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Kasvintuotannon osasto, kasvinterveysyksikkö 

Ohje Tullille kasvien ja kasvituotteiden tuontitarkastusmaksuista 
 
HINNASTO kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) ja 
taimiaineistolaissa (1205/94) tarkoitetuista tuontitarkastuksista perittävistä maksuista. 
 
Hinnaston peruste: Maa- ja metsätalousministeriön asetus (1146/2018) Ruokaviraston maksullisista suoritteista. 
 
Kasvisten ja hedelmien sekä kasvinterveystodistusten tarkastukset tekee Tulli.  
Maksuperuste: Valtiovarainministeriön asetus (1280/2018) Tullin maksullisista suoritteista . 
 
Hinnaston tullinimikkeissä ja niiden sisällössä on huomioitu tuontivaatimukset kasvinterveyslain (702/2003) ja 
maa- ja metsätalousministeriön antaman kasvinterveysasetuksen (17/08, muutoksineen) liitteen V B, sekä 
Euroopan komission päätösten 93/359/ETY, 93/360/ETY, 93/365/EEC, 93/422/ETY, 93/423/ETY, 2002/757/EY, 
2007/410/EY, 2007/433/EY, 2013/780/EU, 2014/78/EU, 2014/83/EU, 2015/893/EU mukaisesti. Taimiaineiston 
maahantuonnin tarkastusmaksu, alin tarkastusmaksu ja maksun korotukset ovat sivulla 18-19 kohdissa 1.3 -1.5. 
 
Voimassa 1.3.2019 alkaen toistaiseksi. Muutokset edelliseen keltaisella. 
Vihreällä merkityt kasvit (suku/laji) esiintyy samassa nimikeryhmässä useamman kerran. 
 
 
1. Tuonnin yhteydessä perittävät maksut 
 
1.1. Kasvien, kasvinosien ja muiden tavaroiden maahantuonnin yhteydessä kasvinterveyden suojelemisesta 

annetun lain (702/2003) nojalla suoritetusta tarkastuksesta peritään maksu jokaisesta erillisen 
terveystodistuksen ja muun hyväksyttävän todistuksen tai Ruokaviraston antaman maahantuonnin 
poikkeuslupapäätöksen kattamasta tuontierästä seuraavasti: 
 

1.2. Hinnasto 
 
NIMIKE TAVARA ITU-koodi Hintaperuste 
0601 
 

Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, 
lepotilassa olevat, kasvavat tai kukkivat; sikurit 
elävinä kasveina tai juurina 

S702 6,40 euroa/100 kg 
 

ex 0602 
 

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja 
varttamisoksat (poislukien sienirihmasto 0602 90 10) 
- ruukku- ja viherkasvit sekä akvaariokasvit  

S703 
 
S704 

6,40 euroa/100 kg 
5,80 euroa/100 kg 

ex 0603 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leikkokukat, kukannuput tuoreet: 
 Dendranthema (Chrysanthemum), krysanteemit 
 Dianthus L., neilikat 
 Gypsophila L., harsokukat 
 Orchidaceae-heimo, orkideat 
 Solidago L., piiskut 

ja leikkokukat ja kukannuput Euroopan ulkopuolisista 
maista: 
 Aster spp., asterit 
 Eryngium L., piikkiputket 
 Hypericum L., kuismat 
 Lisianthus L., eustomat 
 Rosa L., ruusut 
 Trachelium L., sininupit 
 Prunus L., mm.tuomet, kirsikat ja luumut 

sekä seuraavien tulipoltteen isäntäkasvien 
koristeoksat:  
 Amelanchier (tuomipihlajat), Chaenomeles 

(ruusukvittenit), Cotoneaster (tuhkapensaat), 
Crataegus (orapihlajat), Cydonia (kvittenit), 
Eriobotrya (japaninmispeli), Malus (omenat), 

S700 5,80 euroa/100 kg 
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Kasvintuotannon osasto, kasvinterveysyksikkö 

Ohje Tullille kasvien ja kasvituotteiden tuontitarkastusmaksuista 
 
NIMIKE TAVARA ITU-koodi Hintaperuste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
myös tullikoodilla 
ex 1211 90 86 
tuotaessa 

Mespilus (mispelit), Photinia davidiana, Pyracantha 
(tulimarjat), Pyrus (päärynät), Sorbus (pihlajat) 

 Seuraavat ruutakasvien suvut: Aegle, Aeglopsis, 
Afraegle, Atalantia, Balsamocitrus, Burkillanthus, 
Calodendrum, Choisya, Clausena, Limonia, 
Microcitrus, Murraya, Pamburus, Severinia, Swinglea, 
Triphasia, Vepris  

 
Lisäksi liitteessä I olevan luettelon kasvilajien 
koristeoksat USA:sta  

 
Sekä tullikoodilla ex 1211 90 86 tuotavien edellä 
olevien kasvilajien ja sukujen leikkokukat, koristeoksat, 
leikkovihreä, lehtivihannekset. 

ex 0604 20 
ex 0604 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole 
kukkia tai kukannuppuja, tuoreet: 
 Castanea Mill., kastanja 
 Pelargonium L., pelargonit ja pielikit 
 Phoenix L., taatelipalmu 
 Populus L., haapa ja poppeli 
 Coniferales, havukasvit 
 Quercus L., tammi 
 Betula, koivut (oksat lehtineen tai ilman), myös 

kuivat 
 Manihot esculenta, maniokki (lehdet) 
 Zea mays, maissi Afrikasta ja Amerikasta 

 
ja seuraavien tulipoltteen isäntäkasvien koristeoksat:    
 Amelanchier (tuomipihlajat), Chaenomeles 

(ruusukvittenit), Cotoneaster (tuhkapensaat), 
Crataegus          (orapihlajat), Cydonia (kvittenit), 
Eriobotrya  (japaninmispeli), Malus (omenat), 
Mespilus (mispelit), 

 Photinia davidiana, Pyracantha (tulimarjat), Pyrus 
(päärynät), Sorbus (pihlajat)  

 Seuraavat ruutakasvien suvut: Aegle, Aeglopsis, 
Afraegle, Atalantia, Balsamocitrus, Burkillanthus, 
Calodendrum, Choisya, Clausena, Limonia, 
Microcitrus, Murraya, Pamburus, Severinia, Swinglea, 
Triphasia, Vepris  

 
Lisäksi liitteessä I olevan luettelon kasvilajien 
koristeoksat USA:sta 

 
lisäksi USA:sta ja Kanadasta: 
 Acer saccharum Marsh., sokerivaahtera 
ja Euroopan ulkopuolisista maista: 
 Prunus L., luumut, tuomet, kirsikat ym. 
 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta 
kansantasavallasta, Japanista, Mongoliasta, Korean 
tasavallasta, Venäjältä, Taiwanista ja Yhdysvalloista: 
 Fraxinus, Saarnet (oksat lehtineen tai ilman), myös 

kuivat 
 Juglans ailantifolia, Japaninjalopähkinä (oksat 

S701 5,80 euroa/100 kg 
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Ohje Tullille kasvien ja kasvituotteiden tuontitarkastusmaksuista 
 
NIMIKE TAVARA ITU-koodi Hintaperuste 
 

  
 
 
 
 
 
 
myös tullikoodilla 
ex 1211 90 86 
tuotaessa 

lehtineen tai ilman), myös kuivat 
 Juglans mandshurica, Mantšurianjalopähkinä (oksat 

lehtineen tai ilman), myös kuivat 
 Pterocarya rhoifolia, Japaninsiipipähkinä (oksat 

lehtineen tai ilman), myös kuivat 
 Ulmus davidiana, Jalavalaji (sis. japaninjalavan, oksat 

lehtineen tai ilman), myös kuivat 
 
Sekä tullikoodilla ex 1211 90 86 tuotavien edellä 
olevien kasvilajien ja sukujen leikkokukat, 
koristeoksat, leikkovihreä, lehtivihannekset. 

