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IX JAKSO 
 
 

PUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI; KORKKI JA KORKKITAVARAT; 
OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTA- TAI PALMIKOINTIAINEISTA 

VALMISTETUT TAVARAT; KORI- JA PUNONTATEOKSET 
 
 
 

44 RYHMÄ 
 
 

PUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI 
 
 
 

4401 Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa 
muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, 
briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu 

4401 10 00 polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa 
muodoissa 

Rangoille ja pölkyille, joita pidetään polttopuuna, ei ole määrätty mitään kokorajoituksia. Puun kunto 
ja muoto, jossa se esitetään tullille, erottavat sen nimikkeeseen 4403 kuuluvasta puusta (ks. HS-
selitykset, nimikkeen 4401 poikkeus b). 

Tähän nimikkeeseen ei kuulu sahanpuru eikä puujäte, vaikka ne olisi selvästi tarkoitettu käytettäviksi 
polttoaineena (alanimike 4401 31 00, 4401 39 20, 4401 39 30 tai 4401 39 80). 

4401 21 00 
ja  
4401 22 00 

puu lastuina tai hakkeena 

Ks. tämän ryhmän 1 huomautuksen a ja c kohdat sekä HS-selitykset, nimike 4401, B kohdan 
ensimmäinen kappale. 

4401 31 00 
–  
4401 39 80 

sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon 
yhteenpuristettu 

Ks. tämän ryhmän 1 huomautuksen a ja c kohdat. 

Näihin alanimikkeisiin ei kuulu tämän ryhmän 1 lisähuomautuksessa määritelty ”puujauho” 
(nimike 4405 00). 

4403 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu 

4403 10 00 maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty 

Ks. alanimikkeen 4403 10 HS-alanimikeselitykset. 

Puun kyllästäminen on käsittely, jolla puu saadaan säilymään paremmin tai sille voidaan antaa 
tiettyjä ominaisuuksia (kuten tulenkestävyys tai suoja kutistumista vastaan). Kyllästämiskäsittelyllä 
saadaan mm. havupuupylväille pitkäaikainen suoja. 

Kyllästäminen voidaan tehdä joko liottamalla pylväitä avonaisissa altaissa kuumassa nesteessä niin 
pitkään, että neste on jäähtynyt, tai käsittelemällä niitä paineen tai alipaineen avulla autoklaavissa. 

Käsittelyssä käytetyt aineet ovat pääasiassa orgaanisia tuotteita, esim. kreosootti, dinitrofenolit ja 
dinitrokresolit. 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös maalatut tai lakatut puupylväät. 
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4403 20 11 sahatukit 

Sahatukkien fyysisiä ominaisuuksia ovat mm.: 

— lieriön muoto ja suorat syyt ilman merkittävää kierteisyyttä; 

— vähintään 15 cm suuruinen halkaisija. 

Yleensä sahatukit sahataan tai veistetään pituussuunnassa sahapuutavaraksi tai ratapölkyiksi tai niitä 
käytetään vanerointiviilujen valmistamiseen (pääosin tasoleikkaamalla tai viiluksi sorvaamalla). 

4403 20 31 sahatukit 

Ks. alanimikkeen 4403 20 11 selittävät huomautukset. 

4403 20 91 sahatukit 

Ks. alanimikkeen 4403 20 11 selittävät huomautukset. 

4403 41 00 
–  
4403 49 95 

muut, tämän ryhmän 2 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puulajia 

Ks. myös HS-selitykset, tämän ryhmän yleisohjeiden alanimikeselitys eräiden trooppisten puulajien 
nimityksistä. Ks. myös HS-selitykset, tämän ryhmän liite. 

4403 49 35 okoumé ja sipo 

Okouméa saadaan lähes ainoastaan Gabonin metsistä. Puu on pehmeää, lohenpunaista, sen rakenne 
on kuituinen ja syyt epäsäännöllisiä, ja se muistuttaa hieman mahonkia mutta on paljon vaaleampaa. 
Puu tuottaa hyvänmuotoisia lieriömäisiä tukkeja, jotka soveltuvat erinomaisesti tasoleikkaukseen ja 
viilujen sorvaukseen. Okouméa käytetään pääasiassa vaneriviilun valmistukseen. 

4403 91 10 sahatukit 

Ks. alanimikkeen 4403 20 11 selittävät huomautukset. 

4403 92 10 sahatukit 

Ks. alanimikkeen 4403 20 11 selittävät huomautukset. 

4403 99 10 poppelia 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kaikki Populus-suvun lajit. 

Poppelipuu on kevyttä, hyvin pehmeää ja väriltään vaaleaa. Sitä käytetään puusepän tuotteiden 
(huonekalujen sisäosat, pakkauslaatikot) ja vanerin valmistukseen. Havupuiden jälkeen se on tärkein 
selluloosan lähde paperimassan valmistuksessa. 

4403 99 51 sahatukit 

Ks. alanimikkeen 4403 20 11 selittävät huomautukset. 

4404 Vannepuu; halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat 
puupaalut, -seipäät ja -kepit; puukepit, karkeasti muotoillut, mutta ei sorvatut, 
taivutetut eikä muulla tavalla valmistetut, kävelykeppien, sateenvarjojen, työkalujen 
varsien tai niiden kaltaisten tavaroiden valmistukseen soveltuvat; puusäleet ja niiden 
kaltaiset tavarat 

Puusäleet ja niiden kaltaiset tavarat eroavat nimikkeen 4408 vaneriviilusta pääasiassa pienemmän 
kokonsa ja käytetyn puulajin puolesta (yleensä tavallisista, pehmeimmistä puulajeista). 

4404 20 00 lehtipuuta 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. puulastut, jotka muistuttavat rullalle kierrettyjä puusäleitä 
(tavallisesti pyökkiä tai pähkinäpuuta) ja joita käytetään etikan valmistukseen tai muiden nesteiden 
selkeyttämiseen. 
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4405 00 00 Lastuvilla; puujauho 

Ilmaisun ”puujauho” määrittelystä, ks. tämän ryhmän 1 lisähuomautus. 

4406 Puiset rata- ja raitiotiepölkyt 

4406 10 00 kyllästämättömät 

Ks. alanimikkeiden 4406 10 ja 4406 90 HS-alanimikeselitykset. 

4406 90 00 muut 

Ks. alanimikkeiden 4406 10 ja 4406 90 HS-alanimikeselitykset. 

4407 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, 
myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm 

Ilmauksien ”tasoleikattu” ja ”viiluksi sorvattu” määrittelystä, ks. HS-selitykset, nimike 4408, toinen 
ja kolmas kappale. 

4407 10 31 
–  
4407 10 38 

höylätty 

Näihin alanimikkeisiin ei kuulu: 

a) sattumanvaraisesti höylätty puutavara, jolla tarkoitetaan sellaista puutavaraa, josta on 
höylätty pois kohoumat ja rosoiset sahausjäljet (alanimikkeet 4407 10 91 ja 4407 10 98); 

b) pituussuunnassa sahattu puu, jossa, ottaen huomioon kyseessä olevan puun erityispiirteet ja 
tämän tyyppisen puun käsittelyssä tapahtuneen teknisen kehityksen, ei ole havaittavissa 
sahausjälkiä, edellyttäen että sahausjälkien puuttuminen on sattumanvaraista ja tulosta 
sellaisesta sahauksesta, joka on teknisesti välttämätöntä, ja jälkien poistamisella ei ole 
tarkoitus helpottaa puun myöhempää käyttöä (alanimikkeet 4407 10 91 ja 4407 10 98). 

 

4407 10 91 
–  
4407 10 98 

muut 

Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu pakkauslaatikoiden ja -häkkien tekemiseen tarkoitetut täydelliset 
sarjat sahatuista, tasoleikatuista tai viiluksi sorvatuista laudoista, joiden paksuus on suurempi kuin 
6 mm. Sellaiset sarjat kuuluvat nimikkeeseen 4415, myös jos niissä on mukana tiettyjä tarvikkeita 
kuten kulmakappaleita tai jalkoja. Ks. myös HS-selitykset, nimike 4415. 

4407 21 10 
–  
4407 29 95 

tämän ryhmän 2 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puulajia 

Ks. myös HS-selitykset, tämän ryhmän yleisohjeiden alanimikeselitys eräiden trooppisten puulajien 
nimityksistä. Ks. lisäksi HS-selitykset, tämän ryhmän liite. 

4407 99 96 trooppista puulajia 

Tässä alanimikkeessä tarkoitetaan ilmaisulla ”trooppinen puulaji” vain sellaisia puulajeja, joita ei ole 
mainittu tämän ryhmän alanimikehuomautuksessa 2. 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. seuraavat trooppiset puulajit: aiele, alone, andoung, bilinga, 
bomanga, bubinga, eebenpuu, ebiara, faro, kapokkipuu, limbali, longhi, movingui, mutenye, naga, 
niove, tali, tchitola, wenge ja zingana. 

4408 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 

4408 31 11 
–  
4408 39 95 

tämän ryhmän 2 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puulajia 

Ks. myös HS-selitykset, tämän ryhmän yleisohjeiden alanimikeselitys eräiden trooppisten puulajien 
nimityksistä. Ks. myös HS-selitykset, tämän ryhmän liite. 
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4409 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 

4409 10 11 kehyslista maalausten, valokuvien, peilien tai muita niiden kaltaisten tavaroiden kehyksiä 
varten 

Ks. HS-selitykset, nimike 4409, viides kappale, kohta 4. 

Tähän alanimikkeeseen ei kuulu muotoiltu puu, joka on tehty asettamalla muotoiltu puukappale 
toisen muotoillun tai muotoilemattoman puukappaleen päälle (nimike 4418 tai 4421). 

4409 10 18 muut 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.: 

1. Puulangat ja pyöreät sauvat puutappien tai -naulojen valmistukseen, jotka on kuvailtu HS-
selityksissä, nimike 4409, viidennen kappaleen kohta 5. 

2. Rimat (kapeat laudankappaleet) parkettilattioita varten, koko pituudeltaan muotoillut. 

Rimat, joita ei ole enempää työstetty kuin höylätty, hiottu tai päistään jatkettu (esim. 
sormijatkettu), kuuluvat nimikkeeseen 4407 tai 4408. Ristiinliimattua vaneria tai vaneroitua 
puuta olevat rimat kuuluvat nimikkeeseen 4412. 

 

4409 29 10 kehyslista maalausten, valokuvien, peilien tai muita niiden kaltaisten tavaroiden kehyksiä 
varten 

Ks. alanimikkeen 4409 10 11 selittävät huomautukset. 

4409 29 91 
ja  
4409 29 99 

muut 

Ks. alanimikkeen 4409 10 18 selittävät huomautukset. 

4410 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistetu lastulevy ja ”oriented strand 
board” -levy sekä niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi ”waferboard”-levyt), myös 
hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristetut 

4410 11 50 pinnoitettu koristeellisella muovilaminaatilla 

Tähän alanimikkeeseen mm. kuuluu puusta valmistettu lastulevy, joka on peitetty 
alanimikkeeseen 3921 90 41 kuuluvalla korkeapainelaminaatilla. 

4410 11 90 muu 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kuuluu puusta valmistettu lastulevy, jotka on peitetty muovilla, 
maalilla, paperilla, tekstiiliaineella tai metallilla, muut kuin ne, jotka mainitaan 
alanimikkeissä 4410 11 30 ja 4410 11 50. 

4410 90 00 muu 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvia puumaisia aineita ovat mm. sokeriruokojäte, bambu, oljesta saadut 
lastut ja pellavan tai hampun sälöt. 

4411 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hartsilla tai 
muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu 

4411 12 10 
–  
4411 14 90 

MDF-levy 

Ks. HS-selitykset, nimike 4411, toinen kappale, kohdan A ensimmäinen alakohta. 
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4411 12 10 mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvassa luokittelussa hiomista ei pidetä mekaanisena työstönä. 

4411 13 10 mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön 

Ks. alanimikkeen 4411 12 10 selittävät huomautukset. 

4411 14 10 mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön 

Ks. alanimikkeen 4411 12 10 selittävät huomautukset. 

4411 92 10 
ja  
4411 92 90 

tiheys suurempi kuin 0,8 g/cm3 

Ks. HS-selitykset, nimike 4411, toinen kappale, kohdan B alakohta 1. 

4411 92 10 mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön 

Ks. alanimikkeen 4411 12 10 selittävät huomautukset. 

4411 93 10 
ja  
4411 93 90 

tiheys suurempi kuin 0,5 g/cm3mutta enintään 0,8 g/cm3 

Ks. HS-selitykset, nimike 4411, toinen kappale, kohdan B alakohta 2. 

4411 93 10 mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön 

Ks. alanimikkeen 4411 12 10 selittävät huomautukset. 

4411 94 10 
ja  
4411 94 90 

tiheys enintään 0,5 g/cm3 

Ks. HS-selitykset, nimike 4411, toinen kappale, kohdan B alakohdat 2 ja 3. 

4411 94 10 mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön 

Ks. alanimikkeen 4411 12 10 selittävät huomautukset. 

4412 Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu 

Havupuista valmistetussa ristiinliimatussa vanerissa on usein virheitä (esimerkiksi koloja) 
pintaviiluissa, jotka valmistuksessa korjataan puu-upotuksilla, muovitäyteyhdisteillä, jne. 

Näitä täytteitä ei pidetä lisäaineina, eivätkä ne anna ristiinliimatulle vanerille muihin nimikkeisiin 
kuuluvien tavaroiden luonnetta. 

Tähän nimikkeeseen kuuluva vaneri voi olla hiomatonta tai hiomalla lisäkäsiteltyä. Ilmaisu 
”hiomaton” sisältää ilmaisun ”kevyesti hiottu”; pintaviilujen kevyen hionnan tarkoituksena on 
pelkästään käsitellä paikkaamisesta, tulpittamisesta tai täyttämisestä aiheutuneet epätasaisuudet. 

Ks. myös alanimikkeiden 4412 10, 4412 31, 4412 32 ja 4412 39 HS-alanimikeselitykset. 

Lattianpäällystelevyinä käytettävä ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen 
kerrostettu puu (ks. erityisesti tätä nimikettä koskevien HS-selitysten neljäs kappale) tarkoittaa vain 
levyjä, joissa on alle 2,5 millimetrin paksuinen puinen pintakerros (ohut vaneri). 

Esimerkki tyypillisestä kolmikerroksisesta tuotteesta: 
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Jos puisen pintakerroksen paksuus on vähintään 2,5 mm, tuotteet eivät kuulu tähän nimikkeeseen 
(alanimike 4418 71 00 tai 4418 72 00). 

4412 94 10 
ja  
4412 94 90 

rimalevy, sälölevy ja kimpivaneri 

Ilmausten ”rimalevy, sälölevy, ja kimpivaneri” määrityksistä, ks. HS-selitykset, nimike 4412, 
ensimmäinen kappale, 3 kohdan ensimmäinen alakohta. 

4413 00 00 Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina 

Yleisimmin tiivistämiseen käytettyjä puulajeja ovat pyökki, valkopyökki, valeakaasia ja poppeli. 

4415 Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset 
kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset 
lastauslavat; puiset kuormauslavojen lavakaulukset 

4415 10 10 laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset päällykset 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. pakkauslaatikoiden, -häkkien ym. kokoamiseen tarkoitetut 
täydelliset sarjat tarvelautoja, kokoamattomina, sahattuina, tasoleikattuina tai viiluksi sorvattuina, 
yhtenä lähetyksenä, myös jos pohjat, sivut, kannet ja sulkimet ovat mukana. 

Epätäydelliset sarjat luokitellaan seuraavasti: 

1. päällysten osat kuten pohjat, kannet jne., jotka on naulattu yhteen tai muulla tavoin koottu ja 
jotka on valmistettu sahatuista, tasoleikatuista tai viiluksi sorvatuista laudoista, kuuluvat 
alanimikkeeseen 4421 90 97; 

2. kokoamattomat tarvelaudat luokitellaan olennaisten ominaisuuksiensa mukaiseen 
nimikkeeseen (nimike 4407 tai 4408). 

Ks. myös HS-selitykset, nimike 4415, kohta I. 

4415 10 90 kaapeli- ja johdinkelat 

Ks. HS-selitykset, nimike 4415, kohta II. 

4415 20 20 
ja  
4415 20 90 

kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat; kauluksettomat kuormalavat; 
kuormauslavojen lavakaulukset 

Ks. HS-selitykset, nimike 4415, kohdat III ja IV. 
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4416 00 00 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös 
kimmet 

Drittelit ja tynnyrit ovat astioita, jotka ovat keskeltä pulleita ja kummastakin päästä umpinaisia. 
Sammioissa ja saaveissa yleensä vain toinen pää on umpinainen ja niissä voi olla irrotettava kansi. 

Yleisimmin käytetyt puulajit ovat kastanja ja tammi. 

Ilmaisulla ”puuosat” tarkoitetaan tynnyrien kimpiä ja kansia sekä muita tynnyriteoksia. 

Kimmet ovat enemmän tai vähemmän taivutettuja, höylättyjä lautoja, joihin on ainakin toiseen 
päähän veistetty tai uurrettu kokoamista varten uurre (”croze”). 

Kannet on tehty ympyrän muotoisiksi haluttuun kokoon ja viistottu kummaltakin puolelta, jotta ne 
voidaan asettaa kimpien päissä olevaan uurteeseen. 

