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Venäläisen havupuun maahantuonti – tullinimikkeet ja lisälausekkeet 
 

1) Havupuutavaranimikkeet (Pinopsida), joihin kuuluville puutavaralähetyksille on 

Venäjältä tuotaessa oltava kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate) 

Vähennetyn (1 %) tarkastuksen piiriin kuuluu Venäjän Euroopan puoleiselta alueelta oleva 
havupuutavara, lukuun ottamatta polttopuuta ja puujätettä, sekä lehtikuusta (Larix) oleva puutavara. 
Lisäksi suoja-alueille tuotavaksi tarkoitettu havupuutavara tarkastetaan 100 %:n mukaan. 
 

Puujätteen nimikkeellä (4401 49 00) tuotavalle erilliselle kuorelle ei ole kasvinterveystodistus- ja 
tarkastusvaatimusta Euroopan puolelta tuotaessa. Aasian puoleilta peräisin olevan erillisen kuoren 
vaatimukset ovat Liitteen 2 osassa C. 
 
Kutterinpuru tai kutterinlastu katsotaan kasvinterveysvaatimusten osalta kuuluvaksi vähennetyn 
tarkastuksen piiriin kuuluvaan sahanpuruun (4401 41 00) tai lastuihin (4401 21 00). 
 

CN-nimike Tavarankuvaus 

ex 4401 11 00  Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina tai niiden 
kaltaisessa muodossa. 

ex 4401 21 00 Havupuu lastuina tai hakkeena. 

ex 4401 41 00 Sahanpuru, myös kutterinlastu tai puru. 

ex 4401 49 00 Muu havupuinen puujäte ja -tähteet, erillistä kuorta lukuun 
ottamatta. 

ex 4401 49 00 Havupuun erillinen kuori, Euroopan ulkopuoliselta alueelta 
peräisin oleva. 

ex 4403 11 00 Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, peittausaineella, kreosootilla 
tai muilla suoja-aineilla, myös jos siitä on poistettu kuori tai 
pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu.  

 
 
ex 4403 21 10 
ex 4403 21 90 
ex 4403 22 00 
 
ex 4403 23 10 
ex 4403 23 90 
ex 4403 24 00  
 
ex 4403 25 10 
ex 4403 25 90 
ex 4403 26 00 
 

Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai 
karkeasti syrjätty puu. 

- Mäntyä (Pinus spp.) 

 

 
- Kuusta, Pihtaa (Picea spp., Abies spp.) 

 

 
- Muuta havupuuta 
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ex 4403 10 00 Halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa 
sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit. 

ex 4406 11  
ex 4406 91 

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt: Kyllästämättömät ja muut. 

 
 
 

    ex 4407 11 10 
ex 4407 11 20 
ex 4407 11 90 
 
ex 4407 12 10 
ex 4407 19 20 
ex 4407 19 90 
 
ex 4407 19 10 
ex 4407 19 20 
ex 4407 19 90 
 

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

- Mäntyä (Pinus spp.) 

 

 
- Kuusta, Pihtaa (Picea spp., Abies spp.) 

 

 
 

- Muuta havupuuta 

ex 4408 10 15 
ex 4408 10 91 
ex 4408 10 91  

Havupuuta olevat viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta 
tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai niiden 
kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu 
pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, 
hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm 

ex 4409 10 18 
(11.4.2022 
alkaen) 

Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita 
varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko 
pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu 
viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -
laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös 
höylätty, hiottu tai päistään jatkettu: 

ex 4416 00 00 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset 
sekä niiden puuosat, myös tynnyrin kimmet. 

ex 9406 10 00 Tehdasvalmisteiset puurakennukset, lukuun ottamatta 
lamellihirrestä (liimahirrestä) valmistettuja rakennuksia. 
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2) Venäjältä Suomeen tuotavan havupuutavaran kasvinterveysvaatimukset ja 
merkinnät kasvinterveystodistukseen 

 

A Vaatimukset Venäjän Euroopan puoleiselta alueelta peräisin olevalle havupuutavaralle: 
(Euroopan puoleiselta alueelta voidaan tuoda myös B – kohdassa lueteltujen vaatimusten 
mukaisesti) 

 
1. Liitteessä I lueteltu havupuutavara, pois luettuna hake, lastut, sahanpuru ja puujäte, mukaan 

luettuna puutavaralastiin kuuluvat havupuiset tukipuut: 
 
Kasvinterveystodistus 
ja 
a) Puutavara on peräisin alueelta, joka tiedetään olevan vapaa seuraavista organismeista (Euroopan 

ulkopuoliset lajit/populaatiot): i) Monochamus spp. (ei-eurooppalaiset populaatiot) ii) Pissodes 
cibriani, P. fasciatus, P. nemorensis, P. nitidus, P. punctatus, P. strobi, P. terminalis, P. yunnanensis, 
P. zitacuarense iii) Scolytidae spp. (ei-eurooppalaiset) 
Puutavaran alkuperäalue on mainittava todistuksen kohdassa ”Alkuperäpaikka”. 