0701 
 

Tuoreet tai jäähdytetyt perunan mukulat: 
 Solanum tuberosum 

S719 Alkavaa 25 000 kg 
kohti 71,00 euroa 

ex 0703 
 

Istutettavaksi tarkoitetut kepa-, salotti-, valko- ja 
purjosipulit sekä muut Allium –sukuiset istukassipulit 

S728 6,40 euroa/100 kg 
 

ex 0706 90 90 Punajuuret, teolliseen jalostukseen, tuoreet: 
 Beta vulgaris, punajuuret 

S716 lähetystä kohti  
19,40 euroa 

 
0702 00 00 
0709 30 00 
 
0709 40 00 
0709 99 90 60 
ex 0709 60 

 
ex 0709 99 10 
ex 0709 99 90 

 
 
0709 99 60 
1211 90 86 20 
 

Muut tuoreet ja jäähdytetyt kasvikset: 
 Solanum lycopersicum; tomaatti  
 Solanum melongena L., S. aethiopicum, S. 

macrocarpon munakoisot 
 Apium graveolens L., lehti- ja ruotisellerit 
 Momordica L., karvaskurkut 
 Capsicum, paprikat 

 
 Eryngium, piikkiputket (lehtivihannekset) 
 Limnophila, kidusruohot(lehtivihreät) 
 Manihot esculenta, maniokki (lehdet) 

 
 Zea mays, maissi Afrikasta ja Amerikasta 
 Ocimum spp., basilikat 

 

5JO 
verolaji 
/maksuas
etus 

Tulli tarkastaa ja 
määrää maksun  
koodit: S100-S111 
http://www.finlex.fi
/fi/laki/alkup/2018/
20181280 

ex 0713 32 
0713 33 10  
ex 0713 39 

Kuivattu palkovilja, kylvämiseen tarkoitettu: 
 Phaseolus L., pavut 

S721 6,40 euroa/100 kg 
 

 
 
0804 50 00 00 

Mangot ja guavat, tuoreet, Euroopan ulkopuolisista 
valtioista: 
 Mangifera L., mangot 
 Psnnidium L., guavat 

5JO 
verolaji 
/maksuas
etus 

Tulli tarkastaa ja 
määrää maksun  

0805 Sitrushedelmät, tuoreet: 
 Citrus L., sitrukset 
 Microcitrus 
 Naringi 
 Fortunella Swingle, kääpiöappelsiinit 
 Swinglea 
 Poncirus Raf., kolmilehtiappelsiinit ja niiden hybridit  

 http://www.finle
x.fi/fi/laki/alkup/
2016/20161364 

 
 

koodit: S100-S111 

 
 
ex 0808 10 
ex 0808 30 
ex 0808 40 

Omenat, päärynät ja kvittenit, tuoreet, Euroopan 
ulkopuolisista valtioista: 
 Cydonia Mill., kvitteni 
 Malus Mill., omena 
 Pyrus L., päärynä 

  

 
ex 0809 00 
 

Aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), 
luumut ja oratuomenmarjat, tuoreet, Euroopan 
ulkopuolisista valtioista: 
 Prunus L., luumut yms. 
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NIMIKE TAVARA ITU-koodi Hintaperuste 
 
 
0810 30 
0810 40 
0810 70 00 
ex 0810 90 75 90 
 

Muut hedelmät, tuoreet, Euroopan ulkopuolisista 
valtioista 
 Ribes L., herukat ja karviaiset 
 Vaccinium L., juolukat, karpalot, puolukat ja mustikat 
 Diospyros L., kakiluumut,  
 Annona L., kirimoija 
 Passiflora L., passiohedelmä 
Syzygium Gaernt., mausteneilikka, ”Rose apple” 

5JO 
verolaji 
/maksuase
tus 

Tulli tarkastaa ja 
määrää maksun 
 
 
 koodit: S100-S111 
http://www.finlex.f
i/fi/laki/alkup/2018
/20181280 

0810 90 75 30 Granaattiomenat Afrikan mantereen valtioista, Kap 
Verdeltä, Saint Helenalta, Madagaskarilta, 
Réunionilta, Mauritiukselta ja Israelista: 
 Punica granatum, granaattiomena 

  
 

 ex 1001 
ex 1002 
ex 1003 
ex 1004 
ex 1007 
ex 1008 21 
ex 1008 29 
ex 1008 60 
ex 1008 90 
  
 
 

Vilja; siemen-, rehu- ja leipävilja, Afganistanista, 
Intiasta, Iranista, Irakista, Meksikosta, Nepalista, 
Pakistanista, Etelä-Afrikasta ja USA:sta: 
 Triticum,vehnät 
 Secale, ruis 
 x Triticosecale, ruisvehnä 
Argentiinasta, Australiasta, Boliviasta, Chilestä, 
Uudesta Seelannista ja Uruguaysta: 
 Hordeum,ohra 
 Avena, kaura 
 Sorghum, durra 
 Panicum, hirssi 
 (kuuluvat Poaceae /Graminae –heimoon) 

  

1005 10 Maissin siemenet, kylvämiseen tarkoitettu: 
 Zea mays L., maissi 

S729 Jokainen alkava 
1000 kg 0,74 euroa 
 

1006 10 10 
 

Riisin siemenet, kylvämiseen tarkoitettu: 
 Oryza spp., riisi 

S725 6,40 euroa/100 kg 
 

ex 1205  
1206 00 10 
ex 1207 
ex 1209 
 

Siemenet, kylvämiseen tarkoitetut: 
 Capsicum spp., paprikat 
 Helianthus annuus L., auringonkukat 
 Solanum lycopersicum L. tomaatit 
 Medicago sativa L., sini- eli rehumailanen 
 Prunus L., mm. tuomet, kirsikat ja luumut 
 Rubus L., vadelmat, vatut ja lakat 
 Allium ascalonicum L., salottisipulit 
 Allium cepa L., sipulit 
 Allium porrum L., purjot 
 Allium schoenoprasum L.,ruohosipulit 
 Beta vulgaris L., kelta-, puna-, rehu- ja sokerijuurikas 

sekä lehti- ja ruotimangoldi 
 Citrus, sitrukset ja niiden hybridit 
 Fortunella, kumkvantti (fortunella) ja sen hybridit 
 Poncirus, ”kolmilehtiappelsiini” (karvasappelsiini) ja 

sen hybridit 
 Pinus, männyt, myös kävyt (kasvien lisäämiseen) 
 Pseudotsuga menziesii, douglaskuusi, myös kävyt 

(kasvien lisäämiseen) 
 Seuraavat ruutakasvien suvut: Aegle, Aeglopsis, 

Afraegle, Atalantia, Balsamocitrus, Burkillanthus, 
Calodendrum, Choisya, Clausena, Limonia, 
Microcitrus, Murraya, Pamburus, Severinia, 
Swinglea, Triphasia, Vepris  

S726 6,40 euroa/100 kg 
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Ohje Tullille kasvien ja kasvituotteiden tuontitarkastusmaksuista 
 
NIMIKE TAVARA ITU-koodi Hintaperuste 

Argentiinasta, Australiasta, Boliviasta, Chilestä, 
Uudesta Seelannista ja Uruguaysta:  
 Cruciferae, ristikukkaiset 
 Poaceae (Graminae), heinät 
 Trifolium spp., apilat 

ex 1211 90 86 
 

Elävä siitepöly, pölytykseen tarkoitettu seuraavista 
tulipoltteen isäntäkasveista: 
 Amelanchier (tuomipihlajat), Chaenomeles 