4417 00 00 Puiset työkalut ja -välineet, työkalujen ja -välineiden rungot, varret ja kädensijat, luudan-, 
harjan- ja siveltimenrungot, -varret ja -kädensijat; puiset jalkineiden lestit ja pakotuspuut 

Ks. tämän ryhmän 5 huomautus. 

Tähän nimikkeeseen kuuluvat myös maalisiveltimien ja partasutien varret. 

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

4418 20 10 
–  
4418 20 80 

ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. laminoidut massiivipuupaneelit, joissa on paksu ydinkerros, jos 
paneeleja on työstetty siinä määrin, että ne voidaan tunnistaa yksinomaan ovina käytettäviksi (esim. 
niihin on veistetty paikat kädensijoja, lukkoja tai saranoita varten). 

Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu työstämättömät paneelit, jotka tunnetaan myös nimellä 
”massiivipuiset oviaihiot”, vaikka niiden reunat olisi viilutettu (nimike 4412). 

4418 40 00 betonivalumuotit 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvaa, koottua valumuottia käytetään kaikentyyppisissä betonivalutöissä 
(esim. perustuksia, seiniä, lattioita, pylväitä, pilareita, kannatinpylväitä, tunnelinosia yms. 
valmistettaessa). 

Yleensä valumuotit valmistetaan havupuusta (lankut, parrut, palkit, jne.. Vaneripaneelit, joita 
käytetään valumuottina sileiden pintojen saamiseksi, eivät kuitenkaan kuulu tähän alanimikkeeseen, 
vaikka ne olisivat toiselta tai kummaltakin puolelta päällystettyjä ja niiden käyttö 
betonivalumuotteina olisi ilmeistä (nimike 4412). 

4418 50 00 kattopäreet ja -paanut 

Ks. HS-selitykset, nimike 4418, seitsemäs ja kahdeksas kappale. 

4418 71 00 
–  
4418 79 00 

yhdistetyt lattialaatat 

Ks. HS-selitykset, nimike 4418, kuudes kappale. 

4418 71 00 mosaiikkilattioita varten 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. lattioihin tarkoitetut lattialaatat koostuvat ns. 
kulutuskerroksesta, joka on valmistettu laatoista, rimoista, yms., jotka on asennettu sopivalle puu-, 
lastulevy-, paperi-, muovi-, korkki-, ym. alustalle. 

Ks. nimikettä 4412 koskevat selittävät huomautukset. 

Ks. myös alanimikkeen 4418 71 HS-alanimikeselitykset. 
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4418 72 00 muut, monikerroksiset 

Ks. alanimikkeen 4418 71 00 selittävät huomautukset. 

4418 90 10 liimapuu 

Ks. HS-selitykset, nimike 4418, kolmas kappale. 

4418 90 80 muut 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. puiset solulevyt, jotka on kuvailtu HS-selityksissä, 
nimikkeen 4418 neljännessä kappaleessa. 

4420 Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu; puiset koru- tai ruokailuvälinelippaat ja -
kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat; puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet; 
puiset 94 ryhmään kuulumattomat kalusteet 

4420 90 10 puumosaiikki ja upotekoristeinen puu 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat puumosaiikista ja upotekoristeisesta puusta valmistetut levyt. 

Upotekoristeinen puu koostuu ohuista puupalasista tai muista aineista (epäjalosta metallista, 
näkinkengistä, norsunluusta jne.), jotka on koristetarkoitusta varten liimattu puiselle alustalle. 

4421 Muut puusta valmistetut tavarat 

4421 90 97 muuta 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.: 

1. laudoista kootut puisten pakkauslaatikoiden osat, esim. kannet; 

2. puiset telineet (hyllyt), myös koottuina, edellyttäen etteivät ne ole luonteeltaan huonekaluja; 

3. puutarha-aidat, yms. säleistä, jotka on naulattu ristikkäin ja sitten venytetty auki 
(harmonikkarakenne); 

4. paistinvartaat ja kaikenlaiset tikut (hammastikut) joita käytetään tiettyjen ruokien 
valmistuksessa (sillirullat, jne.). 
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45 RYHMÄ 
 
 

KORKKI JA KORKKITAVARAT 
 
 
 

4501 Luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmistettu; korkkijätteet; rouhittu, 
rakeistettu tai jauhettu korkki 

4501 10 00 luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmistettu 

Ks. HS-selitykset, nimike 4501, kohta 1. 

4501 90 00 muut 

Ks. HS-selitykset, nimike 4501, kohdat 2 ja 3. 

4502 00 00 Luonnonkorkki, kuorittu tai leikattu karkeasti suorakulmaisiksi kappaleiksi tai suorakaiteen 
tai neliön muotoisina paloina, laattoina, levyinä tai kaistaleina (myös teräväsärmäiset teelmät 
pullontulppia ja muita tulppia varten) 

Tähän nimikkeeseen kuuluvat mm. rullina olevat seinänpäällysteet, jotka koostuvat paperialustalla 
olevasta ohuesta korkkilevystä. 

4503 Luonnonkorkkitavarat 

4503 10 10 
ja  
4503 10 90 

pullontulpat ja muut tulpat 

Ks. alanimikkeen 4503 10 HS-alanimikeselitykset. 

4504 Puristekorkki (myös jos siinä on sideainetta) sekä puristekorkkitavarat 

4504 10 11 kuohuviiniä varten, myös jos niissä on luonnonkorkista valmistetut korkkilevyt 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kuohuviinipullojen lieriönmuotoiset pullontulpat. Näiden 
pullontulppien läpimitta on selvästi suurempi kuin pullon kaula, joten ne puristuvat tiukasti kokoon 
pullon suuhun työnnettäessä. Kerran käytettyinä (kun pullo on avattu) ne palautuvat siihen muotoon, 
joka on esitetty selittävien huomautusten alanimikkeessä 2204 21 06–2204 21 09. 

Näiden pullontulppien yläosa on usein puristekorkkia ja alaosa (ts. osa, joka joutuu kosketukseen 
kuohuviinin kanssa) luonnonkorkkia. 

 

4504 10 19 muut 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. lieriönmuotoiset pullontulpat ja muut tulpat, jotka on 
valmistettu puristekorkista ja tarkoitettu muihin kuin kuohuviinipulloihin. 

Alanimikkeeseen eivät kuulu kruunukorkeissa tiivisteinä käytettävät ohuet, pyöreät korkkilevyt 
(alanimikkeet 4504 10 91 ja 4504 10 99). 

  



45-2 

4504 10 91 
ja  
4504 10 99 

muut 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. kruunukorkeissa käytettävät puristekorkista valmistetut pyöreät 
levyt. 

4504 90 20 pullontulpat ja muut tulpat 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. puristekorkista valmistetut pullontulpat ja muut tulpat, muut 
kuin lieriönmuotoiset. Ne ovat esim. kartionmuotoisia ja niissä voi olla reikä keskellä. 
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46 RYHMÄ 
 
 

OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTA- TAI PALMIKOINTIAINEISTA 
VALMISTETUT TAVARAT; KORI- JA PUNONTATEOKSET 

 
 
 

4601 Punonta- tai palmikointiaineista valmistetut palmikot ja niiden kaltaiset tuotteet, 
myös nauhoiksi yhdistetyt; punonta- tai palmikointiaineet, näistä aineista valmistetut 
palmikot ja niiden kaltaiset tavarat, yhdensuuntaisista säikeistä sidottuina tai 
kudottuina levyinä, myös jos ne ovat valmiita tavaroita (esim. mattoja tai säleikköjä) 

4601 21 10 
—  
4601 29 90 

kasviaineista valmistetut matot ja säleiköt 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm.: 

1. karkeat olkimatot, jotka on sidottu tai kudottu yhdensuuntaisista säikeistä tai kudottu levyiksi, 
esim. matot, joita käytetään puutarhanhoidossa suojuksina. 

2. kiinalaiset matot sekä matot, jotka on valmistettu samalla tavalla ja joita käytetään samaan 
tarkoitukseen. 

Kiinalaisina mattoina pidetään sellaisia mattoja, jotka on tehty suoraan Cyperacae-heimoon 
kuuluvien kasvien (Lepironia mucronata) kaistaleista ja varsista; ne ovat luonnontilassa 
tai värjättyjä (yleensä punaisiksi). Nämä matot ovat kudottuja ja kasvikaistaleita tai -varsia 
yhdistävä loimi koostuu hyvin harvaan sijoitetuista side- ja purjelangoista tai muista 
langoista. Matot on yleensä tehty yksittäin ja ne on voitu reunustaa tekstiiliainekaistaleella; 
ne toimitetaan alkuperämaasta usein rullissa, joissa on useita, päistään yhteen ommeltuja 
mattoja. 

3. karkeat matot, kuten puutarhanhoidossa suojaukseen käytettävät 

4. säleiköt (esim. olkea tai kaislaa), joita käytetään samoin kuin edellä mainittuja karkeita 
mattoja, mutta jotka soveltuvat käytettäviksi myös aitojen ja pengerteiden rakentamiseen. 

 

4602 Kori- ja punontatavarat, jotka on valmistettu välittömästi määrämuotoisiksi 
punonta- tai palmikointiaineista tai tehty nimikkeen 4601 tavaroista; luffasta 
valmistetut tavarat 

4602 11 00 bambua 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. tavarat, joihin viitataan HS-selityksissä, nimikkeen 4602 
ensimmäisen kappaleen kohdissa a ja b, esim. kasviaineista valmistetut matot, jotka on tehty 
yhdistämällä nimikkeen 4601 21 pieniä mattoja. 

4602 19 10 olkipäällykset pulloja varten 

Ks. HS-selitykset, nimike 4602, toinen kappale, kohta 8. 

4602 19 90 muut 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.: 

1. tavarat, joihin viitataan HS-selityksissä, nimikkeen 4602 ensimmäisen kappaleen b kohdassa, 
esim. kasviaineista valmistetut matot, jotka on tehty yhdistämällä nimikkeen 4601 29 pieniä 
mattoja 

2. luffasta valmistetut tavarat. Luffa, joka tunnetaan myös kasvipesusienenä, kuuluu 
nimikkeeseen 1404 90 00 ja on erään kurkkukasvin (Luffa cylindrica) sienimäistä kudosta. 
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X JAKSO 
 
 

PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; 
KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE); PAPERI, KARTONKI JA PAHVI SEKÄ 

NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT 
 
 
 

47 RYHMÄ 
 
 

PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; 
KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE) 

 
 
 

Yleisohjeita 

Ilmaisujen ”puolivalkaistu” ja ”valkaistu” määrityksistä, ks. 44 ryhmän HS-selitysten yleisohjeet, neljäs kappale. 

Massaa pidetään puolivalkaistuna tai valkaistuna, jos sitä valmistuksen jälkeen on käsitelty jollakin vahvuudeltaan 
vaihtelevalla menetelmällä, jonka tarkoituksena on lisätä massan valkoisuutta (vaaleutta); sitä lisätään etenkin poistamalla tai 
muuttamalla vaihtelevan suuruinen määrä massan väriainetta tai yksinkertaisesti sekoittamalla massaan fluorosoivia aineita. 

4701 00 Mekaaninen puumassa 

4701 00 10 kuumahierre 

Ks. HS-selitykset, nimike 4701, neljäs kappale, viimeinen kohta. 

4701 00 90 muu 

Ks. HS-selitykset, nimike 4701, neljäs kappale, kolme ensimmäistä kohtaa. 

4703 Puusta kemiallisesti valmistettu sooda- tai sulfaattisellu, muu kuin liukosellu 

Ks. 44 ryhmän 1 huomautus. 

4703 11 00 havupuuta 

Tähän alanimikkeeseen kuuluu nimenomaan männystä, jalokuusesta tai kuusesta valmistettu massa. 

4703 19 00 lehtipuuta 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat massat on yleensä tehty poppelista, haavasta tai kovemmista 
puulaaduista, joita ovat pyökki, kastanja, eukalyptuspuu ja monet trooppiset puulajit. Kuidut ovat 
yleensä lyhyempiä kuin havupuusta valmistetuissa massoissa. 

4703 21 00 havupuuta 

Ks. alanimikkeen 4703 11 00 selittävät huomautukset. 

4703 29 00 lehtipuuta 

Ks. alanimikkeen 4703 19 00 selittävät huomautukset. 

4704 Puusta kemiallisesti valmistettu sulfiittisellu, muu kuin liukosellu 

Nimikkeen 4703 ja sen alanimikkeiden selittävät huomatukset koskevat soveltuin osin myös tätä 
nimikettä. 
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4706 Keräyspaperista, -kartongista ja -pahvista (-jätteestä) saaduista kuiduista tai muusta 
kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa 

Ks. HS-selitykset, 44 ryhmä, kolmas kappale. 

4706 10 00 puuvillalintterimassa 

Puuvillalintterimassan alfaselluloosapitoisuus on yleensä korkea (98—99 painoprosenttia) ja 
tuhkapitoisuus hyvin alhainen (noin 0,05 painoprosenttia). Se eroaa alanimikkeeseen 1404 20 00 
kuuluvista, ainoastaan arkin tai levyn muotoon puristetuista puuvillalinttereistä siinä, että sen kuidut, 
joita on painekeitetty useita tunteja lipeäkiviliuoksessa, ovat jossain määrin sulaneet, kun taas 
alanimikkeeseen 1404 20 00 kuuluvat puuvillalintterikuidut, jotka eivät ole läpikäyneet samaa 
käsittelyä, ovat yleensä säilyttäneet alkuperäisen rakenteensa ja pituutensa. 

4707 Keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte) 

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu paperirullat, joiden uloimmat kerrokset ovat osittain lionneet 
vedessä tai muuten vahingoittuneet (48 ryhmä). 

4707 10 00 valkaisematon voimapaperi, -kartonki tai -pahvi tai aaltopaperi, -kartonki tai -pahvi 

Ks. alanimikkeiden 4707 10, 4707 20 ja 4707 30 HS-alanimikeselitykset. 

4707 20 00 muu, pääasiallisesti valkaistusta kemiallisesta massasta valmistettu paperi, kartonki tai pahvi, 
ei kuitenkaan massavärjätty 

Ks. alanimikkeiden 4707 10, 4707 20 ja 4707 30 HS-alanimikeselitykset. 

Tähän alanimikkeeseen kuuluu mm. paperin valmistuksessa tai käsittelyssä sekä painotalossa 
syntynyt jäte (esim. leikkuujätteet) sekä käytetyt reikäkortit ja -nauhat. Tällaiseen keräyspaperiin 
kuuluu yleensä pääasiassa painamaton paperi. 

4707 30 10 
ja  
4707 30 90 

pääasiallisesti mekaanisesta massasta valmistettu paperi, kartonki tai pahvi (esim. 
sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet) 

Ks. alanimikkeiden 4707 10, 4707 20 ja 4707 30 HS-alanimikeselitykset. 

 



48-1 

48 RYHMÄ 
 
 

PAPERI, KARTONKI JA PAHVI; PAPERIMASSA-, PAPERI-, KARTONKI- JA 
PAHVITAVARAT 

 
 
 

Yleisohjeita 

Paperirullat, joiden ulommat kerrokset ovat osittain lionneet vedessä tai muuten vahingoittuneet, kuuluvat edelleen 
asianomaisiin nimikkeiden 4801–4811 alanimikkeisiin. 

4801 00 00 Sanomalehtipaperi, rullina tai arkkeina 

Ks. tämän ryhmän 4 huomautus ja HS-selitykset, nimike 4801. 

4802 Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai 
muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkorttipaperi ja -kartonki 
ja reikänauhapaperi, rullina tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, minkä 
tahansa kokoisina, muu kuin nimikkeen 4801 tai 4803 paperi; käsintehty paperi, 
kartonki ja pahvi 

Ks. tämän ryhmän 5 huomautus. 

4802 10 00 käsintehty paperi, kartonki ja pahvi 

Ks. HS-selitykset, tämän ryhmän yleisohjeet, B kohta ja HS-selitykset, nimike 4802, toinen ja kolmas 
kappale. 

4802 40 10 
ja  
4802 40 90 

tapettipaperi 

Tapettipaperi on valkoista tai värjättyä, se on liimattua, konekalanteroitua, rakenteeltaan paksua 
mutta joustavaa ja pinnaltaan karheaa. Paperin toinen puoli on tarkoitettu päällystämiseen ja/tai 
painatukseen ja toinen puoli liisterille tai muille liimoille. Tämän paperin täytyy kestää tapetin 
valmistusprosessit ja tapetoimisen. 

4803 00 Toaletti- ja kasvopyyhepehmopaperi, käsipyyhe- ja lautasliinapaperi sekä niiden kaltainen 
paperi, jollaista käytetään kotitalous- tai saniteettitarkoituksiin, selluloosavanu ja 
selluloosakuituharso, myös krepattu, poimutettu, kohokuvioitu, rei'itetty, pintavärjätty, 
pintakoristeltu tai painettu, rullina tai arkkeina 

4803 00 10 selluloosavanu 

Ks. HS-selitykset, nimike 4803, ensimmäinen kappale, kohta 2, toinen kappale. 

Kuituharso on rakenteeltaan väljä, joten valoa vasten katsottaessa siinä voi nähdä pieniä aukkoja. 

4803 00 31 
ja  
4803 00 39 

krepattu paperi ja selluloosakuituharso, jonka yhden kerroksen paino on 

Ilmaus ”krepattu paperi” on määritelty HS-selityksissä, nimikkeeen 4808 ensimmäisen kappaleen 
kohdassa 2. 