 
Merkinnät kasvien terveystodistukseen: 
 
Place of origin:  
Puutavaran alkuperäalue tulee mainita (EU) 2016/2031 artiklassa 71 tarkoitetussa kasvien 
terveystodistuksessa kohdassa ”Place of origin”. 
 
Additional declaration (in full wording): 
Coniferous wood meets the requirements of Regulation 2019/2072/EU, Annex VII 79 (a)  
originates in areas known to be free from: (i) Monochamus spp. (non-European populations), (ii) 
Pissodes cibriani O'Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus 
Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, 
Pissodes yunnanensis Langor & Zhang and Pissodes zitacuarense Sleeper, (iii) Scolytidae spp. (non-
European) and indicated on the phytosanitary certificate referred to in Article 71 of Regulation (EU) No 
2016/2031, under the rubric ‘place of origin’ 
 
2. Liitteessä I lueteltu havupuuta oleva hake, lastut, sahanpuru ja muu puujäte:  
 
Kasvinterveystodistus 
ja 
a) Puutavara on peräisin alueelta, joka tiedetään olevan vapaa seuraavista organismeista (Euroopan 

ulkopuoliset lajit/populaatiot): i) Monochamus spp. (ei-eurooppalaiset populaatiot) ii) Pissodes 

cibriani, P. fasciatus, P. nemorensis, P. nitidus, P. punctatus, P. strobi, P. terminalis, P. yunnanensis, P. 

zitacuarense iii) Scolytidae spp. (ei-eurooppalaiset) 

Puutavaran alkuperäalue on mainittava todistuksen kohdassa ”Alkuperäpaikka” 
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Merkinnät kasvien terveystodistukseen: 
 
Place of origin:  
Puutavaran alkuperäalue tulee mainita (EU) 2016/2031 artiklassa 71 tarkoitetussa kasvien 
terveystodistuksessa kohdassa ”Place of origin”. 
 
Additional declaration (in full wording): 
Coniferous wood meets the requirements of Regulation 2019/2072/EU, Annex VII 81 (a) 
originates in areas known to be free from Monochamus spp. (non-European populations), Pissodes 
cibriani, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes 
punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis 
Langor & Zhang and Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytidae spp. (non-European) 
 

B Vaatimukset Venäjän Aasian puoleiselta alueelta peräisin olevalle havupuutavaralle: 
(näiden vaatimusten mukaista puutavaraa voidaan tuoda koko Venäjän alueelta) 

 
1) Liitteessä I lueteltu havupuutavara, poisluettuna hake, lastut, sahanpuru ja puujäte, mukaan 
luettuna puutavaraalastiin kuuluvat havupuiset tukipuut: 
 
Kasvinterveystodistus 
ja 

a) Puutavara on kuoretonta eikä siinä ole Euroopan ulkopuolisten Monochamus-populaatioiden 

toukkien tekemiä reikiä, joiden läpimitta on yli 3 mm. 

Merkinnät kasvien terveystodistukseen: 
Additional declaration (in full wording):  

Coniferous wood meets the requirements of Regulation 2019/2072/EU, Annex VII, Point 79 (b)  

is bark-free and free from grub holes, caused by the genus Monochamus spp. (non-European 

populations), defined for this purpose as those which are larger than 3 mm across 

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. 

 
Merkinnät kasvien terveystodistukseen: 
Additional declaration (in full wording): 
Coniferous wood meets the requirements of Regulation 2019/2072/EU, Annex VII, Point 79 (c)  

has undergone kiln-drying to below 20 % moisture content, expressed as a percentage of dry matter, 

achieved through an appropriate time/temperature schedule and indicated by a mark ‘kiln-dried’ or 

‘K.D’. or another internationally recognised mark, put on the wood or on any wrapping in accordance 

with the current usage 

tai 
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c)  Puutavara on lämpökäsitelty (56°C/30 min puun ytimessä). Osoituksena siitä puutavarassa tai sen 
kääreessä on merkintä HT (Heat treatment). 