(ruusukvittenit), Cotoneaster (tuhkapensaat), 
Crataegus (orapihlajat), Cydonia (kvittenit), 
Eriobotrya  (japaninmispeli), Malus (omenat), 
Mespilus (mispelit), Photinia davidiana, Pyracantha 
(tulimarjat), Pyrus (päärynät), Sorbus (pihlajat)  

 Sekä edellä olevien (ex 0603, ex 0604 20, ex 0604 90, 
0709 30 00, 0709 40 00, ex 0709 60 ja ex 0709 60 99) 
kohtien kasvilajien ja –sukujen leikkokukat, 
koristeoksat, leikkovihreät, lehtivihannekset 

S722 6,40 euroa/100 kg 

ex 1212 91 80 
 

Juurikkaat, teolliseen jalostukseen, tuoreet: 
 Beta vulgaris, sokerijuurikkaat 

S730 Lähetystä kohti 
19,40 euroa 
 

ex 1214 90 
 

Rehujuurikkaat ja rehujuuret, teolliseen jalostukseen, 
tuoreet: 
 Beta vulgaris, sokerijuurikkaat 

S717 Lähetystä kohti 
19,40 euroa  
 

ex 1404 90 00 
 
Puun kuori, joka 
sisältää puun-
kappaleita tai 
säleitä, kuuluu 
puujäte –
nimikkeelle  
4401 40 90 
 
 

 
 
 

 

Puun erillinen puhdas kuori, pääasiassa värjäys- ja 
parkituskäyttöön menevä: 
 Coniferales, havukasvit, Euroopan ulkopuolisista 

valtioista 
 Acer saccharum Marsh., (sokerivaahtera) 
 Populus L., (haapa ja poppeli) 
 Quercus L., (tammi), lukuun ottamatta Quercus suber 

L. (korkkitammi) 
 Fraxinus L. (saarnet),  Juglans ailantifolia 

(Japaninjalopähkinä), Juglans mandshurica Maxim. 
(Mantšurian jalopähkinä), Ulmus davidiana Planch 
(jalavalaji) ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. 
(japanin siipipähkinä), jotka ovat peräisin Kanadasta, 
Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, 
Venäjältä, Taiwanista ja USA:sta. 

 Betula, koivut Kanadasta ja USA:sta 

S718 Lähetystä kohti 
19,40 euroa  
 

ex 2303 20 
  
  

Sokerinvalmistuksen jätetuotteet, 
steriloimaton juurikasjäte: 
 Beta vulgaris  

S733 
 
 
 
S762 

Paino enintään 
25 000 kg  
19,40 euroa,  

 
jokainen edellisen 
ylittävä 1000 kg:n 
erä 0,78 euroa, 
enimmäishinta 
155,00 euroa 

ex 2530 
 

a) Maa-aines ja kasvualusta sellaisenaan, kun se 
koostuu kokonaan tai osittain maa-aineksesta tai 
kiinteistä orgaanisista aineista kuten kasvinosista, 
mukaan lukien turve- tai puunkuoripitoinen humus, 
lukuun ottamatta yksinomaan turpeesta koostuvaa. 

 

S731 
 
 
S732 
 
 

Lähetystä kohti 
19,40 euroa 
 
Paino enintään 
25 000 kg 19,40 
euroa,  
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NIMIKE TAVARA ITU-koodi Hintaperuste 

b) Kiinteä tai kasvien mukana tuleva maa-aines tai 
kasvualusta, joka koostuu kokonaan tai osittain a) -
kohdassa määritellystä aineksesta tai koostuu 
osittain mistä tahansa kiinteästä epäorgaanisesta 
aineksesta, jonka tarkoituksena  on kasvien 
elinvoiman ylläpitäminen ja joka on peräisin jostakin 
seuraavista valtioista: 
 Turkki, Valko-Venäjä, Georgia, Moldova, Venäjä, 

Ukraina 
 muut Euroopan ulkopuoliset valtiot kuin Algeria, 

Egypti, Israel, Libya, Marokko ja Tunisia 

 
S752 

 
jokainen edellisen 
ylittävä 1000 kg:n 
erä 0,78 euroa, 
enimmäishinta 
155,00 euroa  
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Kasvintuotannon osasto, kasvinterveysyksikkö 

Ohje Tullille kasvien ja kasvituotteiden tuontitarkastusmaksuista 
 
PUUTAVARA: HUOM: Hinnaston tämä osa ei koske Venäjän federaatiosta tuotavaa havupuutavaraa; katso sivu 
16 alkaen. 
    
NIMIKE TAVARA ITU-koodi Hintaperuste 
ex 4401 11 00  
ex 4401 12 00 

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina tai niiden 
kaltaisessa muodossa: 
- Platanus (plataani) Armeniasta  
- Coniferales (havupuut) Euroopan ulkopuolisista valtioista, 

sekä Kazakstanista ja Turkista (Venäjän federaatiosta: katso 
sivulta 16 alkaen) 

- Populus (haapa ja poppeli), Amerikan mantereen valtioista 
- Quercus (tammi) USA:sta  
- Lithocarpus densiflorus (''parkkitammi'') ja Taxus brevifolia 

(”lännen marjakuusi”) USA:sta  
- Fraxinus (saarnet),  Juglans ailantifolia (Japaninjalopähkinä), 

Juglans mandshurica Maxim. (Mantšurian jalopähkinä), 
Ulmus davidiana Planch (jalavalaji), ja Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc. (japanin siipipähkinä), jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, 
Taiwanista ja USA:sta, mukaan lukien puutavara, jossa ei ole 
jäljellä luonnollista pyöreää pintaa. 

- Acer (vaahterat), Aesculus (hevoskastanjat), Alnus (lepät), 
Betula (koivut), Carpinus (valkopyökit) Cercidiphyllum 
(katsurat), Corylus spp. (pähkinäpensaat), Fagus (pyökit), 
Fraxinus (saarnet), Koelreuteria (rakkopuut), Platanus 
(plataanit), Populus (haavat ja poppelit), Salix (pajut), Tilia 
(lehmukset) ja Ulmus (jalavat)  jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Korean tasavallasta, Sveitsistä ja USA:sta. 

- Amelanchier (tuomipihlaja), Aronia (aroniat), Cotoneaster 
(tuhkapensaat), Crataegus (orapihlajat), Cydonia (kvittenit), 
Malus (omenapuut), Prunus (mm. tuomet, kirsikat ja 
luumut), Pyracantha (tulimarjat), Pyrus (päärynät), Sorbus 
(pihlajat) USA:sta ja Kanadasta.  

 

S754 
 
 
 
S753 

 
    
 
S786 
 
 
 
S755 

 
 
 
S756 
 
 
 
S757 

Alle 50 m3 
tuontilähetys 
65,00 euroa,  
 
50 – 250 m3 
tuontilähetys 
80,00 euroa, 

 
251 - 1000 m3 
tuontilähetys 
150,00 euroa 
 
1001 - 2000 m3 
tuontilähetys 
215,00 euroa, 
 
Yli 2000 m3 
tuontilähetys 
360,00 euroa 
 
jos tuotava 
puutavara 
jakaantuu eri 
maahantuojien 
kesken, on alin 
tarkastusmaksu 
110,00 euroa/ 
maahantuoja 

ex 4401 21 00 
 

Havupuu lastuina tai hakkeena: 
- Coniferales, havupuu Euroopan ulkopuolisista valtioista, 

Kazakstanista, Turkista  (Venäjän federaatiosta: katso 
sivulta 16 alkaen) 

- '' - - '' - 

ex 4401 22 00 
 

Lehtipuu lastuina tai hakkeena: 
- Platanus (plataani) Armeniasta  
- Populus (haapa ja poppeli), Amerikan mantereen valtioista 
- Quercus (tammi) USA:sta  
- Lithocarpus densiflorus (''parkkitammi'') ja Taxus brevifolia 

(”lännen marjakuusi”) USA:sta  
- Fraxinus (saarnet),  Juglans ailantifolia (Japaninjalopähkinä), 

Juglans mandshurica Maxim. (Mantšurian jalopähkinä), 
Ulmus davidiana Planch (jalavalaji), ja Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc. (japanin siipipähkinä), jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 

- '' - - '' - 
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Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, 
Taiwanista ja USA:sta. 