Kuituharsolla tarkoitetaan tuotetta, joka on rakenteeltaan tiiviimpi ja tasalaatuisempi kuin 
selluloosavanu. 
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4804 Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina, muu kuin 
nimikkeeseen 4802 tai 4803 kuuluva 

Ilmaus ”voimapaperi, -kartonki ja -pahvi” on määritelty tämän ryhmän 6 huomautuksessa. 

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi ovat mekaanisesti hyvin lujia tuotteita. Ne eivät yleensä sisällä 
täyteaineita, ne ovat melko vahvasti liimattuja, melkein aina läpinäkymättömiä, useimmiten 
konekiillotettuja (kiillotettu ainoastaan toiselta puolelta) ja niissä on yleensä näkyviä viiranjälkiä. 

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi soveltuvat erittäin hyvin tavaroiden pakkaamiseen ja käärimiseen. 
Niitä käytetään myös sähkökaapeleiden paperikääreinä, aaltopahvin tasaisena kerroksena sekä 
paperinarun, terva-, bitumi- ja asfalttipaperin, -kartongin ja -pahvin valmistukseen. 

4804 11 11 
–  
4804 19 90 

kraftlaineri 

Ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus ja näitä alanimikkeitä koskevat HS-selitykset. 

4804 21 10 
–  
4804 29 90 

säkkipaperi 

Ks. tämän ryhmän 2 alanimikehuomautus ja näitä alanimikkeitä koskevat HS-selitykset. 

4804 31 51 sähkötekninen eristyspaperi 

Tähän alanimikkeeseen kuuluu mm. kondensaattoripaperi ja kaapelipaperi. 

Kondensaattoripaperi on ohutta paperia, jota käytetään sähkökondensaattorien eristeenä. Tämän 
paperin valmistukseen käytettävät kuidut jauhetaan huolellisesti niin, että arkin huokoisuus vähenee 
minimiin ja samalla kaikki epäpuhtaudet (erityisesti metallit) saadaan huolellisesti poistettua. 

Kaapelipaperi on tarkoitettu muuntajakeloissa käytettävien sähkökaapeleiden eristämiseen tai 
käytettäväksi eristimenä muuhun sähkötekniseen käyttöön. Sillä tulee olla erittäin hyvät 
eristysominaisuudet, joten siinä ei saa olla metalli- eikä happohiukkasia eikä muita sähköä johtavia 
epäpuhtauksia. 

4804 41 91 laminaattiraakapaperi 

Tämäntyyppinen paperi, kartonki tai pahvi koostuu etupäässä puukuiduista, painaa enemmän kuin 
185 g/m2, mutta vähemmän kuin 225 g/m2 ja se toimitetaan yleensä rullissa, joiden leveys on 
suurempi kuin 125 cm, mutta pienempi kuin 165 cm. Gurley-huokoisuusmittarilla ja TAPPI-
standardin (Technical Association of the Pulp and Paper Industry) mukaisesti mitattuna sen 
huokoisuusindeksi on pienempi kuin 13 s/100 cm3 ilmaa ja 40 s/300 cm3 ilmaa. 

Laminaattiraakapaperi käyttäytyy kuten imupaperi. Paperille vastapiirrettyä viivaa voi koskettaa 
sormella sotkematta mustetta. 

Laminaattiraakapaperi on erityisesti suunniteltu käytettäväksi synteettisillä hartseilla kyllästettyjen, 
laminoitujen arkkien valmistamiseen suurpaineen avulla. 

4805 Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, ei enempää 
valmistettu tai käsitelty kuin mitä tämän ryhmän 3 huomautuksessa määrätään 

4805 11 00 puolikemiallinen aallotuspaperi (fluting) 

Ks. tämän ryhmän 3 alanimikehuomautus. 

4805 12 00 oljesta tehty aallotuspaperi 

Ks. tämän ryhmän 4 alanimikehuomautus. 

4805 19 10 wellenstoff (aallotuskartonki) 

Ks. alanimikkeen 4805 19 HS-alanimikeselitykset. 
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4805 24 00 
ja  
4805 25 00 

testlaineri (kierrätetty lainerikartonki) 

Ks. tämän ryhmän 5 alanimikehuomautus. 

4805 30 00 sulfiittikäärepaperi 

Ks. tämän ryhmän 6 alanimikehuomautus. 

4805 40 00 suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi 

Ks. alanimikkeen 4805 40 HS-alanimikeselitykset. 

4805 50 00 huopapaperi, -kartonki ja -pahvi 

Ks. alanimikkeen 4805 50 HS-alanimikeselitykset. 

4805 91 00 paino enintään 150 g/m2 

Tähän alanimikkeeseen kuuluu paperi, kartonki ja pahvi, joka on tehty kokonaan kierrätyspaperista 
(jätepaperista) ilman lisäaineita ja jonka puhkaisuindeksi on vähintään 0,8 kPa mutta enintään 
1,9 kPa. 

4805 92 00 paino suurempi kuin 150 g/m2, mutta pienempi kuin 225 g/m2 

Alanimikkeen 4805 91 00 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä. 

4805 93 20 tehty kierrätyspaperista 

Alanimikkeen 4805 91 00 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä. 

4806 Pergamenttipaperi, rasvanpitävät paperit (voipaperit), kuultopaperit ja 
glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät tai läpikuultavat paperit, rullina tai 
arkkeina 

4806 10 00 pergamenttipaperi 

Ks. HS-selitykset, nimike 4806, neljä ensimmäistä kappaletta. 

4806 20 00 rasvanpitävät paperit (voipaperit) 

Ks. HS-selitykset, nimike 4806, kappaleet viidestä kahdeksaan. 

4806 30 00 kuultopaperit 

Ks. HS-selitykset, nimike 4806, yhdeksäs kappale. 

4806 40 10 
ja  
4806 40 90 

glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät tai läpikuultavat paperit 

Ks. HS-selitykset, nimike 4806, kappaleet 10 ja 11. 

4808 Paperi, kartonki ja pahvi, aallotettu (myös liimatuin tasaisin pintalevyin), krepattu, 
poimutettu, kohokuvioitu tai rei'itetty, rullina tai arkkeina, muu kuin 
nimikkeessä 4803 kuvaillun kaltainen paperi 

4808 10 00 aaltopaperi, -kartonki ja -pahvi, myös rei'itetty 

Ks. HS-selitykset, nimike 4808, kohta 1. 

4808 40 00 voimapaperi, krepattu tai poimutettu, myös kohokuvioitu tai rei'itetty 

Ks. HS-selitykset, nimike 4808, kohdat 2, 3 ja 4. 

4808 90 00 muu 

Ks. HS-selitykset, nimike 4808, kohdat 2, 3 ja 4. 
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4809 Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siirtopaperit (myös 
päällystetty tai kyllästetty paperi vahaksia tai offsetlevyjä varten), myös painetut, 
rullina tai arkkeina 

4809 20 00 itsejäljentävä paperi 

Ks. HS-selitykset, nimike 4816, kohdan A alakohta 2. Tähän alanimikkeeseen kuuluvien tavaroiden 
tulee kuitenkin täyttää tämän ryhmän 8 huomautuksessa määrätyt, kokoa koskevat vaatimukset. 

4809 90 00 muut 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 4816 A kohdan 1 alakohdassa mainitut 
tuotteet ja muut jäljentävät paperit tai siirtopaperit, kuten lämpösiirtopaperit ja päällystetyt tai 
kyllästetyt vahaspaperit tai offsetlevypaperit. Tähän alanimikkeeseen kuuluvien tavaroiden tulee 
kuitenkin täyttää tämän ryhmän 8 huomautuksessa määrätyt, kokoa koskevat vaatimukset. 

4810 Paperi, kartonki ja pahvi, jotka on yhdeltä tai molemmilta puolilta sideainetta 
käyttäen tai ilman sitä päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, 
ilman mitään muuta päällystystä, myös pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, 
rullina tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina 

4810 13 00 
–  
4810 19 00 

paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen 
tarkoitukseen, mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja sisältämätön 
tai tällaisia kuituja enintään 10 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä sisältävä 

Ks. alanimikkeiden 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 ja 4810 29 HS-alanimikeselitykset. 

4810 22 00 
–  
4810 29 80 

paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen 
tarkoitukseen, kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin 10 painoprosenttia mekaanisella tai 
kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja sisältävä 

Ks. alanimikkeiden 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 ja 4810 29 HS-alanimikeselitykset. 

4810 22 00 kevyesti päällystetty paperi (LWC-paperi) 

Ks. tämän ryhmän 7 alanimikehuomautus 

4810 92 10 
–  
4810 92 90 

monikerroksinen 

Ks. HS-selitykset, nimike 4805, toinen kappale, kohta 2. 

4811 Paperi, kartonki ja pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, päällystetty, 
kyllästetty, peitetty, pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, rullina tai 
suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, muut kuin 
nimikkeessä 4803, 4809 tai 4810 kuvattujen kaltaiset tavarat 

Tähän nimikkeeseen kuuluvat tietyt paperi-, kartonki- tai pahvipohjaiset lattianpäällysteet, jotka eivät 
sovellu seinänpäällysteiksi. 

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu tuotteet, jotka soveltuvat käytettäviksi sekä lattian- että 
seinänpäällysteinä (nimike 4823). 

4811 10 00 terva-, bitumi- ja asfalttipaperi, -kartonki ja -pahvi 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kosteudeneristyslevyt, jotka koostuvat kahdesta asfaltilla 
kyllästetystä kreppipaperiarkista, joiden välissä on ohut alumiinifolio. 

Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu kateainelevyt, joissa pohjana toimiva paperi, kartonki tai pahvi on 
kokonaan päällystetty tai molemmilta puolilta peitetty kerroksella asfalttia tai sen kaltaista ainetta 
(nimike 6807). 
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4811 51 00 
ja  
4811 59 00 

paperi, kartonki ja pahvi, päällystetty, kyllästetty tai peitetty muovilla (ei kuitenkaan liimalla) 

Muovilla päällystetty tai peitetty paperi, kartonki ja pahvi kuuluvat näihin alanimikkeisiin ainoastaan, 
jos muovikerroksen paksuus on enintään puolet tuotteen kokonaispaksuudesta. Ks. tämän ryhmän 
2 huomautuksen g kohta. 

4811 60 00 paperi, kartonki ja pahvi, päällystetty, kyllästetty tai peitetty vahalla, parafiinilla, steariinilla, 
öljyllä tai glyserolilla 

Tähän alanimikkeeseen kuuluu mm. parafinoitu paperi, kartonki ja pahvi, jotka on tarkoitettu maito- 
tai mehutölkkien, äänilevykoteloiden jne. valmistukseen ja joissa on toisella puolella painatusta tai 
kuvitusta yksilöimässä niihin pakattavia tuotteita. 

4811 90 00 muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso 

Tähän alanimikkeeseen kuuluu ketjulomakkeet. Nämä lomakkeet koostuvat arkeista, jotka on 
tavallisesti laskostettu (taiteltu), tai rullista, jotka on rei'itetty poikittain säännöllisin välein siten, että 
peräkkäiset lomakkeet voidaan irrottaa toisistaan rei'ityksen kohdalta. Lomakkeisiin on painettu 
lisätiedoilla täydennettäväksi tarkoitettua tekstiä. Näiden tavaroiden reunoissa voi myös olla 
ohjainrei'itys, mikä tekee mahdolliseksi lomakkeiden käyttämisen nopeissa kirjoittimissa tai 
laskukoneissa. 

Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu ketjulomakkeet (alanimike 4820 40 00). 

4816 Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siirtopaperit (muut kuin 
nimikkeeseen 4809 kuuluvat), paperiset vahakset ja offsetlevyt, myös rasioissa 

4816 20 00 itsejäljentävä paperi 

Ks. HS-selitykset, nimike 4816, kohdan A alakohta 2. Tähän alanimikkeeseen kuuluvat tuotteet eivät 
voi olla tämän ryhmän 8 huomautukssa määriteltyä kokoa (nimike 4809). 

4816 90 00 muut 

Ks. HS-selitykset, nimike 4816, kohdan A alakohta 1 ja 3, ja kohdan B alakohta 1. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluvat tuotteet eivät voi olla tämän ryhmän 8 huomautukssa määriteltyä kokoa 
(nimike 4809). 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös offsetlevyt (ks. HS-selitykset nimike 4816, kohdan B 
alakohta 2). Näillä tuotteilla ei ole kokorajoituksia. 

4818 Toalettipaperi ja sen kaltainen paperi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, 
jollaisia käytetään kotitalous- tai hygieniatarkoituksiin, rullina, joiden leveys on 
enintään 36 cm tai määräkokoon tai -muotoon leikatut; nenäliinat, kasvo-, käsi- ja 
muut pyyhkeet, pöytäliinat, lautasliinat, lakanat ja niiden kaltaiset talous-, hygienia- 
ja sairaalatavarat, vaatteet ja vaatetustarvikkeet, paperimassaa, paperia, 
selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa 

4818 90 10  
ja  
4818 90 90 

muut 

Invalidien poikkilakanat kuuluvat näihin alanimikkeisiin. 

4819 Kotelot, rasiat, laatikot, pussit ja muut pakkauspäällykset, paperia, kartonkia, 
pahvia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa; lokerolaatikot, kirjekaukalot ja 
niiden kaltaiset paperi-, kartonki- tai pahvitavarat, jollaisia käytetään esim. 
toimistoissa tai myymälöissä 

4819 20 00 taitekotelot, -rasiat ja -laatikot, aallotonta paperia, kartonkia tai pahvia 

Ks. HS-selitykset, nimike 4819, kohta A, toinen kappale. 
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4819 60 00 lokerolaatikot, kirjekaukalot, säilytyslaatikot ja niiden kaltaiset tavarat, jollaisia käytetään 
esim. toimistoissa tai myymälöissä 

Ks. HS-selitykset, nimike 4819, kohta B. 

4820 Konttorikirjat, tilikirjat, muistikirjat, tilauskirjat, kuittilomakekirjat, 
kirjepaperilehtiöt, muistilehtiöt, päiväkirjat ja niiden kaltaiset tavarat, 
harjoitusvihot, kirjoitusalustat, keräilykannet (sekä irtolehtiä varten että muut), 
pahvikannet, asiakirjakannet, lomake- ja niiden kaltaiset sarjat, myös 
hiilipaperivälilehdin, ja muut koulu-, toimisto- ym. tarvikkeet, paperia, kartonkia tai 
pahvia; näyte- ja keräilykansiot sekä kirjankannet ja -päällykset, paperia, kartonkia 
tai pahvia 

4820 40 00 lomake- ja niiden kaltaiset sarjat, myös hiilipaperivälilehdin 

Ks. HS-selitykset, nimike 4820, ensimmäinen kappale, kohdat 4 ja 5. 

Ks. myös alanimikkeen 4811 90 00 selittävät huomautukset. 

4823  Muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, määräkokoon 
tai -muotoon leikattu; muut tavarat, paperimassaa, paperia, kartonkia, pahvia, 
selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa 

4823 20 00 suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi 

Ks. HS-selitykset, nimike 4823, toisen kappaleen 1 kohta. 

4823 90 85 muut 

Ks. HS-selitykset, nimike 4823, toisen kappaleen kohdat 3 ja 6–17. 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat tuotteet, jotka soveltuvat käytettäviksi sekä lattian- että 
seinänpäällysteinä. 

Tähän alanimikkeeseen kuuluu myös kondensaattoripaperi, joka on kondensaattoreissa eristeenä 
käytettävää sähköeristyspaperia. Se on erittäin ohutta (yleensä 0,006–0,02 mm), tasapaksua ja 
kokonaan vailla huokosia. Se on yleensä tehty sooda- tai sulfaattisellumassasta ja joskus 
lumppumassasta. Kondensaattoripaperi on kemiallisesti neutraalia, se ei sisällä pieniäkään 
metallihiukkasia ja sillä on hyvä mekaaninen lujuus ja eristelujuus (ei eristetappioita). 
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49 RYHMÄ 
 
 

KIRJAT, SANOMALEHDET, KUVAT JA MUUT PAINOTUOTTEET; KÄSIKIRJOITUKSET, 
KONEKIRJOITUKSET JA TYÖPIIRUSTUKSET 

 
 
 

4901 Kirjat, esitteet ja niiden kaltaiset painotuotteet, myös irrallisina lehtinä 

4901 99 00 muut 

Ks. tämän ryhmän 3 huomautus 

4905 Kaikenlaiset painetut kartat, merikortit ja niiden kaltaiset kortit, myös kartastot, 
seinäkartat, topografiset kartat ja karttapallot 

4905 10 00 karttapallot 

Ks. HS-selitykset, nimike 4905, viimeinen kappale ennen poikkeuksia ja poikkeus f. 

4905 91 00 
ja  
4905 99 00 

muut 

Näihin alanimikkeisiin kuuluu mm. topografisesti tarkat kartat, jotka on julkaistu 
mainostarkoituksessa, myös jos ne sisältävät mainosaineistoa (esim. rengas- tai autovalmistajien tai 
öljy-yhtiöiden julkaisemat tiekartat jne.). 

4907 00 Mitätöimättömät posti-, vero- ja niiden kaltaiset merkit, jotka ovat voimassa tai tulevat 
voimaan maassa, jossa niillä on tai tulee olemaan tunnustettu nimellisarvo; leimapainettu 
paperi; setelit; sekkilomakkeet; osake- ja osuuskirjat, obligaatiot ja niiden kaltaiset 
arvopaperit 

4907 00 10 posti-, vero- ja niiden kaltaiset merkit 

Ks. HS-selitykset, nimike 4907, kohta A. 