Merkinnät kasvien terveystodistukseen: 
Additional declaration (in full wording): 
Coniferous wood meets the requirements of Regulation 2019/2072/EU, Annex VII, Point 79 (d) 
has undergone an appropriate heat treatment to achieve a minimum temperature of 56 °C for a 
minimum duration of 30 continuous minutes throughout the entire profile of the wood, and indicated 
by a mark ‘HT’ put on the wood or on any wrapping in accordance with current usage, and on the 
certificate referred to in Article 71 of Regulation (EU) No 2016/2031. 
 
Treatment: 

”Heat treatment” tai ”HT” 
 
 
2) Liitteessä I lueteltu havupuuta oleva hake, lastut, sahanpuru ja muu puujäte: 
 
Kasvinterveystodistus 
ja 
a) Puutavara on tuotettu kuoritusta puusta (ei koske kuorijätettä). 
 
Merkinnät kasvien terveystodistukseen: 
Additional declaration (in full wording): 
Coniferous wood meets the requirements of Regulation 2019/2072/EU, Annex VII, Point 81 (b) 
has been produced from debarked round wood 
 
tai 
b) Puutavara on uunikuivattu alle 20 kosteusprosenttiin kuiva-aineesta. 
 

Merkinnät kasvien terveystodistukseen: 
Additional declaration (in full wording): 

Coniferous wood meets the requirements of Regulation 2019/2072/EU, Annex VII, Point 81 (c) 
has undergone kiln-drying to below 20 % moisture content, expressed as a percentage of dry matter, 
achieved through an appropriate time/temperature schedule 
 
tai 
c) Puutavara on lämpökäsitelty (56 °C 30 min), ja siitä on merkintä kasvinterveystodistuksessa, esim. 

HT (Heat Treatment). 
 

Merkinnät kasvien terveystodistukseen: 
Additional declaration (in full wording):  

Coniferous wood meets the requirements of Regulation 2019/2072/EU, Annex VII, Point 81 (e)  

has undergone an appropriate heat treatment to achieve a minimum temperature of 56 °C for a 

minimum duration of 30 continuous minutes throughout the entire profile of the wood, the latter to be 

indicated on the certificate referred to in Article 71 of Regulation (EU) No 2016/2031. 
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Treatment: 

”Heat treatment” tai ”HT” 
 
3) Vaatimukset Venäjältä Aasian puolelta tuotavalle havupuun erilliselle kuorelle 
 
Kasvinterveystodistus 
ja  
a) kuori on lämpökäsitelty (56°C, 30 min) kohdan 82 b) mukaisesti: 

Lisälausekkeen vaatimusviittaus: Havupuinen puutavara täyttää säädöksen 2019/2072/EU, liitteen 
VII, kohdan 82 b) mukaisesti: 

 
ja 

• kuorimassa tulee kuljettaa Monochamus-vektorin lentokauden ulkopuolella (käytännössä 
talviaikaan) tai säilyttää käsittelyn jälkeen peitettynä ja kuljettaa peitettynä Kohdan 82 vaatimuksen 
mukaisesti: 

 
Merkinnät kasvien terveystodistukseen: 
Additional declaration (in full wording): 

Coniferous wood meets the requirements of Regulation 2019/2072/EU, Annex VII, Point 82 (b)  
and has undergone an appropriate heat treatment to achieve a minimum temperature of 56 °C for a 
minimum duration of 30 continuous minutes throughout the entire profile of the bark, and 
subsequent to its treatment the bark was transported until leaving the country issuing that 
statement outside of the flight season of the vector Monochamus, taking into account a safety 
margin of four additional weeks at the beginning and at the end of the expected flight season, or 
with a protective covering ensuring that infestation with Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Bührer) Nickle et al. or its vector cannot occur. 

 
Treatment: 

”Heat treatment” tai ”HT” 
 

 

Sellaisenaan tai tavaralähetyksen pakkaamiseen käytetty puinen pakkausmateriaali tulee olla käsitelty ja 
merkitty ISPM 15 -standardin mukaisesti. Kasvien terveystodistusta ei vaadita, eikä sillä voi korvata 
käsittelymerkintää. 
 
Hyväksytyt käsittelyt: 
HT        Heat treatment (puun kuumennuskäsittely) 
MB       Metyylibromidikaasutus 
DH       Dielectric heating 

D Puisen pakkausmateriaalin tuontivaatimukset Suomeen Euroopan unionin ulkopuolelta 
tuotavalle puiselle pakkausmateriaalille 