- Acer (vaahterat), Aesculus (hevoskastanjat), Alnus (lepät), 
Betula (koivut), Carpinus (valkopyökit) Cercidiphyllum 
(katsurat), Corylus spp. (pähkinäpensaat), Fagus (pyökit), 
Fraxinus (saarnet), Koelreuteria (rakkopuut), Platanus 
(plataanit), Populus (haavat ja poppelit), Salix (pajut), Tilia 
(lehmukset) ja Ulmus (jalavat), jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Korean tasavallasta, Sveitsistä ja USA:sta. 

Hakkeena: - Amelanchier (tuomipihlaja), Aronia (aroniat), 
Cotoneaster (tuhkapensaat), Crataegus (orapihlajat), 
Cydonia (kvittenit), Malus (omenapuut), Prunus (mm. 
tuomet, kirsikat ja luumut), Pyracantha (tulimarjat), Pyrus 
(päärynät), Sorbus (pihlajat) USA:sta ja Kanadasta. 

ex 4401 40 10 
 

Sahanpuru, ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi,  rakeiksi tai 
niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu 
- Platanus (plataani) USA:sta, Armeniasta ja Sveitsistä 
- Coniferales (havupuut) Euroopan ulkopuolisista valtioista, 

Kazakstanista, Turkista (Venäjän federaatiosta: katso sivulta 
16 alkaen)  

- Populus (haapa ja poppeli), Amerikan mantereen valtioista 
- Acer saccharum, sokerivaahtera USA:sta tai Kanadasta 
- Quercus (tammi) USA:sta  
- Acer macrophyllum (''isolehtivaahtera''), Aesculus 

californica (''kalifornian hevoskastanja''), Lithocarpus 
densiflorus (''parkkitammi'') ja Taxus brevifolia (”lännen 
marjakuusi”) USA:sta  

- Fraxinus (saarnet),  Juglans ailantifolia (Japaninjalopähkinä), 
Juglans mandshurica Maxim. (Mantšurian jalopähkinä), 
Ulmus davidiana Planch (jalavalaji), ja Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc. (japanin siipipähkinä), jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, 
Taiwanista ja USA:sta 

- Betula, koivut Kanadasta ja USA:sta 

- '' - - '' - 

ex 4401 40 90 
 
Tälle 
nimikkeelle 
kuuluu myös 
puutavaran 
kuori, joka ei 
kuulu 
nimikkeelle  
1404 90 00 

 

Muu puujäte ja –tähteet, mukaan lukien kuori, joka sisältää 
puunkappaleita tai säleitä, ei kuitenkaan pölkkyinä, 
briketteinä, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa. 
- Platanus (plataani) Armeniasta  
- Coniferales (havupuut) Euroopan ulkopuolisista valtioista, 

sekä Kazakstanista ja Turkista (Venäjän federaatiosta: katso 
sivulta 16 alkaen) 

- Populus (haapa ja poppeli), Amerikan mantereen valtioista 
- Quercus (tammi) USA:sta  
- Lithocarpus densiflorus (''parkkitammi'') ja Taxus brevifolia 

(”lännen marjakuusi”) USA:sta  
- Fraxinus (saarnet),  Juglans ailantifolia (Japaninjalopähkinä), 

Juglans mandshurica Maxim. (Mantšurian jalopähkinä), 
Ulmus davidiana Planch (jalavalaji), ja Pterocarya rhoifolia 

- '' - - '' - 
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Siebold & Zucc. (japanin siipipähkinä), jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, 
Taiwanista ja USA:sta, mukaan lukien puutavara, jossa ei ole 
jäljellä luonnollista pyöreää pintaa. 

- Acer (vaahterat), Aesculus (hevoskastanjat), Alnus (lepät), 
Betula (koivut), Carpinus (valkopyökit) Cercidiphyllum 
(katsurat), Corylus spp. (pähkinäpensaat), Fagus (pyökit), 
Fraxinus (saarnet), Koelreuteria (rakkopuut), Platanus 
(plataanit), Populus (haavat ja poppelit), Salix (pajut), Tilia 
(lehmukset) ja Ulmus (jalavat), jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Korean tasavallasta, Sveitsistä ja USA:sta. 

- Amelanchier (tuomipihlaja), Aronia (aroniat), Cotoneaster 
(tuhkapensaat), Crataegus (orapihlajat), Cydonia (kvittenit), 
Malus (omenapuut), Prunus (mm. tuomet, kirsikat ja 
luumut), Pyracantha (tulimarjat), Pyrus (päärynät), Sorbus 
(pihlajat) USA:sta ja Kanadasta 

ex 4403 11 00 
ex 4403 12 00 
 

Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, peittausaineella, 
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä 
on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu: 
- Platanus (plataani) USA:sta sekä Armeniasta 
- Coniferales (havupuut) Euroopan ulkopuolisista valtioista 

(ks. liite II kohta A), Kazakstanista ja Turkista (Venäjän 
federaatiosta: katso sivulta 16 alkaen) 

- Populus (haapa ja poppeli) Amerikan mantereen valtioista 
- Acer saccharum, sokerivaahtera USA:sta tai Kanadasta  
- Quercus (tammi) USA:sta (ks. liite II kohta B) 
- Acer macrophyllum (''isolehtivaahtera''), Aesculus 

californica (''kalifornian hevoskastanja''), Lithocarpus 
densiflorus (''parkkitammi'') ja Taxus brevifolia (”lännen 
marjakuusi) USA:sta  

- Fraxinus (saarnet),  Juglans ailantifolia (Japaninjalopähkinä),  
Juglans mandshurica Maxim. (Mantšurian jalopähkinä), 
Ulmus davidiana Planch (jalavalaji) ja Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc. (japanin siipipähkinä), jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, 
Taiwanista ja USA:sta. 

- Acer (vaahterat), Aesculus (hevoskastanjat), Alnus (lepät), 
Betula (koivut), Carpinus (valkopyökit) Cercidiphyllum 
(katsurat), Corylus spp. (pähkinäpensaat), Fagus (pyökit), 
Fraxinus (saarnet), Koelreuteria (rakkopuut), Platanus 
(plataanit), Populus (haavat ja poppelit), Salix (pajut), Tilia 
(lehmukset) ja Ulmus (jalavat), jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Korean tasavallasta, Sveitsistä ja USA:sta. 