4908 Siirtokuvat (dekalkomaniat) 

4908 10 00 siirtokuvat (dekalkomaniat), joissa on lasiintuvia seoksia 

Ks. HS-selitykset, nimike 4908, kolmas kappale. 

4911 Muut painotuotteet, myös painetut kuvat ja valokuvat 

4911 10 10 
ja  
4911 10 90 

kaupallinen mainosaineisto, kaupalliset luettelot ja niiden kaltaiset tuotteet 

Ks. HS-selitykset, nimike 4911, viides kappale, kohta 1. 

4911 10 10 kaupalliset luettelot 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat julkaisut, joissa kuvaillaan tuotteita tai annetaan niistä kuva ja joissa 
ilmoitetaan tuotteiden hinta ja tilausnumero. 

4911 91 00 kuvat, kuvapiirrokset ja valokuvat 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. nimikkeen 3703 tavarat, jotka on valotettu ja kehitetty. 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös silkkipainovedokset (taidesilkkipainatukset) myös taiteilijan 
signeeraamina ja numeroimina. 

4911 99 00 muut 

Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu painotuotteet kuten matkaliput ja tarkastuskortit, joissa on yksi tai 
useampi magneettiraita (alanimike 8523 21 00). 
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XI JAKSO 
 
 

TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT 
 
 
 

Yleisohjeita 

1. Kuten HS-selityksissä mainitaan (ks. tämän jakson yleisohjeiden viimeinen kappale), XI jakso jakautuu 
kahteen osaan: 

a) Ensimmäisessä osassa (50—55 ryhmät) tekstiilituotteet ryhmitellään niiden valmistuksessa käytetyn 
tekstiiliaineen mukaan. Tekstiiliaineiden sekoituksista koostuvien tuotteiden luokittelusta määrätään 
tämän jakson 2 huomautuksessa. 

b) Toisessa osassa (56—63 ryhmät), lukuun ottamatta nimikkeitä 5809 00 00 ja 5902, tavaroita ei 
ryhmä- eikä nimiketasolla erotella niiden valmistuksessa käytettyjen tekstiiliaineiden mukaan. Monet 
56—63 yhdistetyn nimikkeistön ryhmien nimikkeet on kuitenkin jaettu alanimikkeisiin valmistuksessa 
käytettyjen tekstiiliaineiden perusteella. Näissä tapauksissa tavarat on luokiteltava näihin 
alanimikkeisiin tämän jakson 2 alanimikehuomautuksen määräysten mukaisesti. 

2. Tämän jakson 2 alanimikehuomautuksessa on säännöt siitä, miten kahdesta tai useammasta tekstiiliaineesta 
koostuvat tekstiilituotteet luokitellaan 56—63 ryhmien nimikkeisiin. Nämä tavarat luokitellaan samaan 
alanimikkeeseen kuin tavarat, jotka koostuvat siitä tekstiiliaineesta, jota luokiteltavissa tavaroissa on 
painosta eniten. Luokittelussa otetaan soveltuvin osin huomioon tämän jakson 2 huomautuksen B kohdan 
määräykset. 

Näitä sääntöjä sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon tämän jakson 2 alanimikehuomautuksen 
B kohdan a—c alakohtien määräykset. 

3. HS-selityksissä on ohjeet siitä, kuinka tämän jakson 2 huomautusta tulkitaan (ks. esimerkiksi tämän jakson 
yleisohjeiden I osan A kohta). 

Tämän jakson 2 huomautusta sovellettaessa ei oteta huomioon: 

a) hulpiolankoja, jos hulpiot eivät ole lopputuotteen olennainen osa, kuten esimerkiksi tiettyjen 
sateenvarjoissa tai hartiahuiveissa käytettyjen kankaiden hulpiot; 

b) kankaaseen kudottuja merkkilankoja, jotka osoittavat leikkauskohdan; 

c) kankaiden päissä olevia lankoja(”tarkkuuslangat” tai ”mittalangat”), jos ne ovat eri tekstiiliainetta kuin 
itse kangas. 

4. Ks. tämän jakson 1 alanimikehuomatuksen a—h alakohdat ilmaisujen ”valkaisematon”, ”valkaistu” ja 
”värillinen (värjätty tai painettu)” merkityksistä sovellettaessa niitä lankoihin sekä ilmaisujen 
”valkaisematon”, ”valkaistu”, ”värjätty”, ”erivärisistä langoista kudottu” ja ”painettu” merkityksistä 
sovellettaessa niitä kudottuihin kankaisiin. 

5. Erilaisten sidosten kuvauksista, ks. HS-selitysten tämän jakson yleisohjeiden I osan C kohdan 
alanimikeselitykset. 
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50 RYHMÄ 
 
 

SILKKI 
 
 
 

5004 00 Silkkilanka (muu kuin silkkijätteistä kehrätty), ei kuitenkaan vähittäismyynti-muodoissa 

5004 00 10 valkaisematon, keitetty ja valkaistu 

Valkaisemattomat silkkilangat koostuvat yhdestä tai useammasta kierretystä grège-silkki- eli 
raakasilkkisäikeestä, joita ei ole vielä puhdistettu. Valkaisemattomat silkkilangat voivat sisältää jopa 
30 prosenttia serisiiniä eli silkkiliimaa ja useimmissa tapauksissa niissä on vielä jäljellä niiden 
luonnollinen, hieman kellertävä väri. Valkaisemattomia silkkilankoja käsitellään tavallisesti 
enemmän, mutta niistä voi myös sellaisenaan valmistaa kankaita. 

Valkaisemattomat silkkilangat puhdistetaan keittämällä, ts. silkkilangan yksittäisiä säikeitä peittävä 
serisiini poistetaan. Silkkilankoja keitetään tavallisesti lämpimässä saippualiuoksessa tailaimeassa 
kalilipeässä. 

Keittämisen jälkeenkin yhä jäljellä oleva silkin luonnollinen väri poistetaan valkaisemalla. 

5005 00 Silkkijätteistä kehrätty lanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa 

5005 00 10 valkaisematon, keitetty ja valkaistu 

Alanimikkeen 5004 00 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä. 

5007 Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat 

5007 20 11 
—  
5007 20 71 

muut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia silkkiä tai muuta silkkijätettä kuin 
bourettesilkkiä 

Ks. alanimikkeen 5007 20 HS-alanimikeselitykset. 

5007 20 11 
ja  
5007 20 19 

kreppikankaat 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kankaat ovat tavallisesti kevyitä. Valmiin kankaan epätasainen tai 
poimuinen ulkonäkö johtuu siinä käytetyistä kreppilangoista, ts. tiukkakierteisistä langoista 
(tavallisesti 2 000—3 600 kierrettä metrillä), joilla on taipumus kihartua luonnostaan. 

Näitä lankoja voidaan käyttää loimessa tai kuteessa tai molemmissa, joko pelkästään tai 
löyhäkierteisten lankojen kanssa. Vastakkaisiin suuntiin kiertyvät kreppilangat usein vuorottelevat 
kankaassa, ts. lankoja, joiden kierre on S-suuntainen, seuraavat langat, joiden kierre on Z-suuntainen, 
jolloin vierekkäiset langat pyrkivät kihartumaan vastakkaisiin suuntiin. Täten varmistetaan, että 
kiertyminen on tasapainossa. 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat aidot kreppikankaat, ts. kankaat, joissa vähintään joko loimi tai kude 
on suurimmaksi osaksi kreppilankaa. Tunnetuimpia aitoja kreppikankaita ovat kiinankreppi (crepe de 
chine), marokiini, sorsetti, crepe satin, crepe charmeuse ja crepe sifonki. 

Kankaat, jotka on krepattu vain toiselta puolelta tai vain osittain niiden pintaa (kreppaus muodostaa 
nauhoja, kaistaleita tai kuvioita), luokitellaan myös näihin alanimikkeisiin. 

Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu kankaat, jotka on krepattu jollakin toisella tavalla kuin 
kreppilankoja käyttämällä, esimerkiksi kankaat, joiden kreppimäinen ulkonäkö on saatu aikaan 
käyttämällä erityisiä sidoksia (esim. ”sablé”) ja eripaksuisia ja eri tavoin kierrettyjä lankoja. 
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5007 20 21 
—  
5007 20 39 

pongee, habutai, honan, shantung, corah ja niiden kaltaiset Kaukoidän kankaat, kokonaan 
silkkiä (ei sekoitettuna bourettesilkin tai muun silkkijätteen tai muiden tekstiiliaineiden 
kanssa) 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvilla kankailla on erilaisia ominaisuuksia mitä tulee niiden luonteeseen, 
sidoksiin ja ulkonäköön. 

Ne on useimmiten kudottu paikallisilla käsikangaspuilla yksinkertaisin sidoksin (palttina-, toimikas- 
tai satiinisidoksin) (kiertämättömistä) raakasilkki-filamenteista, jotka on yhdistetty yhdeksi langaksi 
ilman kierrettä. Kankaiden hulpioissa on yleensä virheitä. Kankaat taitellaan ”kotelon” muotoisiksi: 
kankaan päät taitetaan kankaan keskelle, minkä jälkeen kangas taitetaan pituussuunnassa keskeltä 
vielä kerran. Jotkut kankaat (erityisesti Kiinassa valmistetut) taitellaan eri tavalla: kankaiden päät 
taitetaan eri puolille kangasta, minkä jälkeen kangas taitetaan pituussuunnassa vielä kerran; näin 
yhdelle jaardille (0,91 m) tulee neljä taitosta. 

Kankaat voivat olla myös muulla tavalla pakattuja, esim. pakalle käärittyjä. 

Näitä kankaita ovat mm. 

1. Habutai, japanilainen palttina- tai toimikassidoksinen silkkikangas, joka on kudottu 
yksinkertaisesta, kiertämättömästälangasta. Ilmaisu ”habutai” tarkoittaa tavallisesti 
palttinasidoksisista kangasta ja ilmaisu ”twilled habutai” toimikassidoksista kangasta. 

Valkaisemattomina nämä kankaat ovat pinnaltaan epätasaisia ja sävyltään harmahtavan 
valkoisia. Kun nämä kankaat on keitetty (esim. valkaisun yhteydessä), ts. kun niistä on 
poistettu serisiini, ne ovat väriltään valkoisia tai harmahtavan valkoisia ja niitä voidaan 
käyttää tavaroiden valmistukseen ilman enempää käsittelyä. 

Valkaisun yhteydessä nämä kankaat viimeistellään tavallisesti liistaamalla tai kuormittamalla, 
mikä tekee niistä tiheämpiä, kiiltävämpiä ja painavampia. 

2. Pongee; kiinalaiset silkkikankaat, jotka on nimetty sen mukaan, missä maakunnassa ne on 
valmistettu: shantung, honan, assan, antung, ninghai. Nämä kankaat ovat suhteellisen paksuja 
ja painavampia kuin edellä mainitut japanilaiset kankaat. Valkaisemattomina nämä kankaat 
ovat kellertävän tai punertavan sävyisiä; keitettyinä ne ovat väriltään valkaisemattoman tai 
ainoastaan pestyn pellavan tai batistin kaltaisia. Kankaissa voi olla myös kohoraitoja, jotka on 
saatu aikaan kutomalla eripaksuisilla langoilla ripsiä (palttinasta johdettu sidos). 

3. Tussah-silkki, joka on peräisin Koillis-Intian alueelta ja joka on kudottu villinä elävien 
perhosten toukkien kehräämästä villisilkistä. Ilmaisun ”tussah-silkki” merkitystä on 
laajennettu niin, että ”tussah-silkillä” tarkoitetaan lisäksi sekä kiinalaisia silkkikankaita että 
nykyään myös useissa Kaukoidän maissa valmistettuja vastaavan tyyppisiä silkkikankaita, 
joita kudotaan villinä elävien, tammenlehtiä syövien toukkien kehräämästä villisilkistä. 

4. Corah, jota tuotetaan Kalkutan alueella. Corah muistuttaa suuresti japanilaista habutai-silkkiä, 
mutta eroaa siinä, että se on vähemmän säännöllistä ja valmistettu paksummasta langasta. 
Yksi kankaan ominaisuuksista on hulpiossa kulkeva punos. 

 

5007 20 41 läpikuultavat kankaat (rei'ikäs kudos) 

Läpikuultavat kankaat (rei'ikäs kudos) ovat kankaita, joissa sekä yksittäisten loimilankojen väliset 
aukot että yksittäisten kudelankojen väliset aukot ovat vähintään yhtä suuria kuin käytettyjen 
lankojen läpimitta. 

5007 20 61 leveys suurempi kuin 57 cm, mutta enintään 75 cm 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat erityisesti kankaat, joita käytetään solmioiden valmistuksessa. 
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51 RYHMÄ 
 
 

VILLA SEKÄ HIENO JA KARKEA ELÄIMENKARVA; JOUHILANKA JA JOUHESTA 
KUDOTUT KANKAAT 

 
 
 

5102 Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva 

5102 11 00 kashmirvuohien 

Ks. alanimikkeen 5102 11 HS-alanimikeselitykset. 

5103 Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös langanjätteet, ei 
kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput 

5103 10 10 karbonoimattomat 

Ilmaisun ”karbonoimattomat” tulkinnasta, ks. HS-selitykset, nimike 5101, B kohta. 

5103 10 90 karbonoidut 

Ilmaisun ”karbonoidut” tulkinnasta, ks. HS-selitykset, nimike 5101, C kohta. 

5105 Villa ja hieno tai karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu (myös kammattu 
irtovilla) 

5105 21 00 kammattu irtovilla 

Ilmaisun ”kammattu irtovilla” määrittelystä, ks. HS-selitykset, nimike 5105, seitsemäs kappale. 

5105 31 00 kashmirvuohien 

Ks. alanimikkeen 5102 11 HS-alanimikeselitykset. 

5106 Karstavillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa 

5106 10 10 valkaisematon 

Valkaisemattomat villalangat on valmistettu villasta, joka on usean käsittelyn avulla puhdistettu 
perusteellisesti. Lankoja ei ole valkaistu, värjätty eikä painettu; näin ollen niillä on yhä villan 
luonnollinen väri. 

Ks. myös tämän jakson 1 alanimikehuomautuksen b kohta. 

5106 20 10 jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa ja hienoa eläimenkarvaa 

Tähän alanimikkeeseen kuuluu ainoastaan lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia villan ja 
hienon eläimenkarvan sekoitusta, jossa villan osuus painosta on suurempi kuin hienon 
eläimenkarvan. Päinvastaisessa tapauksessa lanka luokitellaan nimikkeeseen 5108. 

5106 20 91 valkaisematon 

Alanimikkeen 5106 10 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä. 

5107 Kampavillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa 

5107 10 10 valkaisematon 

Ks. alanimikkeen 5106 10 10 selittävät huomautukset. 
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5107 20 10 
ja  
5107 20 30 

jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa ja hienoa eläimenkarvaa 

Näihin alanimikkeisiin kuuluu ainoastaan lanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia villan ja 
hienon eläimenkarvan sekoitusta, jossa villan osuus painosta on suurempi kuin hienon 
eläimenkarvan. Päinvastaisessa tapauksessa lanka luokitellaan nimikkeeseen 5108. 

5107 20 10 valkaisematon 

Nimikkeen 5106 10 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä. 

5107 20 51 valkaisematon 

Nimikkeen 5106 10 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä. 

5107 20 91 valkaisematon 

Nimikkeen 5106 10 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä. 

5108 Lanka hienoa (karstattua tai kammattua) eläimenkarvaa, ei kuitenkaan 
vähittäismyyntimuodoissa 

5108 10 10 valkaisematon 

Nimikkeen 5106 10 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä. 

5108 20 10 valkaisematon 

Nimikkeen 5106 10 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alamikettä. 
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52 RYHMÄ 
 
 

PUUVILLA 
 
 
 

5201 00 Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla 

5201 00 10 imukykyinen ja valkaistu 

Imukykyiseksi tehty puuvilla voi sitoa itseensä suhteellisen suuren määrän kosteutta. 

Valkaistu puuvilla on puuvillaa, josta on erilaisten kemikaalien avulla hapettamalla tai pelkistämällä 
poistettu värilliset, vieraat aineet, joita ei voi muulla tavoin poistaa. 

5208 Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, paino 
enintään 200 g/m2 

5208 11 10 kankaat siteiden, kääreiden ja lääkintäkäyttöön tarkoitettujen sideharsojen valmistukseen 

Nämä kankaat ovat hienoja, harsomaisia palttinasidoksisia kankaita, joilla on taipumus liestyä. Ne on 
tehty yksinkertaisista langoista, joita on vähemmän kuin 28 lankaa neliösenttimetrillä. 

5208 21 10 kankaat siteiden, kääreiden ja lääkintäkäyttöön tarkoitettujen sideharsojen valmistukseen 

Ks. alanimikkeen 5208 11 10 selittävät huomautukset. 

5209 Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, paino 
suurempi kuin 200 g/m2 

5209 42 00 denim 

Ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus ja HS-selitysten tämän jakson yleisohjeiden I osan 
C kohdan alanimikeselitykset. 

5211 Kudotut puuvillakankaat, joissa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillaa, 
sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino suurempi kuin 
200 g/m2 

5211 42 00 denim 

Ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus ja HS-selitysten tämän jakson yleisohjeiden I osan 
C kohdan alanimikeselitykset. 

