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Taustaa puutavara-asetukselle (EUTR) 

• EU:n puutavara-asetuksen tärkeimmät velvoitteet 

 

 Laittomasti korjatun puun ja puutuotteiden kauppaa pyritään estämään 

kolmen keskeisen velvoitteen avulla 

 

1) Laittomasti korjatun puun tai sellaisesta valmistettujen tuotteiden 

saattaminen markkinoille EU:ssa on kielletty 

 

2) EU:n alueella toimijoiden on noudatettava asianmukaista huolellisuutta 

silloin, kun he saattavat puutuotteita ensimmäistä kertaa EU:n 

markkinoille 

 

3) Ostaessaan markkinoille jo saatettua puuta ja myydessään sen 

eteenpäin kauppiaan on säilytettävä tiedot siitä, keneltä tuote on 

ostettu ja kenelle se on myyty 
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Taustaa puutavara-asetukselle (EUTR) 

• Laittomaksi puutavara katsotaan, jos se on alkuperämaassa korjattu 

sovellettavan lainsäädännön vastaisesti 

 

• Sovelletaan sekä EU:n alueella korjattuun puutavaraan ja puutuotteisiin että 

EU:n alueelle tuotuun puutavaraan ja puutuotteisiin 

 

• Asetus koskee puutavaraa ja puutuotteita EU:n markkinoille saattavia 

toimijoita sekä EU:n sisämarkkinoilla puutavaralla ja puutuotteilla kauppaa 

käyviä 

 

• Toimijoiden ja kauppaa käyvien velvoitteet? 
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Taustaa puutavara-asetukselle (EUTR) 

• Mitä toimijan on tehtävä? 

Toimijoiden on käytettävä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää 

(dds). Järjestelmää on sovellettava jokaisen puutavaran ja puutuotteen 

kohdalla 

 

• Mitä kauppaa käyvän on tehtävä? 

Jos yritys on kauppaa käyvä, yrityksen täytyy säilyttää jäljitettävyystiedot 

vähintään 5 vuotta 

- kuka on toimittanut tuotteen ja kenelle tuote on toimitettu edelleen? 

- tietoa myynnistä kuluttajalle ei tarvita 

- esim. kirjanpito (ostot/myynnit) 
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Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (dds) 
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Asetusta sovelletaan seuraaviin tuotteisiin 

•4401 Polttopuu,; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru 

•4403 Raakapuu 

•4406 Puiset rata- ja raitiotiepölkyt 

•4407 Puu, sahattu tai veistetty, paksuus > 6 mm 

•4408 Viilut vanerointia, ristiinliimattua vaneria tai niiden kaltaista kerrostettua puuta 

•4409 Puu (laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä tai pinnalta koko pituudelta 

muotoiltu, myös höylätty, hiottu tai päästään jatkettu 

•4410 Lastulevy sekä niiden kaltaiset levyt 

•4411 Kuitulevy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu 

•4412 Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu 

•44130000 Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina 

•441400 Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset 

•4415 Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; 

kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat;..  (Tähän eivät kuulu pakkausmateriaalit, joita 

käytetään yksinomaan toisen markkinoille saatetun tuotteen tukemisessa, suojaamisessa tai kantamisessa.) 

•44160000 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset, ... 

•4418 Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, myös puiset solulevyt, yhdistetyt lattialaatat, päreet ja paanut 

•Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 ryhmään kuuluva massa ja paperi, lukuun ottamatta bambupohjaisia 

tuotteita ja keräystuotteita (jätetuotteita) 

•940330, 940340, 94035000, 940360 ja 94039030 Puuhuonekalut 

•94060020 Tehdasvalmisteiset rakennukset 
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EUTR - Toimivaltaisen viranomaisen 

tarkastustehtävät 

• Asetuksen valvonnan lähtökohtana ns. dd- järjestelmän tarkastus, eikä tuote-

eräkohtainen tarkastus 

 

• Valvonta voi pitää sisällään myös eräkohtaista tarkastusta, mutta 

lähtökohtaisesti tarkastus ei esim. kohdistu maahantulon yhteyteen 

 

• Toimivaltainen viranomainen tekee tarkastuksia täyttävätkö toimijat asetuksen 

vaatimukset dd-järjestelmän suhteen  
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EUTR toimeenpano Suomessa 

• Suomessa kansallinen laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille 

saattamisesta (897/2013), jäljempänä puutavaralaki, tuli voimaan 1.1.2014 

 

• Puutavaralailla säädetään mm. toimivaltaisesta viranomaisesta, tietojen 

luovuttamisesta viranomaisten välillä sekä seuraamuksista 

 

• Suomessa tarkastukset toteutetaan MMM:n vuosittaisen 

tarkastusmääräyksen ja Mavin tarkastussuunnitelman mukaisesti 

 

• Pääasiassa valvontaresurssit suunnataan tuontipuuhun. Myös kotimaassa 

tuotetun puun osalta varmistetaan, että itse valvontajärjestelmä kansallisen 

dds:n osalta toimii lainsäädännön edellyttämällä tavalla 

 

• Jäsenvaltiot raportoivat komissiolle EUTR:n toimeenpanosta kahden vuoden 

välein, seuraava raportointi 30.4.2017 mennessä 
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Päivitys EUTR:n toimeenpanon tilanteeseen EU:ssa 

• Toimeenpanon tilanne vaihtelee edelleen jäsenvaltioiden välillä 

 

• Myös rangaistuskäytännöissä eroja 

 

• Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö tärkeässä 

roolissa yhdenmukaisen ja tehokkaan toimeenpanon saavuttamiseksi 

 

• Komissio hyväksynyt 13 puutavara-asetuksen valvontaorganisaatiota, joista 7 

tarjoaa palveluita Suomessa 
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Päivitys EUTR:n toimeenpanon tilanteeseen EU:ssa 

 

• Erityiskysymyksiä, joista on keskusteltu komission ja jäsenvaltioiden välillä: 

 

– Mahdolliset ”riskimaat” ja niiden huomioiminen riskiperusteisissa 

tarkastuksissa? 

 

– Onko EUTR:n rajoituksen piiriin kuuluva tuotelistaus riittävän laaja? 

 

– Kuuluvatko bambusta ja rottingista valmistetut tuotteet asetuksen piiriin? 

 

– Kierrätetyt tuotteet/elinkaarensa päättäneet tuotteet? 

 

– Sertifikaatit tai muut kolmannen osapuolen todentamat järjestelmät ja niiden 

rooli asianmukaisen huolellisuuden järjestelmässä? 
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KIITOS! 
 

www.mavi.fi 
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http://www.mavi.fi/