- Amelanchier (tuomipihlaja), Aronia (aroniat), Cotoneaster 
(tuhkapensaat), Crataegus (orapihlajat), Cydonia (kvittenit), 
Malus (omenapuut), Prunus (mm. tuomet, kirsikat ja 

- '' - - '' - 
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luumut), Pyracantha (tulimarjat), Pyrus (päärynät), Sorbus 
(pihlajat) USA:sta ja Kanadasta 

ex 4403 21-26 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: 
- Coniferales, havupuu Euroopan ulkopuolisista valtioista (ks. 

liite II kohta  A), Kazakstanista ja Turkista (Venäjän 
federaatiosta: katso sivulta 16 alkaen) 

- '' - - '' - 

ex 4403 91 00 
 

 
 

 

Tammea (Quercus lajit)  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:  
- Quercus (tammi) USA:sta (ks. liite II kohta B) 

- '' - - '' - 

4403 93 00 
4403 94 00 

Pyökkiä (Fagus lajit) oleva raakapuu, myös jos siitä on 
poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu 
- Fagus (pyökit) jotka ovat peräisin Kanadasta, Kiinasta, 

Korean demokraattisesta tasavallasta, Korean tasavallasta, 
Sveitsistä ja USA:sta 

- '' - - '' - 

ex 4403 95 
ex 4403 96 
ex 4403 97 
ex 4403 99 
 
 
 

Lehtipuuta oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori 
tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, (lukuun ottamatta 
maalilla, peittausaineella, kreosootilla tai muilla suoja-
aineilla käsiteltyä*)): 
- Platanus (plataani) USA:sta sekä Armeniasta 
- Populus (haapa ja poppeli) Amerikan mantereen valtioista 
- Acer saccharum, sokerivaahtera USA:sta tai Kanadasta  
- Quercus (tammi) USA:sta (ks. liite II kohta B) 
- Acer macrophyllum (''isolehtivaahtera''), Aesculus 

californica (''kalifornian hevoskastanja''), Lithocarpus 
densiflorus (''parkkitammi'') ja Taxus brevifolia (”lännen 
marjakuusi) USA:sta  

- Fraxinus (saarnet),  Juglans ailantifolia (Japaninjalopähkinä),  
Juglans mandshurica Maxim. (Mantšurian jalopähkinä), 
Ulmus davidiana Planch (jalavalaji)  ja Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc. (japanin siipipähkinä), jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta,   
Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, 
Taiwanista ja USA:sta. 

*) Otsikossa yllä oleva ”kemiallinen käsittely” –kohta ei koske 
näitä alla olevia: 

- Acer (vaahterat), Aesculus (hevoskastanjat), Alnus (lepät), 
Betula (koivut), Carpinus (valkopyökit) Cercidiphyllum 
(katsurat), Corylus spp. (pähkinäpensaat), Fagus (pyökit), 
Fraxinus (saarnet), Koelreuteria (rakkopuut), Platanus 
(plataanit), Populus (haavat ja poppelit), Salix (pajut), Tilia 
(lehmukset) ja Ulmus (jalavat), jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Korean tasavallasta, Sveitsistä ja USA:sta.  

- '' - - '' - 
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ex 4404 10 00 
ex 4404 20 00 
 

Halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa 
sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit: 
- Platanus (plataani) USA:sta sekä Armeniasta  
- Coniferales (havupuut) Euroopan ulkopuolisista valtioista 

(ks. liite II kohta A), Kazakstanista ja Turkista (Venäjän 
federaatiosta: katso sivulta 16 alkaen)               

- Populus (haapa ja poppeli) Amerikan mantereen valtioista 
- Acer saccharum (sokerivaahtera) USA:sta tai Kanadasta  
- Quercus (tammi) USA:sta (ks. liite II kohta B) 
- Acer macrophyllum (''isolehtivaahtera''), Aesculus 

californica (''kalifornian hevoskastanja''), Lithocarpus 
densiflorus (''parkkitammi'') ja Taxus brevifolia (”lännen 
marjakuusi”) USA:sta 

- Fraxinus (saarnet),  Juglans ailantifolia (Japaninjalopähkinä),  
Juglans mandshurica Maxim. (Mantšurian jalopähkinä), 
Ulmus davidiana Planch (jalavalaji) ja Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc. (japanin siipipähkinä), jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, 
Taiwanista ja USA:sta. 

- Acer (vaahterat), Aesculus (hevoskastanjat), Alnus (lepät), 
Betula (koivut), Carpinus (valkopyökit) Cercidiphyllum 
(katsurat), Corylus spp. (pähkinäpensaat), Fagus (pyökit), 
Fraxinus (saarnet), Koelreuteria (rakkopuut), Platanus 
(plataanit), Populus (haavat ja poppelit), Salix (pajut), Tilia 
(lehmukset) ja Ulmus (jalavat)  jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Korean tasavallasta, Sveitsistä ja USA:sta. 

- Amelanchier (tuomipihlaja), Aronia (aroniat), Cotoneaster 
(tuhkapensaat), Crataegus (orapihlajat), Cydonia (kvittenit), 
Malus (omenapuut), Prunus (mm. tuomet, kirsikat ja 
luumut), Pyracantha (tulimarjat), Pyrus (päärynät), Sorbus 
(pihlajat) USA:sta ja Kanadasta 

- '' - - '' - 

ex 4406 11 00 
ex 4406 12 00 
ex 4406 91 00 
ex 4406 92 00 

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt: 
- Platanus  (plataani) USA:sta sekä Armeniasta  
- Coniferales (havupuut) Euroopan ulkopuolisista valtioista 

(ks. liite II kohta A), Kazakstanista ja Turkista (Venäjän 
federaatiosta: katso sivulta 16 alkaen)  

- Populus (haapa ja poppeli) Amerikan mantereen valtioista 
- Acer saccharum (sokerivaahtera) USA:sta tai Kanadasta  
- Quercus (tammi) USA:sta (ks. liite II kohta B) 
- Acer macrophyllum (''isolehtivaahtera''), Aesculus 

californica (''kalifornian hevoskastanja''), Lithocarpus 
densiflorus (''parkkitammi'') ja Taxus brevifolia (”lännen 
marjakuusi”) USA:sta  

- Fraxinus L. (saarnet),  Juglans ailantifolia 
(Japaninjalopähkinä),  Juglans mandshurica Maxim. 
(Mantšurian jalopähkinä), Ulmus davidiana Planch 
(jalavalaji) ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. (japanin 

- '' - - '' - 
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siipipähkinä), jotka ovat peräisin Kanadasta, Kiinasta, 
Korean demokraattisesta tasavallasta, Japanista, 
Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, Taiwanista ja 
USA:sta. 

- Acer (vaahterat), Aesculus (hevoskastanjat), Alnus (lepät), 
Betula (koivut), Carpinus (valkopyökit) Cercidiphyllum 
(katsurat), Corylus spp. (pähkinäpensaat), Fagus (pyökit), 
Fraxinus (saarnet), Koelreuteria (rakkopuut), Platanus 
(plataanit), Populus (haavat ja poppelit), Salix (pajut), Tilia 
(lehmukset) ja Ulmus (jalavat), jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Korean tasavallasta, Sveitsistä ja USA:sta. 

- Amelanchier (tuomipihlaja), Aronia (aroniat), Cotoneaster 
(tuhkapensaat), Crataegus (orapihlajat), Cydonia (kvittenit), 
Malus (omenapuut), Prunus (mm. tuomet, kirsikat ja 
luumut), Pyracantha (tulimarjat), Pyrus (päärynät), Sorbus 
(pihlajat) USA:sta ja Kanadasta 

ex 4407 11  
ex 4407 12  
ex 4407 19  
 

Havupuuta oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty 
(chipped), tasoleikattu tai viiluiksi sorvattu, myös höylätty, 
hiottu tai päistään jatkettu, jonka paksuus on yli 6 mm: 
- Coniferales (havupuut) Euroopan ulkopuolisista valtioista 

(ks. liite II kohta A), Kazakstanista ja Turkista (Venäjän 
federaatiosta: katso sivulta 16 alkaen) 

 

- '' - - '' - 

ex 4407 91 
 

Tammea (Quercus lajit) oleva puu, pituussuunnassa sahattu
tai veistetty (chipped), tasoleikattu tai viiluiksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, jonka paksuus 
on yli 6 mm: 
- Quercus (tammi) USA:sta (ks. liite II kohta B) 

- '' - - '' - 

4407 92 00 Pyökkiä (Fagus) oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai 
veistetty, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, 
hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm, 
joka on peräisin Kanadasta, Kiinasta, Korean 
demokraattisesta tasavallasta, Korean tasavallasta, Sveitsistä 
ja USA:sta 
 

- '' - - '' - 

ex 4407 93 Vaahteraa (Acer) oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai 
veistetty, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, 
hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm, 
joka on peräisin Kanadasta, Kiinasta, Korean 
demokraattisesta tasavallasta, Korean tasavallasta, Sveitsistä 
ja USA:sta.  
 