5211 49 10 jacquardkankaat 

Jacquardkankaat ovat kankaita, joiden kudosrakenne on tehty nostamalla yksittäisiä loimilankoja. 
Tällä tavalla valmistetaan siroja ja hyvin monimuotoisia kuvioita. Jacquardkankaita käytetään 
pääasiallisesti verhoilu-, patjanpäällys- ja verhokankaina. 
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53 RYHMÄ 
 
 

MUUT KASVITEKSTIILIKUIDUT; PAPERILANKA JA KUDOTUT PAPERILANKAKANKAAT 
 
 
 

5308 Lanka, muista kasvitekstiilikuiduista valmistettu; paperilanka 

5308 10 00 kookoskuitulanka 

Tähän alanimikkeeseen kuuluu ainoastaan yksi- tai kaksisäikeinen kookoskuitulanka. Vähintään 
kolmisäikeinen kookoskuitulanka luokitellaan tämän jakson 3 huomautuksen A kohdan d alakohdan 
mukaisesti nimikkeeseen 5607. 
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54 RYHMÄ 
 
 

TEKOKUITUFILAMENTIT; KAISTALEET JA NIIDEN KALTAISET 
TAVARAT TEKSTIILITEKOKUITUAINEESTA 

 
 
 

Yleisohjeita 

Ilmaisun ”erikoisluja lanka” määrittelystä, ks. tämän jakson 6 huomautus. 

Elastomeerilanka on määritelty tämän jakson 13 huomautus. 

5401 Ompelulanka, tekokuitufilamenttia, myös vähittäismyyntimuodoissa 

5401 10 12 
ja  
5401 10 14 

ydinlanka 

Näihin alanimikkeisiin kuuluva ydinlanka on useita lankoja yhteen kiertämällä valmistettua 
ompelulankaa, jossa jokainen yksittäinen lanka koostuu synteettisestä filamentista, joka on 
päällystetty luonnon-, synteetti- tai muuntokatkokuiduilla. 

Käyttötarkoituksensa vuoksi nämä langat ovat joustamattomia ydinlankoja, ts. langan ydin ei ole 
elastinen. 

Koska nämä langat ovat sekoitelankoja, ne voidaan luokitella näihin alanimikkeisiin kuuluva vain, 
jos filamentti painaa enemmän kuin muut langan aineosat (ks. tämän jakson 2 huomautus). 
Joustamattomat ydinlangat ovat yleensä tällaisia lankoja. 

Näihin alanimikkeisiin kuuluva eivät sen sijaan kuulu joustavat ydinlangat, joissa on 
elastomeerilankaydin, jonka osuus langan painosta on tavallisesti enintään 20 painoprosenttia 
(luokittelu tämän jakson 2 huomautuksen mukaisesti). 

Näihin alanimikkeisiin kuuluva eivät myöskään kuulu tuotteet, joissa on elastomeerilanka-ydin, 
jonka ympärille on kierretty spiraaliksi yksi tai useampia lankoja (alanimike 5606 00 91). 

5401 10 16 teksturoitu lanka 

Ks. alanimikkeiden 5402 31–5402 39 HS-alanimikeselitykset. 

5402 Lanka, synteettikuitufilamenttia (muu kuin ompelulanka), ei kuitenkaan 
vähittäismyyntimuodoissa, myös pienempi kuin 67 desitexin monofilamenttilanka, 
synteettikuituainetta 

5402 31 00 
–  
5402 39 00 

teksturoitu lanka 

Ks. alanimikkeiden 5402 31–5402 39 HS-alanimikeselitykset. 

5402 46 00 muut, polyesteriä, osittain orientoitu 

Ks. alanimikkeen 5402 46 HS-alanimikeselitykset. 
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5404 Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, synteettikuituainetta, poikkileikkauksen 
suurin mitta enintään 1 mm; kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) 
synteettikuituainetta, näennäisleveys enintään 5 mm 

Monofilamenttilangan ja muiden tämän nimikkeen tuotteiden kuvauksista, ks. HS-selitykset, 
nimike 5404. 

5404 11 00 
–  
5404 19 00 

monofilamenttilanka 

Näihin alanimikkeisiin luokitellaan myös harjojen valmistukseen tarkoitetut, synteettikuituaineesta 
valmistetut monofilamenttilangat, jotka on leikattu sopivan pituisiksi paloiksi ja joissa on haaraiset 
päät (”fleurées”). 

Kerrattu tai kertokerrattu lanka, joka on muodostettu liittämällä ja kiertämällä yhteen näihin 
alanimikkeisiin kuuluvia, synteettikuituaineesta valmistettuja monofilamenttilankoja, ei kuulu näihin 
alanimikkeisiin, vaan se luokitellaan tapauksesta riippuen nimikkeeseen 5401, 5402, 5406 tai 5607. 
Poikkileikkauksen mitasta riippumatta näiden alanimikkeiden monofilamenttilankoja ei kuitenkaan 
koskaan pidetä nimikkeen 5607 side-ja purjelankana, nuorana tai köytenä. 

Allaolevassa taulukossa on yhteenveto synteettikuituaineesta valmistettujen monofilamenttilankojen, 
kaistaleiden ja niiden kaltaisten tuotteiden luokittelusta poikkileikkauksen suurimman mitan (tai 
leveyden) mukaan: 

Monofilamenttilanka, 
synteettikuituaineesta, jonka 
poikkileikkauksen suurin 
mitta on: 

— enintään 1 mm 
ja langan paksuus 

— pienempi kuin 
67 desitexiä 

nimike 5402 

  — vähintään 
67 desitexiä 

alanimike  
5404 11 00,  
5404 12 00 tai  
5404 19 00 

 — suurempi kuin 
1 mm lukuun 
ottamatta alla 
mainittuja 
litistettyjä 
tuotteita 

 nimike 3916 

Kaistaleet ja niiden kaltaiset 
tuotteet (myös kahtia taitetut 
kaistaleet ja litistetyt putket), 
synteettikuituaineesta, joiden 
näennäisleveys (taitettuna tai 
litistettynä) on: 

 — enintään 5 mm alanimike  
5404 90 10 tai  
5404 90 90 

  — suurempi kuin 5 mm tavallisesti 
nimike 3920 

Kaistaleet, synteettikuitu-
aineesta, joiden todellinen 
leveys on suurempi kuin 
5 mm, mutta jotka on loivasti 
kierretty ja sen jälkeen 
yhteenpuristettu niin, että 
niiden näennäisleveys on 
enintään 5 mm 

  alanimike  
5404 90 10 tai  
5404 90 90 

 

5404 90 10 polypropeenia 

Alanimikkeen 3920 20 80 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä, mutta 
tähän alanimikkeeseen kuuluvan koristekaistaleen näennäisleveys on enintään 5 mm. 
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5405 00 00 Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, muuntokuituainetta, poikkileikkauksen suurin 
mitta enintään 1 mm; kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini), 
muuntokuituainetta, näennäisleveys enintään 5 mm 

Nimikkeen 5404 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä nimikettä. 

5408 Kudotut kankaat, muuntokuitufilamenttilankaa, myös nimikkeen 5405 tuotteista 
kudotut kankaat 

5408 22 10 leveys suurempi kuin 135 cm, mutta enintään 155 cm, palttina-, toimikas-, ristitoimikas- tai 
satiinisidos 

Ilmaisujen ”palttinasidos”, ”toimikassidos” ja ”ristitoimikassidos” kuvauksista, ks. HS-selitysten 
tämän jakson yleisohjeiden I osan C kohdan alanimikeselitykset. 

Satiinisidoksessa (atlassidoksessa) sidospisteet ovat hajallaan niin, että ne eivät kosketa toisiaan. 
Tuloksena on sileä ja kiiltävä pinta. Satiinin on oltava vähintään 5-vartinen. 

Alla on esitetty satiinisidoskaavio: 
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55 RYHMÄ 
 
 

KATKOTUT TEKOKUIDUT 
 
 
 

5516 Kudotut muuntokatkokuitukankaat 

5516 23 10 jacquardkankaat, leveys vähintään 140 cm (patjakangas) 

Alanimikkeen 5211 49 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä. 
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56 RYHMÄ 
 
 

VANU, HUOPA JA KUITUKANGAS; ERIKOISLANGAT; SIDE- JA PURJELANKA, NUORA JA 
KÖYSI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT 

 
 
 

Yleisohjeita 

Kahdesta tai useammasta tekstiiliaineesta koostuvien tavaroiden luokittelusta eri nimikkeisiin, ks. tämän jakson yleisohjeita. 

5601 Vanu, tekstiiliainetta, ja siitä valmistetut tavarat; tekstiilikuidut, joiden pituus on 
enintään 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt 

5601 21 10 
–  
5601 29 00 

vanu, tekstiiliainetta, ja siitä valmistetut tavarat 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. ”vanupuikot”, ts. puusta, muovista tai rullatusta paperista 
tehdyt tikut, joiden toisessa päässä tai molemmissa päissä on vanutuppo. Vanupuikkoja käytetään 
korvien, sierainten, kynsien jne. puhdistamisessa ja antiseptisten aineiden tai ihovoiteiden 
levittämisessä sekä kauneudenhoidossa. 

5601 21 10 imukykyinen 

Alanimikkeen 5201 00 10 selittävät huomautukset ilmaisusta ”imukykyinen” koskevat soveltuvin 
osin tätä alanimikettä. 

5601 30 00 tekstiiliflokki, -nöyhtä ja -nypyt 

Ks. HS-selitykset, nimike 5601, B ja C kohdat. 

5602 Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu 

5602 10 11 
ja  
5602 10 19 

neulahuopa 

Ks. HS-selitykset, nimike 5602, neljäs kappale. 

5602 10 31 
ja  
5602 10 38 

kuitusilmukkasidottu kangas 

Ks. HS-selitykset, nimike 5602, seitsemäs kappale. 

5606 00 Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden 
kaltaiset tuotteet (muut kuin nimikkeen 5605 tuotteet ja kierrepäällystetty jouhilanka); 
chenillelanka (myös flokki-chenillelanka); chainettelanka 

5606 00 91 kierrepäällystetty lanka 

Kierrepäällystetyn langan ydin voi olla myös elastomeerilankaa (ks. tämän jakson 13 huomautus). 
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57 RYHMÄ 
 
 

MATOT JA MUUT LATTIANPÄÄLLYSTEET TEKSTIILIAINETTA 
 
 
 

Yleisohjeita 

Kahdesta tai useammasta tekstiiliaineesta koostuvien tavaroiden luokittelusta eri nimikkeisiin, ks. tämän jakson yleisohjeet. 

5701 Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, solmitut, myös sovitetut 

HS-selityksissä nimikkeessä 5701 kuvailtujen solmittujen mattojen valmistuksen sekä alku- että 
loppuvaiheessa muutamat kudelangat kudotaan yhteen loimilankojen kanssa, jotta mattojen reunat tai 
päät eivät purkautuisi. Näihin kudottuihin päihin voidaan myös kudonnan jälkeen lisätä reunukset. 

Kun matonvalmistuksen viimeinen työvaihe on suoritettu, loimi leikataan niin, että maton päihin jää 
tietyn mittaiset loimilangat, joista tehdään maton koristehapsut. Laadukkaissa matoissa hapsut 
ryhmitellään ja solmitaan siten, että solmu työnnetään mahdollisimman lähelle maton kudottua osaa, 
jotta kudelangat eivät purkautuisi reunasta. On olemassa myös mattoja, joihin on lisätty erilliset 
koristehapsut, ts. hapsuja ei ole tehty maton loimilangoista. 

Useimmissa matoissa kuviot onmuodostettu niin, että tausta erottuu kuvioreunuksesta. Kuvioreunus 
on itse asiassa taustan kehys, joka liittää taustan hulpioreunoihin ja päihin. 

Suorakaiteen tai neliön muotoisten, käsinkudottujen mattojen hulpiot ovat harvoin täysin 
yhdensuuntaiset. Jos tavaran luokittelun perusteena käytetään koostumussuhdetta, matto on mitattava 
keskiviivoja pitkin, ts. pitkin suoria viivoja, jotka kulkevat maton (jokaisen) sivun keskikohdasta 
vastakkaisen sivun keskikohtaan. 

Laskettaessa yksittäisen maton pinta-alaa neliödesimetrin murto-osia ei oteta huomioon. 

5702 Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, kudotut, tuftaamattomat ja 
flokkaamattomat, myös sovitetut, myös kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden 
kaltaiset käsin kudotut matot 

5702 10 00 kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin kudotut matot 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat painavat, käsin kudotut kankaat. Ne ovat yleensä monivärisiä ja 
niissä on sileä pinta, jossa ei ole silmukoita eikä nukkaa. Joissakin matoissa on loimen suuntaisia 
avoimia rakoja, joita muodostuu eriväristen loimi- ja kudelankojen kääntymiskohtiin. 

Nämä matot soveltuvat lattianpäällysteiksi, leposohvan päällysteiksi, seinävaatteiksi tai oviverhoiksi. 

Nämä matot ovat eksoottisia, pääasiassa Lähi-idästä peräisin olevia kankaita. Ne voivat olla 
metritavarana, mutta tavallisempaa on, että ne on valmistettu käyttötarkoitustaan vastaavaan kokoon 
ja päärmätty, koristettu hapsuilla tai varustettu ommelluin reunuksin tai ne ovat muuten sovitettuja. 
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58 RYHMÄ 
 
 

KUDOTUT ERIKOISKANKAAT; TUFTATUT TEKSTIILIKANKAAT; PITSIT; 
KUVAKUDOKSET; KORISTEPUNOKSET; KORUOMPELUKSET 

 
 
 

Yleisohjeita 

Kahdesta tai useammasta tekstiiliaineesta koostuvien tavaroiden luokittelusta eri nimikkeisiin, ks. tämän jakson yleisohjeet. 

5801 Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, muut kuin nimikkeiden 5802 ja 5806 
kankaat 

On huomattava, että chenillelankakankaita luokiteltaessa otetaan huomioon ainoastaan chenillelangan 
nukkaan käytetyt tekstiiliaineet, mikä ei kuitenkaan rajoita tässä jaksossa säädettyjä määräyksiä, jotka 
koskevat kahdesta tai useammasta tekstiiliaineesta koostuvien tavaroiden luokittelusta. 

Neulekoneilla tehdyt sametti- tai plyysijäljitelmät luokitellaan tapauksen mukaan 
nimikkeeseen 5907 00 00 tai 60 ryhmään. 

5801 21 00  
–  
5801 27 00 

puuvillaa 

Ks. alanimikkeiden 5801 22 ja 5801 32 HS-alanimikeselitykset. 

5804 Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat; pitsit ja pitsikankaat, 
metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina, muut kuin nimikkeiden 6002–6006 
neulokset 

5804 10 10 
ja  
5804 10 90 

tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat 

Ks. HS-selitykset, nimike 5804, I osa. 

Neulekoneilla (esim. raschelkoneilla) tehdyt tyllijäljitelmät luokitellaan 60 ryhmään. 

5804 10 10 kuvioimattomat 

Tässä alanimikkeessä tyllillä, lankauudinkankaalla ja solmituilla verkkokankailla, jotka ovat 
kuvioimattomia, tarkoitetaan kankaita, joiden koko pinta muodostuu sarjasta samanmuotoisia ja -
kokoisia silmiä, jotka eivät muodosta kuvioita tai joita ei ole muuten täytetty. Tätä määritelmää 
sovellettaessa ei oteta huomioon silmien muodostamisessa syntyneitä mitä tahansa muita pienempiä 
aukkoja. 
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5804 21 10 
–  
5804 29 90 

koneella tehdyt pitsit ja pitsikankaat 

Ks. HS-selitykset, nimike 5804, II osa. 

Käsin tehtyjen ja koneella tehtyjen pitsien ja pitsikankaiden eroista, ks. alanimikkeiden 5804 21, 
5804 29 ja 5804 30 HS-alanimikeselitykset. 

On oltava erityisen huolellinen siinä, ettei pitsiä ja pitsikankaita läheisesti muistuttavaa ja yleisesti 
pitsinä ja pitsikankaana myytyä neulosta luokitella nimikkeeseen 5804. Tällainen neulottu kangas on 
valmistettu raschelkoneilla ja se voidaan tunnistaa siitä, että reiällinen pohja muodostuu 
loimineuloksen tapaan toisiinsa sitoutuneista silmukoista eikä loimilangoista (suorat) ja 
kudelangoista (vinot). 

Kuosin läpinäkymättömien osien täyttämismenetelmässä lanka pujotetaan silmukoihin, jotka 
muodostavat reiällisen pohjan pienten kuusikulmaisten aukkojen sivut. Lanka pysyy paikallaan 
eräänlaisen ketjusilmukan avulla. Reiällinen pohja ei näin ollen pääty siihen, mistä kuvio alkaa, vaan 
se päinvastoin tukee sitä (näin ei aina ole koneella tehdyissä pitseissä ja pitsikankaissa). 

Alanimikkeiden 5804 21, 5804 29 ja 5804 30 HS-alanimikeselityksissä annetut ohjeet koneella 
tehtyjen pitsien ja pitsikankaiden tunnistamisesta pätevät myös raschelkoneella tehtyjen ”pitsien ja 
pitsikankaiden” tunnistamisessa: leikattujen kaistaleiden reunoihin jääneet silmukat tai silmukan osat, 
reliefi- ja kuosilankojen kulkusuunnat, koneen aiheuttamat säännöllisesti toistuvat virheet, jne. 

