerän ja sen
myötä puisen pakkausmateriaalin jatkokuljetus tai pakkausmateriaalin uudelleenkäyttö toiseen EUmaahan tai muuhun ISPM 15 -standardin vaatimuksia edellyttävään maahan. Samoin mahdollinen
pakkausmateriaalin palautuminen takaisin Suomeen edellyttää, että pakkausmateriaali on käsitelty
ja merkitty ISPM 15 -standardin mukaisesti. Tämän vuoksi Portugaliin suuntautuvassa
tavaraliikenteessä kannattaa siirtyä käyttämään ISPM 15 -standardin mukaista puista
pakkausmateriaalia niin pian kuin mahdollista. Muiden EU-maiden välisessä tavaraliikenteessä
puisen pakkausmateriaalin ei tarvitse täyttää ISPM 15 -standardin vaatimuksia.
ISPM 15 – standardin mukaiset käsittely- ja merkintävaatimukset
Puinen pakkausmateriaalin pitää olla:
 valmistettu kuoritusta puusta, ja
 joko kuumennuskäsitelty tai valmistettu kuumennuskäsitellystä puusta (puutavaran ytimessä
lämpötilan pitää olla kuumennusprosessiin aikana vähintään 56 °С 30 minuutin ajan) tai
 käsitelty tai valmistettu metyylibromidilla kaasutetusta puusta, sekä
 varustettu standardin mukaisella merkinnällä.
Kuumennuskäsittelyksi voidaan hyväksyä kuumennuskäsittelyn (HT) tai (DH) lisäksi uunikuivaus
(KD), kemiallinen painekyllästys (CPI) tai muu käsittely, jos käsittelyprosessin aikana lämpötila
puun ytimessä on saavuttanut kuumennuskäsittelylle asetetut standardin mukaiset vaatimukset.
Esimerkki ISPM 15 -standardin mukaisesta merkinnästä:
Merkintöjen selitys:
XX = käsittely- tai valmistusmaa
YYYYY = merkinnänhaltijan tunnusnumero
ZZ = käsittely;
HT Heat treatment -kuumennuskäsittely tai
MB Metyylibromidi –kaasutuskäsittely tai
DH Dielectric heating -kuumennuskäsittely
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