- '' - - '' - 

ex 4407 95 Saarnea (Fraxinus) Kanadasta, Kiinasta, Japanista, 
Mongoliasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, Korean 
tasavallasta, Venäjältä, Taiwanista, Sveitsistä ja USA:sta, 
peräisin oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty, 
tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai 
päistään jatkettu puu, jonka paksuus on yli 6 mm. 

- '' - - '' - 
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ex 4407 96 
ex 4407 97 
ex 4407 99 
            

Lehtipuuta oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai veistetty 
(chipped), tasoleikattu tai viiluiksi sorvattu, myös höylätty, 
hiottu tai päistään jatkettu, paksuus yli 6 mm: 
- Platanus  (plataani) USA:sta sekä Armeniasta ja Sveitsistä 
- Populus (haapa ja poppeli) Amerikan mantereen valtioista 
- Acer saccharum (sokerivaahtera) USA:sta tai Kanadasta 
- Quercus (tammi) USA:sta (ks. liite II kohta B) 
- Acer macrophyllum (''isolehtivaahtera''), Aesculus 

californica (''kalifornian hevoskastanja''), Lithocarpus 
densiflorus (''parkkitammi'') ja Taxus brevifolia (”lännen 
marjakuusi”) USA:sta  

- Fraxinus L. (saarnet),  Juglans ailantifolia 
(Japaninjalopähkinä),  Juglans mandshurica Maxim. 
(Mantšurian jalopähkinä), Ulmus davidiana Planch 
(jalavalaji) ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. (japanin 
siipipähkinä), jotka ovat peräisin Kanadasta, Kiinasta, 
Korean demokraattisesta tasavallasta, Japanista, 
Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, Taiwanista ja 
USA:sta. 

- Acer (vaahterat), Aesculus (hevoskastanjat), Alnus (lepät), 
Betula (koivut), Carpinus (valkopyökit) Cercidiphyllum 
(katsurat), Corylus spp. (pähkinäpensaat), Fagus (pyökit), 
Fraxinus (saarnet), Koelreuteria (rakkopuut), Platanus 
(plataanit), Populus (haavat ja poppelit), Salix (pajut), Tilia 
(lehmukset) ja Ulmus (jalavat)  jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Korean tasavallasta, Sveitsistä ja USA:sta. 

- Amelanchier (tuomipihlaja), Aronia (aroniat), Cotoneaster 
(tuhkapensaat), Crataegus (orapihlajat), Cydonia (kvittenit), 
Malus (omenapuut), Prunus (mm. tuomet, kirsikat ja 
luumut), Pyracantha (tulimarjat), Pyrus (päärynät), Sorbus 
(pihlajat) USA:sta ja Kanadasta 

- '' - - '' - 

ex 4408 10 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: 

- Coniferales (havupuut) Euroopan ulkopuolisista valtioista 
(ks. liite II kohta A), Kazakstanista ja Turkista (Venäjän 
federaatiosta: katso sivulta 16 alkaen) 

 

- '' - - '' - 

ex 4416 
 
 
 
 
 

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut 
tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös tynnyrin kimmet: 
- Platanus (plataani) USA:sta sekä Armeniasta ja Sveitsistä 
- Coniferales, havupuu Euroopan ulkopuolisista valtioista (ks. 

liite II kohta A), Kazakstanista jaTurkista (Venäjän 
federaatiosta: katso sivulta 16 alkaen)             

- '' - - '' - 
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- Populus (haapa ja poppeli) Amerikan mantereen valtioista 
- Acer saccharum, sokerivaahtera USA:sta tai Kanadasta  
- Quercus (tammi) USA:sta (lukuun ottamatta puutavaraa, 

josta on olemassa kirjallinen tieto siitä, että puutavaraa on 
käsitelty tai valmistettu lämpökäsittelemällä sitä siten, että 
puun lämpötila on noussut  vähintään 176°C:seen 20 
minuutin ajaksi) (ks. liite II kohta B) 

- Acer macrophyllum (''isolehtivaahtera''), Aesculus californica 
(''kalifornian hevoskastanja''), Lithocarpus densiflorus 
(''parkkitammi'') ja Taxus brevifolia (”lännen marjakuusi) 
USA:sta  

- Fraxinus L. (saarnet),  Juglans ailantifolia 
(Japaninjalopähkinä),  Juglans mandshurica Maxim. 
(Mantšurian jalopähkinä), Ulmus davidiana Planch 
(jalavalaji) ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. (japanin 
siipipähkinä), jotka ovat peräisin Kanadasta, Kiinasta, 
Korean demokraattisesta tasavallasta,   Japanista, 
Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, Taiwanista ja 
USA:sta. 

- Betula, koivut Kanadasta ja USA:sta 
- Amelanchier (tuomipihlaja), Aronia (aroniat), Cotoneaster 

(tuhkapensaat), Crataegus (orapihlajat), Cydonia (kvittenit), 
Malus (omenapuut), Prunus (mm. tuomet, kirsikat ja 
luumut), Pyracantha (tulimarjat), Pyrus (päärynät), Sorbus 
(pihlajat) USA:sta ja Kanadasta 

ex 9406 10 00 Tehdasvalmisteiset puurakennukset: 
- Platanus  (plataani) USA:sta sekä Armeniasta 
- Coniferales (havupuut) Euroopan ulkopuolisista valtioista 

(ks. liite II kohta A), Kazakstanista ja Turkista (Venäjän 
federaatiosta: katso sivulta 16 alkaen)               

- Populus (haapa ja poppeli) Amerikan mantereen valtioista 
- Acer saccharum (sokerivaahtera) USA:sta tai Kanadasta  
- Quercus (tammi) USA:sta (ks. liite II kohta B) 
- Acer macrophyllum (''isolehtivaahtera''), Aesculus 

californica (''kalifornian hevoskastanja''), Lithocarpus 
densiflorus (''parkkitammi'') ja Taxus brevifolia (”lännen 
marjakuusi”) USA:sta 

- Fraxinus L. (saarnet),  Juglans ailantifolia 
(Japaninjalopähkinä),  Juglans mandshurica Maxim. 
(Mantšurian jalopähkinä), Ulmus davidiana Planch 
(jalavalaji) ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. (japanin 
siipipähkinä), jotka ovat peräisin Kanadasta, Kiinasta, 
Korean demokraattisesta tasavallasta,   Japanista, 
Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, Taiwanista ja 
USA:sta. 