Yhdistetyssä nimikkeistössä raschelkoneella valmistettua pitsiä pidetään kuitenkin neuloksena ja näin 
ollen se on luokiteltava 60 ryhmään. 

Koneella tehtyihin pitseihin ja pitsikankaisiin ei kuulu guipurepitsiä jäljittelevä kangas, joka on 
valmistettu samalla tavalla kuin koruompelukset, joista pohjakangas on poistettu kemiallisesti. 
Guipurepitsijäljitelmä luokitellaan nimikkeeseen 5810. 

5806 Kudotut nauhat, muut kuin nimikkeen 5807 tavarat; yhteenliimattujen, yhden-
suuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs) 

5806 20 00 muut kudotut nauhat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa 

Ilmaisun ”elastomeerilanka” määrittelystä, ks. tämän jakson 13 huomautus. 

5806 32 10 joissa on oikea hulpio 

Kudotut nauhat, joissa on oikea hulpio, ovat loimesta ja kuteesta koostuvia nauhoja, joiden 
pituussuuntaiset reunat muodostuvat kudelangan kääntymisestä. Koska kudelankaa kulkee ja kääntyy 
keskeytyksettä, reunat eivät purkaannu. 

5806 40 00 yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat 
(bolducs) 

Ks. HS-selitykset, nimike 5806, B kohta. 

5810 Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina 

5810 10 10 
ja  
5810 10 90 

koruompelukset, joissa ei ole näkyvää pohjaa 

Ks. alanimikkeen 5810 10 HS-alanimikeselitykset. 
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59 RYHMÄ 
 
 

KYLLÄSTETYT, PÄÄLLYSTETYT, PEITETYT TAI KERROSTETUT TEKSTIILIKANKAAT; 
TEKSTIILITAVARAT, JOLLAISET SOVELTUVAT TEKNISIIN TARKOITUKSIIN 

 
 
 

Yleisohjeita 

Kahdesta tai useammasta tekstiiliaineesta koostuvien tavaroiden luokittelusta eri nimikkeisiin, ks. tämän jakson yleisohjeet. 

5911 Tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin, tämän ryhmän 7 huomautuksessa 
mainitut 

Tähän nimikkeeseen kuuluvat HS-selityksissä, nimikkeessä 5911 määritellyt tekstiilituotteet, 
metritavarana tai leikattuina, jotka on eritelty tämän ryhmän 7 huomautuksen a alakohdassa sekä 
edellä mainituista metritavarana olevista tuotteista tai muista tekstiilituotteista valmistetut 
tekstiilitavarat (muut kuin nimikkeiden 5908 00 00—5910 00 00 tekstiilitavarat), jollaisia käytetään 
teknisiin tarkoituksiin ja jotka on leikattu muun kuin suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi 
sekä jotka ovat yhteenliitettyjä tai muuten sovitettuja. 

Ilmaisun ”tekstiilikankaat” merkityksestä, ks. tämän ryhmän 1 huomautus. 

5911 10 00 tekstiilikankaat, huopa ja huovalla vuoratut kudotut kankaat, jotka on päällystetty, peitetty tai 
kerrostettu kumilla, nahalla tai muulla aineella ja jollaisia käytetään karstakankaan 
valmistukseen, sekä niiden kaltaiset kankaat, jollaisia käytetään muihin teknisiin tarkoituksiin, 
myös kumilla kyllästetyt samettinauhat loimitukin peittämiseen 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvien tuotteiden täytyy olla metritavarana tai ainoastaan määräpituisiksi 
tai suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi leikattuja. Jos ne ovat jossain muussa muodossa, 
ne luokitellaan alanimikkeeseen 5911 90 10 tai 5911 90 90. 

Ilmaisulla ”niiden kaltaiset kankaat, jollaisia käytetään muihin teknisiin tarkoituksiin” tarkoitetaan 
ainoastaan tekstiilikankaita, jotka ovat huopia tai huovalla vuorattuja kudottuja kankaita, joihin on 
yhdistetty muita aineita (esim. kumi, nahka) kuten alanimikeotsikossa on kuvailtu. Tällaisia kankaita 
ovat mm. kumilla käsitellyt, rotaatiopainokoneissa käytetyt telanpäälliset, joiden paino on enintään 
1 500 g/m2 (riippumatta tekstiiliaineen tai kumin määrästä) tai joiden paino on suurempi kuin 1 500 
g/m2, jos niissä on enemmän kuin 50 painoprosenttia tekstiiliainetta. Päälliset, jotka painavat 
enemmän kuin 1 500 g/m2 ja joissa on vähintään 50 painoprosenttia kumia, luokitellaaan 
nimikkeeseen 4008. 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös käyttö- ja kuljetushihnat, jotka koostuvat kahdesta 
polyamidikangaskaistaleesta ja niiden välissä olevasta yhdestä tai useammasta, palmikointiaineesta 
kudotusta kaistaleesta. Palmikointiainekaistaleet ovat ainoastaan vahvikkeena. Kaikki kaistaleet on 
yhdistetty liimalla kuumapuristusmenetelmää käyttäen. Hihnojen paksuus on pienempi kuin 3 mm ja 
ne ovat metritavarana tai määräpituisiksi leikattuja. Näiden hihnojen kaltaiset hihnat, joiden paksuus 
on 3 mm tai suurempi tai jotka on päättömiä tai varustettu kiinnikkeillä, luokitellaan 
nimikkeeseen 5910 00 00. 

Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu yksinkertaisin loimin ja kutein kudotut tekstiilikankaat, jotka on 
päällystetty muovilla (nimike 5903) tai kumilla (nimike 4008 tai 5906). 

5911 20 00 seulakangas, myös sovitettu 

Ks. HS-selitykset, nimike 5911, A kohdan 2 alakohta. 

Nämä kankaat voivat olla metritavarana tai käyttötarkoituksen mukaan sovitettuja (esim. 
määrämuotoisiksi leikattuja, nauhoilla reunustettuja tai metallirenkailla vahvistetuin rei’in 
varustettuja). 

Metritavarana olevaan sovittamattomaan kankaaseen on painettava pysyvä merkintä, josta käy ilmi 
selvästi, että tavara on tarkoitettu seulomiseen tai vastaavaan teolliseen käyttöön: 
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— merkintää varten on suorakulmiota ja sen kahta lävistäjää esittävä kuvio toistettava säännöllisin välein 
kankaan molemmissa reunoissa hulpion sisäpuolella siten, että kahden peräkkäisen kuvion välinen 
etäisyys mitattuna kuvioiden ulkoreunoista on enintään yksi metri ja että kankaan toisessa reunassa 
olevat kuviot sijoittuvat puoliväliin toisessa reunassa olevien kuvioiden välille (kunkin kuvion 
keskikohdan on oltava samalla etäisyydellä kummankin vastakkaisella puolella olevan lähimmän kuvion 
keskikohdasta), 

— kuvion muodostavien viivojen paksuus on suorakulmion sivuissa 5 mm ja lävistäjissä 7 mm. 
Suorakulmio on oltava viivojen ulkoreunoista mitattuna vähintään 8 cm pitkä ja 5 cm leveä, 

— kuviot on painettava yhdellä kankaan väristä poikkeavalla värillä. Painatuksen on oltava pysyvä. 

Kukin kuvio sijoitetaan siten, että suorakulmion pitkät sivut ovat kankaan loimen suuntaiset (ks. 
piirros jäljempänä). 

 
Tulliviranomaiset voivat hyväksyä myös muunlaiset merkinnät, jos niistä käy selvästi ilmi, että 
tavara on tarkoitettu teolliseen käyttöön kuten seulomiseen, suodattamiseen tai vastaavaan, mutta ei 
vaatteiden valmistukseen tai vastaavaan käyttöön. 

Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu silkkipainatuksessa käytettävät kehykset, joihin on pingotettu 
kangas (alanimike 5911 90 90), eivätkä käsiseulat ja -sihdit (nimike 9604 00 00). 

5911 90 10 
ja  
5911 90 90 

muut 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 5911 kohdassa A luetellut 
tekstiilituotteet, lukuun ottamatta alanimikkeissä 5911 10 00, 5911 20 00 ja 5911 40 00 eriteltyjä 
tekstiilikankaita. Näihin alanimikkeisiin kuuluvat lisäksi HS-selityksissä nimikkeen 5911 kohdassa B 
luetellut tavarat, lukuun ottamatta alanimikkeen 5911 20 00 sovitettua seulakangasta ja 
alanimikkeiden 5911 31 11—5911 32 90 tavaroita. 

Ks. alanimikkeen 5911 90 HS-alanimikeselityksissä luokittelusta, joka koskee toisiinsa kytketyistä 
monofilamenttilankakierukoista muodostettuja tavaroita, joita käytetään samankaltaisiin tarkoituksiin 
kuin sellaisia tekstiilikankaita ja huopia, jollaisia käytetään paperikoneissa ja niiden kaltaisissa 
koneissa. 
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60 RYHMÄ 
 
 

NEULOKSET 
 
 
 

Yleisohjeita 

Kahdesta tai useammasta tekstiiliaineesta koostuvien tavaroiden luokittelusta eri nimikkeisiin, ks. tämän jakson yleisohjeet. 

6002 Neulokset, leveys enintään 30 cm, vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai 
kumilankaa sisältävät, muut kuin nimikkeeseen 6001 kuuluvat 

Ilmaisun ”elastomeerilanka” määrittelystä, ks. tämän jakson 13 huomautus. 

6003 Neulokset, leveys enintään 30 cm, muut kuin nimikkeisiin 6001 tai 6002 kuuluvat 

6003 30 10 raschel-pitsi 

Raschel-pitsi on jacquard-raschel-laitteella valmistettu pitsimäinen kuviollinen neulesidos. Tavaran 
paksuus voi vaihdella kuvioiden ja pohjan mukaan. Paksuuden vaihtelulla saadaan aikaan kohokuvio 
ja varjovaikutelma. 

6004 Neulokset, leveys suurempi kuin 30 cm, vähintään 5 painoprosenttia elastomeeri-
lankaa tai kumilankaa sisältävät, muut kuin nimikkeeseen 6001 kuuluvat 

Ilmaisun ”elastomeerilanka” määrittelystä, ks. tämän jakson 13 huomautus. 

6005 Loimineulokset (myös virkkuuneulekoneella neulotut), muut kuin nimikkeisiin 
6001—6004 kuuluvat 

Loimineulokset ovat loimineulos-, raschel- tai virkkuuneulekoneilla valmistettuja tavaroita, jotka 
eroavat neuloksista ja silmukkaneuloksista siinä, että loimilangat ovat toisiinsa kiinnitettyinä 
silmukoilla. Loimineulokset muodostuvat yhdestä tai useammasta pituussuuntaan kulkevasta 
lankajärjestelmästä, jossa vierekkäiset langat menevät sivuttain ristiin ja muodostavat samalla 
silmukoita (monilankatekniikka) (ks. myös HS-selitykset, tämän ryhmän yleisohjeet, A kohdan II 
alakohta). 

Virkkuuneulekone (crochet galloon machine) kuuluu loimineuloskoneiden ryhmään, joissa käytetään 
pituussuuntaan kulkevaa loimijärjestelmää, jossa kude kulkee vaakasuoraan. Virkkuuneulekoneita 
käytetään vaatteisiin tarkoitettujen neulosta olevien nauhojen valmistukseen (vyötärölle ja 
lahkeensuihin tarkoitetut joustavat reunusnauhat, nimikointinauhat, kannatinnauhat, reunusnauhat, 
hikinauhat ja vetoketjunauhat) sekä verho- ja verhoilunauhojen valmistukseen. 

6005 31 50 raschel-pitsi, muu kuin verhoihin tarkoitettu kangas tai verkkokangas 

Ks. alanimikkeen 6003 30 10 selittävät huomautukset. 

6005 32 50 raschel-pitsi, muu kuin verhoihin tarkoitettu kangas tai verkkokangas 

Ks. alanimikkeen 6003 30 10 selittävät huomautukset. 

6005 33 50 raschel-pitsi, muu kuin verhoihin tarkoitettu kangas tai verkkokangas 

Ks. alanimikkeen 6003 30 10 selittävät huomautukset. 

6005 34 50 raschel-pitsi, muu kuin verhoihin tarkoitettu kangas tai verkkokangas 

Ks. alanimikkeen 6003 30 10 selittävät huomautukset. 
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61 RYHMÄ 
 
 

VAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, NEULOSTA 
 
 
 

Yleisohjeita 

1. Kahdesta tai useammasta tekstiiliaineesta koostuvien tavaroiden luokittelusta eri nimikkeisiin, ks. tämän jakson 
yleisohjeet. 

2. Vähittäismyyntiä varten sarjoiksi pakattujen vaatteiden luokittelusta, ks. tämän jakson 14 huomautus. 

3. Kun nimikkeen 6103 tai 6104 pukuun tai yhdistelmäasuun kuuluvassa jossain osassa on päälleommeltuja koristeita, joita 
ei ole muussa osassa tai muissa osissa, kaikki nämä vaatekappaleet luokitellaan puvuiksi tai yhdistelmäasuiksi, jos 
koristeilla on vain vähäinen merkitys ja niitä on vain yhdessä tai kahdessa kohtaa vaatekappaletta (esim. kauluksessa ja 
hihansuissa tai kauluskäänteissä ja taskuissa). 

Näitä vaatekappaleita ei kuitenkaan luokitella puvuiksi tai yhdistelmäasuiksi silloin, kun koristeet on valmistettu 
vaatekappaleen neulomisen yhteydessä, paitsi jos koriste on logo tai muu sen kaltainen symboli. 

4. Ylävartalon peittävät vaatekappaleet erotukseksi alavartalon peittävistä vaatekappaleista ja koko vartalon peittävistä 
vaatekappaleista (esim. päällystakit ja leningit ) ovat vaatekappaleita, jotka: 

— objektiivisten ominaisuuksiensa (tyyli, leikkaus jne.) puolesta on selkeästi tarkoitettu käytettäväksi esim. 
anorakkeina, (puvun) takkeina ja yhdistelmäasujen yläosina, paitapuseroina ja puseroina, pyjaman yläosina, 
pujopaitoina, neuletakkeina ja liiveinä, hiihtopukujen yläosina jne. (Mikäli toisin ei määrätä, näiden 
vaatekappaleiden ei tarvitse peittää ylävartaloa kokonaan.), ja jotka 

— eivät ulotu reiden puolivälin alapuolelle. Näiden vaatekappaleiden jotkin osat voivat kuitenkin lähinnä 
muotisyistä ulottua reiden puolivälin alapuolelle (esim. koristeelliset muodikkaat hapsut, mutta myös frakkien 
perinteiset hännykset) ja voidaan jättää huomiotta vaatekappaleen pituuden suhteen, koska ne eivät muuta 
vaatekappaleiden tehtävää, joka on ylävartalon peittäminen. 

 

 

6101 Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit 
ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, muut kuin 
nimikkeeseen 6103 kuuluvat 

Alanimikkeiden 6201 91 00–6201 99 00 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä 
nimikettä. 

6101 20 10 päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat päällystakeille ja niiden kaltaisille tavaroille on ominaista muun 
muassa se, että ne ulottuvat päälle puettuina vähintään reiden puoliväliin. 

Miesten (ei poikien) standardikokoa (normaalikokoa) olevalla vaatekappaleella voidaan yleensä 
katsoa olevan vaadittu vähimmäispituus, jos vaate suoraksi asetettuna ja mitattuna selkäpuolelta 
kaulussaumasta (7. kaulanikaman kohdalta) helmaan vastaa pituudeltaan jäljempänä olevassa 
taulukossa annettuja, senttimetreinä ilmoitettuja pituuksia (ks. jäljempänä oleva kuva). 
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Taulukossa annetut mitat ovat miesten (ei poikien) vaatekappaleiden standardikokojen 
(normaalikokojen) keskiarvoja kokoryhmistä S (small, pienet koot), M (medium, keskikoot) ja 
L (large, suuret koot). 

Miesten (ei poikien) vaatekappaleiden standardikokojen pituudet senttimetreinä, mitattuna 
selkäpuolelta kaulussaumasta helmaan 

S 

(small) 

pienet koot 

M 

(medium) 

keskikoot 

L 

(large) 

suuret koot 

86 cm 90 cm 92 cm 

 

Vaatekappaleet, jotka eivät täytä päällystakeilta ja niiden kaltaisilta tavaroilta vaadittua 
vähimmäispituutta (pituus reiden puoliväliin), luokitellaan, näihin alanimikkeisiin kuuluvia 
autoilutakkeja (autoilutakit ja niiden kaltaiset, ks. jäljempänä oleva määritelmä) lukuun ottamatta, 
alanimikkeisiin 6101 20 90, 6101 30 90 tai 6101 90 80. 

Autoilutakit 

Autoilutakit ovat väljiä, pitkähihaisia päällysvaatteita, joita käytetään kaiken muun vaatetuksen 
päällä ja jotka on tarkoitettu suojaamaan säältä. Nämä takit on yleensä valmistettu raskaista 
tekstiilikankaista, ei kuitenkaan nimikkeessä 5903, 5906 tai 5907 00 00 mainituista kankaista. 
Autoilutakkien pituus vaihtelee reiden yläosasta aina reiden puoliväliin asti. Takit voivat olla yksi- tai 
kaksirivisiä. 