- Acer (vaahterat), Aesculus (hevoskastanjat), Alnus (lepät), 
Betula (koivut), Carpinus (valkopyökit) Cercidiphyllum 
(katsurat), Corylus spp. (pähkinäpensaat), Fagus (pyökit), 
Fraxinus (saarnet), Koelreuteria (rakkopuut), Platanus 

- '' - - '' - 
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Kasvintuotannon osasto, kasvinterveysyksikkö 

Ohje Tullille kasvien ja kasvituotteiden tuontitarkastusmaksuista 
 
NIMIKE TAVARA ITU-koodi Hintaperuste 

(plataanit), Populus (haavat ja poppelit), Salix (pajut), Tilia 
(lehmukset) ja Ulmus (jalavat), jotka ovat peräisin 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta tasavallasta, 
Korean tasavallasta, Sveitsistä ja USA:sta. 

- Amelanchier (tuomipihlaja), Aronia (aroniat), Cotoneaster 
(tuhkapensaat), Crataegus (orapihlajat), Cydonia (kvittenit), 
Malus (omenapuut), Prunus (mm. tuomet, kirsikat ja 
luumut), Pyracantha (tulimarjat), Pyrus (päärynät), Sorbus 
(pihlajat) USA:sta ja Kanadasta 
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Kasvintuotannon osasto, kasvinterveysyksikkö 

Ohje Tullille kasvien ja kasvituotteiden tuontitarkastusmaksuista 
 
TAULUKKO A: HAVUPUUTAVARA Venäjän Euroopan puoleisesta osasta, lehtikuusta ja suoja-alueelle (Iso-
Britannia, Irlanti, Kreikka, Kypros ja Korsika) tarkoitettua havupuuta lukuun ottamatta (vähennetty 1 %:n 
tarkastus) (VEROLAJIKOODI ON 6KH): 
 

NIMIKE TAVARA 
ITU-
koodi 

Hinta-
peruste 

ex 4401 11 00 
 
ex 4401 21 00 
ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 
 

 
 
 ex 4403 11 00 
 
 
ex 4403 21-26 
 
 
 
ex 4404 10 00 
 
ex 4406 11 00 
ex 4407 11-19 
 
 
 
ex 4408 10 
 
 
 
 
 
ex 4416 00 00 
 
 

ex 9406 10 00 

Havupuuta oleva polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, 
oksina tai niiden kaltaisessa muodossa.  
Havupuu, lastuina tai hakkeena 
Sahanpuru 
Muu havupuinen puujäte ja –tähteet, mukaan lukien 
kuori, joka sisältää puunkappaleita tai säleitä ja joka ei 
kuulu nimikkeelle 1404 90 00, ei kuitenkaan pölkkyinä, 
briketteinä, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa.  
Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, peittausaineella, 
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä 
on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu 
Havupuuta oleva raakapuu, lukuun ottamatta maalilla, 
peitttausaineella, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla 
käsitelty havupuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai 
pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu 
Halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa 
sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit 
Puiset rata- ja raitiotiepölkyt 
Havupuuta oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai 
veistetty (chipped), tasoleikattu tai viiluiksi sorvattu, myös 
höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, jonka paksuus on yli 
6 mm 
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 
Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut 
tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös tynnyrin kimmet 
sellaisenaan 

Tehdasvalmisteiset puurakennukset 

S766 
 
 
 

S765 
 
 
  

S775 
 
 
 

S767 
 
 
 
 

S768 
 
 
 

S769 
 

Alle 50 m3 
tuontilähetys 
5,70 euroa,  
 
50 – 250 m3 
tuontilähetys 
7,00 euroa, 

 
251 - 1000 m3 
tuontilähetys 
150,00 euroa 
 
1001 - 2000 
m3 
tuontilähetys 
215,00 euroa, 
 
Yli 2000 m3 
tuontilähetys 
360,00 euroa 
 

110,00 euroa/ 
maahantuoja 
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Kasvintuotannon osasto, kasvinterveysyksikkö 

Ohje Tullille kasvien ja kasvituotteiden tuontitarkastusmaksuista 
 
TAULUKKO B: HAVUPUUTAVARA Venäjän Aasian puoleisesta osasta, lehtikuusta ja suoja-alueelle (Iso-
Britannia, Irlanti, Kreikka, Kypros ja Korsika) tarkoitettua havupuuta lukuun ottamatta (100 %:n tarkastus) 
(VEROLAJIKOODI ON 6KH): 
 

NIMIKE TAVARA 
ITU-
koodi 

Hinta-
peruste 

ex 4401 11 00 
 
ex 4401 21 00 
ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 
 

 
 
 ex 4403 11 00 
 
 
ex 4403 21-26 
 
 
 
ex 4404 10 00 
 
ex 4406 11 00 
ex 4407 11-19 
 
 
 
ex 4408 10 
 
 
 
 
 
ex 4416 00 00 
 
 

ex 9406 10 00 

Havupuuta oleva polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, 
oksina tai niiden kaltaisessa muodossa.  
Havupuu, lastuina tai hakkeena 
Sahanpuru 
Muu havupuinen puujäte ja -tähteet, mukaan lukien kuori, 
joka sisältää puunkappaleita tai säleitä ja joka ei kuulu 
nimikkeelle 1404 90 00, ei kuitenkaan pölkkyinä, 
briketteinä, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa.  
Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, peittausaineella, 
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä 
on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu 
Havupuuta oleva raakapuu, lukuun ottamatta maalilla, 
peitttausaineella, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla 
käsitelty havupuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai 
pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu 
Halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa 
sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit 
Puiset rata- ja raitiotiepölkyt 
Havupuuta oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai 
veistetty (chipped), tasoleikattu tai viiluiksi sorvattu, myös 
höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, jonka paksuus on yli 
6 mm 
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 
Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut 
tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös tynnyrin kimmet 
sellaisenaan 

Tehdasvalmisteiset puurakennukset 

S771 
 
 
 

S770 
 
 
  

S776 
 
 

S772 
 
 
 
 
 

S773 
 
 
 

S774 
 

Alle 50 m3 
tuontilähetys 
65,00 euroa,  
 
50 – 250 m3 
tuontilähetys 
80,00 euroa, 

 
251 - 1000 m3 
tuontilähetys 
150,00 euroa 
 
1001 - 2000 
m3 
tuontilähetys 
215,00 euroa, 
 
Yli 2000 m3 
tuontilähetys 
360,00 euroa 
 

110,00 euroa/ 
maahantuoja 
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Kasvintuotannon osasto, kasvinterveysyksikkö 

Ohje Tullille kasvien ja kasvituotteiden tuontitarkastusmaksuista 
 
 
TAULUKKO C: Koko Venäjän federaatiosta LEHTIKUUSI ja SUOJA-ALUEELLE (Iso-Britannia, Irlanti, Kreikka, 
Kypros ja Korsika) tarkoitettu havupuutavara (100 %:n tarkastus) (VEROLAJIKOODI ON 6KA): 
 

NIMIKE TAVARA 
ITU-
koodi 

Hinta-
peruste 

ex 4401 11 00 
 
ex 4401 21 00 
ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 
 

 
 
 ex 4403 11 00 
 
 
ex 4403 21-26 
 
 
 
ex 4404 10 00 
 
ex 4406 11 00 
ex 4407 11-19 
 
 
 
ex 4408 10 
 
 
 
 
 
ex 4416 00 00 
 
 

ex 9406 10 00 

Havupuuta oleva polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, 
oksina tai niiden kaltaisessa muodossa.  
Havupuu, lastuina tai hakkeena 
Sahanpuru 
Muu havupuinen puujäte ja -tähteet, mukaan lukien kuori, 
joka sisältää puunkappaleita tai säleitä ja joka ei kuulu 
nimikkeelle 1404 90 00, ei kuitenkaan pölkkyinä, 
briketteinä, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa.  
Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, peittausaineella, 
kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, ei kuitenkaan jos siitä 
on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu 
Havupuuta oleva raakapuu, lukuun ottamatta maalilla, 
peitttausaineella, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla 
käsitelty havupuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai 
pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu 
Halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa 
sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit 
Puiset rata- ja raitiotiepölkyt 
Havupuuta oleva puu, pituussuunnassa sahattu tai 
veistetty (chipped), tasoleikattu tai viiluiksi sorvattu, myös 
höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, jonka paksuus on yli 
6 mm 
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 
Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut 
tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös tynnyrin kimmet 
sellaisenaan 

Tehdasvalmisteiset puurakennukset 

S780 
 
 
 

S781 
 
 
  

S785 
 
 
 

S782 
 
 
 
 

S783 
 
 
 

S784 
 

Alle 50 m3 
tuontilähetys 
65,00 euroa,  
 
50 – 250 m3 
tuontilähetys 
80,00 euroa, 

 
251 - 1000 m3 
tuontilähetys 
150,00 euroa 
 
1001 - 2000 
m3 
tuontilähetys 
215,00 euroa, 
 
Yli 2000 m3 
tuontilähetys 
360,00 euroa 
 

110,00 euroa/ 
maahantuoja 
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Kasvintuotannon osasto, kasvinterveysyksikkö 

Ohje Tullille kasvien ja kasvituotteiden tuontitarkastusmaksuista 
 
1.3. Alin tuontitarkastusmaksu puutavaraa lukuun ottamatta on 71,00 euroa / minimisääntö on kunkin 
lisäkoodin säännössä 
 
1.4. Puutavaran alin tuontitarkastusmaksu, lukuun ottamatta Venäjän federaatiosta tuotavaa 
havupuutavaraa, on 65,00 euroa  
 
1.5. Taimiaineiston maahantuonnin yhteydessä suoritetusta taimiaineistolain (1205/94) mukaisesta 
tarkastuksesta peritään tarkastusmaksua 2,65  euroa jokaiselta erikseen tullattavaksi ilmoitetulta tuote-erän 
alkavalta 100 kilolta. / lisäkoodi S761  
 
1.6. Maksun korotus:  
Tarkastuksesta tai muusta suoritteesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään 
 klo 16.15 - 22.00 välisenä aikana, peritään maksu 50 prosentilla korotettuna / lisäkoodi S763 
 klo 22.00 - 8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä, peritään maksu 100 

prosentilla korotettuna. / lisäkoodi S764 
 
 
Proteus-laskutus 

 
HUOM! 
Proteus laskutuksen koodia käytetään vain poikkeustapauksessa, jolloin maksua ei ole mahdollista kantaa 
verotusjärjestelmillä tai kannettavaan maksuun ei liity tullauspäätöstä.  
 
Käytettävät koodit: 

- Venäjän Federaatiosta tuotavien havupuutavaran verolajin 6KH lisäkoodien S765- S776 osalta Proteus-
laskutuksessa käytetään seuraavia koodeja: 

 
ITU-lisäkoodi proteuskoodi proteus selite 
S766 8121 Havup.tuontitark. alle 50m3 
S765 8120 Havup.tuontitark. 50-250m3 
S767 8122 Havup.tuontitark. 1001-2000m3 
S775 8130 Havup.tuontitark. 251-1000m3 
S768 8123 Havup.tuontitark. yli 2000 m3 
S769 8124 Havup.tuontitark. alin tark.maksu/tuoja 
S771 8126 Havup.tuontitark. alle 50m3 
S770 8125 Havup.tuontitark. 50-250m3 
S776 8131 Havup.tuontitark. 251-1000m3 
S772 8127 Havup.tuontitark. 1001-2000m3 
S773 8128 Havup.tuontitark. yli 2000 m3 
S774 8129 Havup.tuontitark. alin tark.maksu/tuoja 

 
- Hinnaston kohdat, joissa Tulli tarkastaa ja määrää maksun VM:n maksuasetuksen mukaisesti, on käytössä 

samat julkisoikeudellisten suoritteiden verolajin 5JO mukaiset lisäkoodit: koodit: S100-S111 
 

- Muissa kuin edellä mainituissa kasvien terveystarkastusmaksuissa verolajin 6KA ja lisäkoodien sijasta 
Proteuslaskutuksessa käytetään koodia 8107- kasvien terveystarkastusmaksu. 
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Kasvintuotannon osasto, kasvinterveysyksikkö 

Ohje Tullille kasvien ja kasvituotteiden tuontitarkastusmaksuista 
 
LIITE I  Kasvilajit ja –suvut liittyen nimikkeiden ex 0603 ja ex 0604 vaatimuksiin. 
Yhdysvalloista: 
Acer macrophyllum      Isolehtivaahtera   
Acer pseudoplatanus      Vuorivaahtera   
Acer saccharum       Sokerivaahtera 
Adiantum aleuticum     Tarha-adiantumi 
Adiantum jordanii       Adiantumilaji 
Aesculus californica      Kalifornianhevoskastanja  
Aesculus hippocastanum     Balkaninhevoskastanja 
Arbutus menziesii       Mansikkapuulaji 
Arbutus unedo        Lännenmansikkapuu 
Arctostaphylos        Sianpuolukat 
Calluna vulgaris       Kanerva   
Camellia          Kamelia 
Fagus sylvatica        Euroopanpyökki 
Frangula californica      Paatsamalaji 
Frangula purshiana      Rohtopaatsama 
Fraxinus excelsior       Lehtosaarni   
Griselinia littoralis   
Hamamelis virginiana     Amerikantaikapähkinä 
Heteromeles arbutifolia    
Kalmia latifolia        Leveälehtikalmia 
Laurus nobilis        Laakeripuu 
Leucothoe         Leukotti 
Lithocarpus densiflorus     Parkkitammi   
Lonicera hispidula      Kuusamalaji 
Magnolia        Magnolia 
Michelia doltsopa   
Nothofagus obliqua      Etelänpyökkilaji 
Osmanthus heterophyllus    
Parrotia persica       Rautapuu 
Photinia x fraseri       Photinialaji 
Pieris           Kellovaiverot 
Pseudotsuga menziesii     Douglaskuusi 
Rhododendron       Atsaleat ja alppiruusut, ei laji R. simsii 
Salix caprea        Raita 
Sequoia sempervirens     Punapuu   
Syringa vulgaris       Pihasyreeni 
Taxus           Marjakuuset 
Trientalis latifolia       Metsätähtilaji 
Umbellularia californica    Kalifornianlaakeripuu 
Vaccinium ovatum      Puolukkalaji 
Viburnum         Heidet 
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Kasvintuotannon osasto, kasvinterveysyksikkö 

Ohje Tullille kasvien ja kasvituotteiden tuontitarkastusmaksuista 
 
LIITE II 
 
Vaihtoehdot kasvinterveystodistusvaatimukselle: 
 

Kohta A 

Yhdysvalloista ja Kanadasta peräisin oleva havupuutavara, suvun Thuja  (tuija) puutavaraa lukuun ottamatta: 
hyväksyttäväksi todistukseksi käy myös uunikuivaustodistus (Heat Treatment Certificate using Kiln facility), 
Kanadasta myös lämpökäsittelytodistus (Heat Treatment Certificate using Heat Chambers) 

 
Yhdysvalloista ja Kanadasta peräisin oleva suvun Thuja puutavara: hyväksyttäväksi todistukseksi käy myös 
käsittely- ja tarkastustodistus (Certificate of Debarking and Grub Hole Control) 
 
Kohta B 

Yhdysvalloista peräisin oleva Quercus-puutavara (kuoreton sahatavara): hyväksyttäväksi todistukseksi käy myös 
uunikuivaustodistus (Certificate of Kiln Drying) 

 
 

 