Autoilutakeilla on yleensä seuraavat ominaisuudet: 

— edestä kokonaan avattava, napeilla tai joskus myös vetoketjulla tai painonapeilla suljettava, 

— vuori, myös irroitettava (myös topattu ja/tai tikattu), 

— takahalkio tai sivuhalkiot. 

Lisäksi autoilutakeissa voi olla: 

— taskut, 

— kaulus. 

Autoilutakeilla ei ole seuraavia ominaisuuksia: 

— huppu, 

— vetonauha tai jokin muu kiristysväline vyötäröllä ja/tai helmassa. Takissa voi kuitenkin olla 
vyö. 

Autoilutakkien kyseessä ollessa, ilmaisu ”ja niiden kaltaiset” sisältää myös vaatteet, joilla on muuten 
samat ominaisuudet kuin autoilutakeilla mutta niissä on huppu. 
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6101 30 10 päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat 

Ks. alanimikkeen 6101 20 10 selittävät huomautukset. 

6101 90 20 päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat 

Ks. alanimikkeen 6101 20 10 selittävät huomautukset. 

6102 Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit 
ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, muut kuin 
nimikkeeseen 6104 kuuluvat 

Alanimikkeiden 6201 91 00–6201 99 00 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä 
nimikettä. 

6102 10 10 päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat 

Alanimikkeen 6101 20 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin näitä alanimikkeitä, joten 
vastaavat naisten (ei tyttöjen) vaatekappaleiden mitat ovat: 

Naisten (ei tyttöjen) vaatekappaleiden standardikokojen pituudet senttimetreinä, mitattuna 
selkäpuolelta kaulussaumasta helmaan 

S 

(small) 

pienet koot 

M 

(medium) 

keskikoot 

L 

(large) 

suuret koot 

84 cm 86 cm 87 cm 

 

6102 20 10 päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat 

Ks. alanimikkeen 6102 10 10 selittävät huomautukset. 

6102 30 10 päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat 

Ks. alanimikkeen 6102 10 10 selittävät huomautukset. 

6102 90 10 päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat 

Ks. alanimikkeen 6102 10 10 selittävät huomautukset. 

6104 Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, leningit, hameet, 
housuhameet, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan 
uimapuvut), neulosta 

6104 41 00 
–  
6104 49 00 

leningit 

Ilmaisulla ”leningit” tarkoitetaan vartalon peittämiseen tarkoitettuja, myös hihattomia 
vaatekappaleita, jotka alkavat tavallisesti olkapäistä ja voivat ulottua nilkkoihin tai niiden alapuolelle. 
Niitä on oltava mahdollista käyttää ilman, että samanaikaisesti tarvitaan toisia vaatekappaleita 
peittämään vartaloa. Tämä ilmaisu käsittää myös läpikuultavat leningit. Niitä on oltava mahdollista 
käyttää ilman, että samanaikaisesti tarvitaan toisia vaatekappaleita alusvaatteita lukuun ottamatta. Jos 
tällaisten vaatekappaleiden yläosa koostuu olkaimista ja rintalapuista edessä tai edessä ja takana, niitä 
pidetään leninkeinä vain, jos ko. rintalappujen mittasuhteet, leikkaus ja paikka ovat sellaiset, että 
näitä vaatekappaleita voidaan käyttää kuten edellä on kuvailtu. Jos näin ei ole, nämä vaatekappaleet 
luokitellaan hameiksi alanimikkeisiin 6104 51 00–6104 59 00. 
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6104 51 00 
–  
6104 59 00 

hameet ja housuhameet 

Ilmaisulla ”hameet” tarkoitetaan alavartalon peittämiseen tarkoitettuja vaatekappaleita, jotka alkavat 
tavallisesti vyötäröltä ja voivat ulottua nilkkoihin tai niiden alapuolelle. Hameiden kanssa on 
käytettävä vähintään yhtä muunlaista vaatekappaletta kuten T-paitaa, puseroa, paitapuseroa, 
pujopaitaa tai niiden kaltaista ylävartalon peittävää vaatekappaletta. Jos hameissa on olkaimet, niiden 
luokitus ei välttämättä muutu. 

Kun vaatekappaleissa on olkaimien lisäksi rintalaput edessä ja/tai takana, ne luokitellaan hameina 
näihin alanimikkeisiin, jos ko. rintalappujen mittasuhteiden, leikkauksen ja paikan vuoksi näitä 
vaatekappaleita ei voida käyttää ilman edellä mainittujen kaltaista muuta vaatekappaletta. 
Housuhameet ovat edellä mainittujen hameiden kaltaisia, mutta kummankin jalan erikseen verhoavia 
vaatekappaleita. Housuhameiden leikkaus ja leveys erottavat ne shortseista ja housuista. 

6106 Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, neulosta 

Puserot 

Naisten ja tyttöjen puserot ovat ylävartalon peittämiseen tarkoitettuja, kevyitä, muodikkaita ja 
tavallisesti leikkauksiltaan väljiä vaatekappaleita, jotka voivat olla myös kauluksettomia ja hihattomia 
ja joissa voi olla minkälainen pääntie tahansa tai vähintään olkahihnat. Puseroissa on napitus tai 
muita sulkemisvälineitä — vain hyvin syväänuurretut vaatekappaleet voivat olla ilman nappeja tai 
kiinnikkeitä — sekä mahdollisesti koristeita kuten solmio, röyhelöitä, solmiohuivi, pitsiä tai 
koruompeluksia. 

Paitapuserot 

Naisten ja tyttöjen paitapuserot ovat ylävartalon peittämiseen tarkoitettuja vaatekappaleita, joissaon 
pääntiestä kokonaan tai osittain avattava halkio ja joissa on hihat ja tavallisesti myös kaulus ja joissa 
voi olla taskut, mutta ei kuitenkaan vyötärön alapuolella. Näiden vaatekappaleiden leikkaus perustuu 
miesten ja poikien paitojen leikkaukseen, minkä vuoksi halkio on yleensä edessä. Vaate suljetaan 
niin, että oikea reuna peittää vasemman. 

Tämän ryhmän 9 huomautuksen mukaisesti tämän nimikkeen paitapuseroissa voi olla halkio, jonka 
reunat eivät peitä toisiaan. 

Tämän nimikkeen vaatekappaleet ulottuvat vyötärön alapuolelle. Puserot ovat tavallisesti lyhyempiä 
kuin muut edellä mainitut vaatekappaleet. 

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu mm. vaatekappaleet, joita ilmoitetun pituuden perusteella voidaan 
käyttää leninkeinä. 
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6107 Miesten ja poikien alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden 
kaltaiset tavarat, neulosta 

6107 21 00 
–  
6107 29 00 

yöpaidat ja pyjamat 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. neuloksesta valmistetut miesten ja poikien pyjamat, jotka 
ulkonäöltään ja materiaaliltaan ovat tunnistettavissa yksinomaan tai pääasiassa yöasuina käytettäviksi 
vaatteiksi. 

Pyjamat koostuvat kahdesta vaatekappaleesta, jotka ovat 

— ylävartalon peittävä, tavallisesti jakkumainen vaatekappale, 

— housut tai shortsit muodostava, leikkaukseltaan yksinkertainen vaatekappale, myös edestä 
avattava. 

Näiden pyjamien osien on oltava toisiaan vastaavaa tai yhteensopivaa kokoa ja leikkausten, käytetyn 
kankaan, värien, koristeiden ja viimeistyksen on oltava yhteensopivia niin, että voidaan selvästi 
osoittaa, että osat on suunniteltu yhdessä käytettäviksi vaatekappaleiksi. 

Pyjamien täytyy olla miellyttävän tuntuisia yöasuina käytettäviksi. Miellyttävyyteen vaikuttaa: 

— materiaali, 

— tavallisesti väljä leikkaus ja 

— epämukavien yksityiskohtien kuten suurien tai pullottavien nappien ja liiallisten, 
päälleommeltujen koristeiden puuttuminen. 

Yksiosainen, sekä ylä- että alavartalon peittävä, kummankin jalan erikseen verhoava, haalarimainen 
yöasu luokitellaan alanimikkeisiin 6107 91 00 tai 6107 99 00. 

6108 Naisten ja tyttöjen alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, 
aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta 

6108 31 00 
–  
6108 39 00 

yöpaidat ja pyjamat 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. neuloksesta valmistetut naisten ja tyttöjen pyjamat, jotka 
ulkonäöltään ja materiaaliltaan ovat tunnistettavissa yksinomaan tai pääasiassa yöasuina käytettäviksi 
vaatteiksi. 

Pyjamat koostuvat kahdesta vaatekappaleesta, jotka ovat 

— ylävartalon peittävä, tavallisesti jakkumainen vaatekappale, 

— housut tai shortsit muodostava, leikkaukseltaan yksinkertainen vaatekappale, myös edestä 
avattava. 

Näiden pyjamien osien on oltava toisiaan vastaavaa tai yhteensopivaa kokoa ja leikkausten, käytetyn 
kankaan, värien, koristeiden ja viimeistyksen on oltava yhteensopivia niin, että voidaan selvästi 
osoittaa, että osat on suunniteltu yhdessä käytettäviksi vaatekappaleiksi. 

Pyjamien täytyy olla miellyttävän tuntuisia yöasuina käytettäviksi. Miellyttävyyteen vaikuttaa: 

— materiaali, 

— tavallisesti väljä leikkaus ja 

— epämukavien yksityiskohtien kuten suurien tai pullottavien nappien ja liiallisten, 
päälleommeltujen koristeiden puuttuminen. 

”Babydoll” -asukokonaisuuksia, jotka muodostuvat hyvin lyhyestä yöpaidasta ja siihen 
yhteensopivista pikkuhousuista, pidetään myös pyjamina. 

Yksiosainen, sekä ylä- että alavartalon peittävä, kummankin jalan erikseen verhoava, haalarimainen 
yöasu luokitellaan alanimikkeisiin 6108 91 00–6108 99 00. 
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6109 T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, neulosta 

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu tämän ryhmän 2 lisähuomautuksessa mainittujen vaatekappaleiden 
kaltaiset vaatekappaleet, joiden edessä on pääntiestä osittain avattava halkio, joka suljetaan 
sulkemisvälineillä tai jonka toinen reuna ainoastaan peittää toisen tai jonka reunat eivät peitä toisiaan 
ollenkaan. Nämä vaatekappaleet luokitellaan tapauksesta riippuen tavallisesti nimikkeeseen 6105 tai 
6106, tämän ryhmän 4 ja 9 huomautusten määräysten mukaisesti. Jos kysymyksessä on miesten ja 
poikien hihattomat vaatekappaleet, ne luokitellaan tämän ryhmän 4 huomautuksen toisen lauseen 
määräysten mukaisesti nimikkeeseen 6114. 

6110 Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat ylävartalon peittämiseen tarkoitetut vaatekappaleet, joissa on 
millainen pääntie tahansa, myös hihattomat, kauluksettomat ja taskuilla varustetut. 

Näissä vaatekappaleissa on tavallisesti päärme tai joustinneulos alareunassa, halkion ympärillä, 
hihansuissa tai hiha-aukoissa. 

Nämä vaatekappaleet on voitu tehdä mistä tahansa tekstiilikuidusta tai neulostyypistä, myös kevyistä 
tai tiheäsilmukkaisista neuloksista. 

Niissä voi olla kaikenlaisia koristeita, myös pitsiä tai koristeommelta. 

Alla on esimerkkejä tähän nimikkeeseen kuuluvista vaatekappaleista: 

1. Neulepuserot ja pujopaidat, mukaan lukien collegepuserot (joissa on V-aukko, pyöreä tai 
veneen muotoinen pääntie tai poolo- tai pystykaulus), jotka puetaan ylle pään yli vetämällä ja 
joiden pääntiessä ei ole halkiota eikä sulkemisvälineitä. 

2. Edellisessä kohdassa kuvailtujen kaltaiset vaatekappaleet, myös kaulukselliset, joissa on 
pääntiestä osittain avattava, napeilla tai muilla välineillä suljettava halkio esim. edessä tai 
olkapäällä. 

3. Liivit ja neuletakit, jotka ovat edestä kokonaan avattavia, myös napeilla tai muilla 
sulkemisvälineillä suljettavat, myös kaulukselliset. 

4. Pujopaita-villatakkiyhdistelmänä (twin-set) tunnettu asu, joka koostuu hihallisesta tai 
hihattomasta pujopaidasta ja pitkä- tai lyhythihaisesta neuletakista. Näiden vaatekappaleiden 
on oltava toisiaan vastaavaa kokoa ja materiaaliltaan ja väreiltään samanlaiset. Myös 
mahdollisten kuvioiden ja koristeiden on oltava samanlaiset molemmissa vaatekappaleissa. 

5. Edellissä kohdissa kuvaillut vaatekappaleet, jotka on valmistettu T-paidoissa tai niiden 
kaltaisissa vaatekappaleissa käytetystä kevyestä materiaalista ja joissa on vetonauha, 
joustinneulos tai muita välineitä alareunan kiristämiseksi. 

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu mm.: 

a) naisten ja tyttöjen puserot (nimike 6106), 

b) anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat (tapauksesta riippuen 
nimike 6101 tai 6102), 

c) T-paidat sekä aluspaidat ja niiden kaltaiset paidat (nimike 6109). 
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6110 12 10 
ja  
6110 12 90 

kashmirvuohen karvaa 

Ks. alanimikkeen 5102 11 HS-alanimikeselitykset. 

6110 20 10 kevyet, tiheäsilmukkaiset puserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus 

Kevyinä puseroina ja pujopaitoina, joissa on poolo- tai pystykaulus, pidetään seuraavia 
vaatekappaleita: ylävartalon peittävät, vartalonmyötäiset, yksi- tai moniväriset, kevyet 
tiheäsilmukkaiset vaatekappaleet, hihalliset tai hihattomat, joissa on poolo- tai pystykaulus ilman 
halkiota. 

Ilmaisulla ”tiheäsilmukkainen” tarkoitetaan tiheää neulosta, jossa on sekä vaaka- että pystysuuntaan 
vähintään 12 silmukkaa senttimetrillä, laskettuna 10 cm x 10 cm kokoisen näytepalan yhdeltä 
puolelta. 

Kevyet puserot ja pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus, ovat yleensä yksinkertaista neulosta 
(sileä neulos), joustinneulosta (1 x 1) tai interlockneulosta. 

Yksinkertainen neulos (sileä neulos)on yksinkertaisin kudeneulos (piirros 1), jossa silmukat ovat 
oikealla puolella pienten v-kirjainten tai ylöalaisin olevien v-kirjainten muotoisia (piirros 2) ja 
nurjalla puolella toisiinsa sidottujen lenkkien kaltaisia (piirros 3). 

 
 

 
Tiheäsilmukkainen ”1 oikein, 1 nurin” -joustinneulos (piirros 4), jossa oikeat ja nurjat silmukat 
vuorottelevat jokaisessa kerroksessa (piirros 5) niin, että pituussuunnassa neuloksen toisen puolen 
”kohoraidat” vastaavat toisen puolen vakoja. Neuloksen molemmat puolet ovat samannäköiset 
(piirrokset 6 ja 7). 
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Interlockneulos on kaksinkertainen joustinneulos, jonka molemmat puolet ovat samannäköiset. Tämä 
neulos on saatu aikaan yhdistämällä kahden 1 × 1 -joustinneuloksen silmukat (piirros 8) niin, että 
näiden kahden joustineuloksen silmukat vuorottelevat lomittain neuloksen kummallakin puolella 
(piirros 9). Neuloksen molempien puolien ”kohoraidat” ovat siis vastakkain (piirrokset 10 ja 11). 
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6110 30 10 kevyet, tiheäsilmukkaiset puserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus 

Ks. alanimikkeen 6110 20 10 selittävät huomautukset. 
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6111 Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, neulosta 

Ks. tämän ryhmän 6 huomautuksen a alakohta. 

Tähän nimikkeeseen kuuluu joukko vaatekappaleita, jotka on tarkoitettu kooltaan enintään 86 cm:n 
pituisille pikkulapsille (tavallisesti noin 18 kuukauden ikäiset pikkulapset). Näitä vaatekappaleita 
ovat mm. takit, kaavut, tikatut vaatteet, potkupuvut, aamutakit, kaksiosaiset puvut, leikkiasut, pitkät 
housut, suojahousut, polvihousut, leikkipuvut, liivit, tuulitakit, leningit, hameet, bolerot, jakut, 
anorakit, viitat, tunikat, puserot, paitapuserot, shortsit, jne. 

Jotkut näistä vaatekappaleista ovat vauvoille tarkoitettuja vaatteita. Joidenkin kokoa ei voida 
määritellä, mutta ne luokitellaan tähän nimikkeeseen, jos ne ovat selvästi vauvanvaatteita. 

Näin ollen tähän nimikkeeseen kuuluvat mm.: 

1. kastemekot ja -kaavut, 

2. pienet hihattomat, hupulliset takit ja kaavut, 

3. potkupuvut: vaatekappaleet, joissa on huppu ja hihat ja jotka muodostavat sekä takin että 
pussin (alareunasta täysin suljetut), 

4. vauvojen makuupussit, myös topatut, joissa on hihat tai hiha-aukot. Näistä on esimerkkikuva 
jäljempänä. 

 

6112 Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja uimahousut, neulosta 

6112 11 00 
–  
6112 19 00 

verryttelypuvut 

Ks. HS-selitykset, nimike 6112, A kohta. 
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6112 31 10 
–  
6112 39 90 

miesten ja poikien uimapuvut 

Ks. HS-selitykset, nimike 6112, C kohta, jossa mainitaan, että nimikkeeseen 6112 kuuluvat muun 
muassa uimahousut, myös kimmoiset. 

Uimahousut ovat vaatteita, jotka on ulkonäkönsä, leikkauksensa ja kankaan laadun vuoksi tarkoitettu 
käytettäviksi yksinomaan tai pääasiassa uima-asuina eikä nimikkeeseen 6103 tai 6104 kuuluvina 
”shortseina”. Ne on yleensä valmistettu kokonaan tai pääasiassa tekokuiduista. 

Uimahousuilla on oltava kaikki seuraavat ominaisuudet: 

— niissä on vaatteeseen ommeltu alushousuosa tai vähintään vuoritettu etuosa tai haarakappale, 

— ne ovat tiukkoja vyötäröltä (niissä on esim. kiristysnauha tai kuminauhavyötärö). 

Uimahousuissa voi olla taskuja edellyttäen, että: 

— ulkotaskuissa on tiivis sulkemisväline (niissä on oltava esim. sellainen vetoketju tai 
tarranauhan tyyppinen sulkemisväline, jolla tasku voidaan sulkea täysin, eli taskut eivät saa 
olla vain osittain suljettavia), 

— sisätaskuissa on samanlainen tiivis sulkemisväline kuin edellä mainituissa ulkotaskuissa. 
Vyötärölle kiinnitetyissä sisätaskuissa voi kuitenkin olla pelkästään läppä, jos se sulkee 
taskun suun täydellisesti. 

Uimahousuilla ei voi olla seuraavia ominaisuuksia: 

— niissä ei ole aukkoa etuosassa ei edes sulkemisvälineellä varustettua, 

— niissä ei ole aukkoa vyötäröllä ei edes sulkemisvälineellä varustettua. 
 

6112 41 10 
–  
6112 49 90 

naisten ja tyttöjen uimapuvut 

Alanimikkeiden 6112 31 10–6112 39 90 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin näitä 
alanimikkeitä. 

6115 Sukkahousut, myös terättömät, sukat, puolisukat ja niiden kaltaiset neuletuotteet, 
myös tukisukat (esimerkiksi suonikohjusukat) ja jalkineet, joissa ei ole kiinnitettyä 
anturaa, neulosta 

6115 10 10 
ja  
6115 10 90 

tukisukat (esimerkiksi suonikohjusukat) 

Ks. alanimikkeen 6115 10 HS-alanimikeselitykset. 

6117 Muut sovitetut vaatetustarvikkeet, neulosta; vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden 
neulotut osat 

6117 80 10 
ja  
6117 80 80 

muut tarvikkeet 

Ks. HS-selitykset, nimike 6117, toisen kappaleen 12 kohta. 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. urheilijoiden päässä ja ranteissa hien imeytymiseksi käyttämät, 
neulosta olevat hikinauhat sekä neulosta olevat korvalaput, yhdistämättömät tai yhdistetyt. 
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62 RYHMÄ 
 
 

VAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, MUUTA KUIN NEULOSTA 
 
 
 

Yleisohjeita 

1. Kahdesta tai useammasta tekstiiliaineesta koostuvien tavaroiden luokittelusta eri nimikkeisiin, ks. tämän jakson 
yleisohjeet. 

2. Vähittäismyyntiä varten sarjoiksi pakattujen vaatteiden luokittelusta, ks. tämän jakson 14 huomautus. 

3. Kun nimikkeen 6203 tai 6204 pukuun tai yhdistelmäasuun kuuluvassa jossain osassa on päälleommeltuja koristeita, joita 
ei ole muussa osassa tai muissa osissa, kaikki nämä vaatekappaleet luokitellaan puvuiksi tai yhdistelmäasuiksi, jos 
koristeilla on vain vähäinen merkitys ja niitä on vain yhdessä tai kahdessa kohtaa vaatekappaletta (esim. kauluksessa ja 
hihansuissa tai kauluskäänteissä ja taskuissa). 

Näitä vaatekappaleita ei kuitenkaan luokitella puvuiksi tai yhdistelmäasuiksi, jos koristeet on valmistettu vaatekappaleen 
kudonnan yhteydessä, paitsi jos koriste on logo tai muu sen kaltainen symboli. 

4. Tähän ryhmään kuuluvat mm. työssä ja ammatissa käytettävät vaatekappaleet, jotka on mainittu yhdistetyn nimikkeistön 
alanimikkeissä ja joiden ulkonäön (yksinkertainen tai erityinen leikkaus tai kuosi, joka liittyy vaatteen 
käyttötarkoitukseen) ja kankaan luonteen (kangas on tavallisesti jäykkää ja kutistumatonta) perusteella on selvää, että ne 
on suunniteltu käytettäviksi yksinomaan tai pääasiassa muun vaatetuksen ja/tai henkilöiden (kehon tai terveyden) 
suojana työssä, ammatin harjoittamisessa tai kotitaloustehtävissä. 

Näissä vaatteissa ei yleensä ole koristeita. Näissä vaatekappaleissa olevia kirjoituksia ja symboleita, jotka viittaavat 
suoritettavaan toimintaan, ei pidetä koristeina. 

Nämä vaatteet on valmistettu puuvillasta, synteettikuiduista, muuntokuiduista tai näiden tekstiiliaineiden sekoituksesta. 

Näitä vaatekappaleita valmistettaessa käytetään kestävyyden lisäämiseksi useimmiten kahta saumatyyppiä: 
varmuustikkisaumaa ja katesaumaa. 

Työssä ja ammatissa käytettävät vaatekappaleet suljetaan useimmiten vetoketjuilla, painonapeilla, Velcro-tarranauhoilla 
tai nauhoilla tai niiden kaltaisilla välineillä nyörittäen tai solmien. 

Tämän kaltaisessa vaatetuksessa voi olla taskut, jotka ovat tavallisesti päälleommeltuja. Sivutaskut on yleensä 
valmistettu samasta kankaasta kuin itse vaatekappale eikä niitä ole vuoritettu muille vaatekappaleille tyypillisellä tavalla. 

Työssä ja ammatissa käytettävistä vaatekappaleista voidaan mainita mm. mekaanikkojen, tehdastyöntekijöiden, 
muurareiden ja maanviljelijöiden käyttämät vaatteet, joita yleensä ovat kaksiosaiset vaatekappaleet, haalarit, 
lappuhaalarit ja pitkät housut. Muussa työssä (esim. lääkärit, sairaanhoitajat, kampaajat, leipurit, teurastajat jne.) 
saatetaan käyttää esiliinoja, suojapukuja, suojatakkeja jne. 

Työssä ja ammatissa käytettäviksi vaatekappaleiksi voidaan luokitella ainoastaan kaupallista kokoa 158 (vartalon pituus 
158 cm) olevat tai sitä suuremmat vaatekappaleet. 

Univormuja ja niiden kaltaisia virkapukuja (esim. tuomareiden puvut ja kirkolliset vaatteet) ei pidetä työssä ja 
ammatissa käytettävinä vaatekappaleina. 

5. 61 ryhmän selittävien huomautusten yleisohjeiden 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin. 
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6201 Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit 
ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, muut kuin 
nimikkeeseen 6203 kuuluvat 

6201 11 00 
–  
6201 19 00 

päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat päällystakeille ja niiden kaltaisille tavaroille on ominaista muun 
muassa se, että ne ulottuvat päälle puettuina vähintään reiden puoliväliin. 

Miesten (ei poikien) standardikokoa (normaalikokoa) olevalla vaatekappaleella voidaan yleensä 
katsoa olevan vaadittu vähimmäispituus, jos vaate suoraksi asetettuna ja mitattuna selkäpuolelta 
kaulussaumasta (7. kaulanikaman kohdalta) helmaan vastaa pituudeltaan jäljempänä olevassa 
taulukossa annettuja, senttimetreinä ilmoitettuja pituuksia (ks. jäljempänä oleva kuva). 

 
Taulukossa annetut mitat ovat miesten (ei poikien) vaatekappaleiden standardikokojen 
(normaalikokojen) keskiarvoja kokoryhmistä S (small, pienet koot), M (medium, keskikoot) ja 
L (large, suuret koot). 

Miesten (ei poikien) vaatekappaleiden standardikokojen pituudet senttimetreinä, mitattuna 
selkäpuolelta kaulussaumasta helmaan 

S 

(small) 

pienet koot 

M 

(medium) 

keskikoot 

L 

(large) 

suuret koot 

86 cm 90 cm 92 cm 

 

Vaatekappaleet, jotka eivät täytä päällystakeilta ja niiden kaltaisilta tavaroilta vaadittua 
vähimmäispituutta (pituus reiden puoliväliin), luokitellaan, näihin alanimikkeisiin kuuluvia 
autoilutakkeja (autoilutakit ja niiden kaltaiset, ks. jäljempänä oleva määritelmä) lukuun ottamatta, 
alanimikkeisiin 6201 91 00–6201 99 00. 

Autoilutakit 

Autoilutakit ovat väljiä, pitkähihaisia päällysvaatteita, joita käytetään kaiken muun vaatetuksen 
päällä ja jotka on tarkoitettu suojaamaan säältä. Nämä takit ovat tyyliltään parkoja asiallisempia ja ne 
on yleensä valmistettu raskaista tekstiilikankaista (esim. tweed ja loden), ei kuitenkaan 
nimikkeessä 5602, 5603, 5903, 5906 tai 5907 00 00 mainituista kankaista. Autoilutakkien pituus 
vaihtelee reiden yläosasta aina reiden puoliväliin asti. Takit voivat olla yksi- tai kaksirivisiä. 

Autoilutakeilla on yleensä seuraavat ominaisuudet: 

— edestä kokonaan avattava, napeilla tai joskus myös vetoketjulla tai painonapeilla suljettava, 

— vuori, myös irroitettava (myös topattu ja/tai tikattu), 

— takahalkio tai sivuhalkiot. 

Lisäksi autoilutakeissa voi olla: 



62-3 

— taskut, 

— kaulus. 

Autoilutakeilla ei ole seuraavia ominaisuuksia: 

— huppu, 

— vetonauha tai jokin muu kiristysväline vyötäröllä ja/tai helmassa. Takissa voi kuitenkin olla vyö  

Autoilutakkien kyseessä ollessa, ilmaisu ”ja niiden kaltaiset” sisältää myös vaatteet, joilla on muuten 
samat ominaisuudet kuin autoilutakeilla mutta niissä on huppu. 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. parkat, jotka on suunniteltu suojaamaan kylmältä, tuulelta ja 
sateelta. Ne ovat väljiä, pitkähihaisia päällysvaatteita. Näihin alanimikkeisiin kuuluvat parkat on 
valmistettu raskaista ja tiiviistä kankaista, ei kuitenkaan nimikkeessä 5903, 5906 tai 5907 00 00 
mainituista kankaista. Parkojen pituus vaihtelee reiden puolivälistä aina polviin asti. 

Parkoilla on oltava myös kaikki seuraavat ominaisuudet: 

— huppu, 

— edestä kokonaan avattava, vetoketjulla, painonapeilla tai Velcro-tarranauhalla suljettav   
suojaläpällä varustettu, 

— vuori, joka on tavallisesti tikattua kangasta tai keinoturkista, 

— vetonauha tai jokin muu kiristysväline vyötäröllä, lukuun ottamatta vyötä, 

— päälleommellut taskut. 
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6201 91 00 
–  
6201 99 00 

muut 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. anorakit, tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, jotka 
on kuvailtu alla: 

1. Anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot) ja niiden kaltaiset tavarat 

Anorakit on suunniteltu suojaamaan tuulelta, kylmältä ja sateelta. Niillä on monia samoja omin  
kuin maihinnousutakeilla, mutta ne eroavat niistä mm. pituuden suhteen. Anorakkien pituus voi  
reilusti vyötärön alapuolelta aina reiden puoliväliin asti, mutta ei alemmaksi. 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat anorakit on valmistettu tiheäkudoksisista kankaista (ei k  
nimikkeessä 5903, 5906 tai 5907 00 00 mainituista). 

Anorakeilla on seuraavat ominaisuudet: 

— huppu (joka on joskus piilotettu vaatekappaleen kaulukseen), 

— edestä kokonaan avattava, vetoketjulla, painonapeilla tai Velcro-tarranauhalla suljettav   
suojaläpällä varustettu 

— vuori (joka voi olla tikattu tai topattu) 

— pitkät hihat 

Lisäksi anorakeilla on tavallisesti vähintään yksi seuraavista ominaisuuksista: 

— vetonauha tai joku muu kiristysväline vyötäröllä ja/tai vaatteen alareunassa, 

— tiukat, joustonauhoilla tai jollain muulla välineellä kiristetyt hihansuut, 

— kaulus, 

— taskut. 

Anorakkien yhteydessä ilmaisulla ”ja niiden kaltaiset tavarat” tarkoitetaan mm.: 

a) Vaatekappaleita, joilla on anorakkien ominaisuudet, mutta joissa ei ole joko 

— huppua tai 

— vuoria. 

Tällä ilmaisulla tarkoitetaan myös anorakeiksi määriteltyjä vaatekappaleita, joissa on ede   
osittain avattava halkio ja sulkemisvälineet. Ilmaisulla ei kuitenkaan tarkoiteta vaatekap  
joissa ei ole huppua eikä vuoria. 

b) Vuorittomat pitkähihaiset vaatekappaleet, jotka voivat ulottua reilusti lantion alapuolell   
ei reiden puoltaväliä alemmas. Ne on valmistettu tiheäkudoksisesta kankaasta (ei kui  
nimikkeessä 5903, 5906 tai 5907 00 00 mainituista) ja tehty vedenpitäviksi tai käsitelty n   
ne antavat riittävän suojan erityisesti sateelta. 

Vaatekappaleissa on huppu, mutta ne eivät yleensä ole edestä kokonaan avattavia. Jos n   
vain osittain avattava halkio, niissä ei välttämättä ole sulkemisvälineitä. Tällöin halki   
oltava suojaava kangaskiila. Hihansuissa ja vaatteen alareunassa on yleensä joustona   
muita kiristimiä. 

Huputtomat ja vuorittomat vaatekappaleet, jotka voitaisiin luokitella ilmaisun ”anorakit (hiihto   
puserot) ja niiden kaltaiset tavarat” tarkoittamiksi vaatekappaleiksi, jos niissä olisi huppu   
voidaan kuitenkin luokitella ilmaisun ”niiden kaltaiset tavarat” tarkoittamiksi vaatekappale   
kysessä on tuulipuserot. 

2. Tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat 

a) Tuulipuserot on suunniteltu suojaamaan hieman säältä. Ne ulottuvat lantiolle tai juuri  
alapuolelle. Ne on valmistettu tiiviistä kankaista. Ne ovat yleensä vedenpitäviä, mutta toi   
anorakeissa, niissä ei ole huppua. 
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Tuulipuseroilla on seuraavat ominaisuudet: 

— pitkät hihat, 

— edestä täysin avattavaja vetoketjulla suljettava, 

— vuori, joka ei ole tikattu eikä topattu, 

— kaulus, 

— vaatteen alaosassa (yleensä alareunassa) oleva kiristysväline. 

Lisäksi tuulipuseroissa voi olla tiukat, joustonauhoilla tai muilla välineillä kiristetyt hihansuut. 

b) Tuulitakit (joista yleisesti käytetään nimitystä ”pusakka”) ovat ylävartalon peittäviä 
päällysvaatteita. Tuulitakeissa on yleensä väljä leikkaus, joka antaa niille puseroimaisen 
ulkomuodon ja ne ulottuvat yleensä vyötärölle tai juuri sen alapuolelle. Niissä on pitkät hihat, 
jotka ovat pidemmät kuin vaatekappale. Tuulitakkien valmistuksessa käytettyjen 
tekstiilikankaiden ei tarvitse olla säältä suojaavia. 

Tuulitakeilla on seuraavat ominaisuudet: 

— tiukka pääntie, myös kaulukseton 

— edestä täysin tai osittain avattava ja millä tahansa sulkemisvälineellä suljettava, 

— tavallisesti tiukat, joustonauhoilla tai jollain muulla välineellä kiristetyt hihansuut, 

— joustonauha tai muu kiristysväline vaatteen alareunassa. 

Lisäksi tuulitakeissa voi olla 

— päälleommellut taskut ja/tai 

— vuori ja/tai 

— huppu. 

Tuulitakkien yhteydessä ilmaisulla ”niiden kaltaiset tavarat” tarkoitetaan mm. vaatekappaleita, 
joilla on edellä (b kohdassa) mainitut ominaisuudet, mutta 

— joissa ei ole tiukkaa pääntietä tai 

— jotka eivät ole edestä avattavia ja joissa on tiukka tai muunlainen pääntie tai 

— jotka ovat edestä avattavia, mutta joissa ei ole sulkemisvälineitä. 
 

Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu: 

a) päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat, jotka luokitellaan 
alanimikkeisiin 6201 11 00–6201 19 00, 

b) päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat, jotka luokitellaan 
alanimikkeisiin 6202 11 00–6202 19 00, 

c) jakut, takit ja bleiserit, jotka luokitellaan alanimikkeisiin 6203 31 00–6203 39 90 tai 6204 31 00–
6204 39 90, 

d) nimikkeiden 5903, 5906 tai 5907 00 00 tekstiilikankaista tai nimikkeen 5603 kuitukankaista 
valmistetut anorakit, tuulitakit ja tuulipuserot sekä niiden kaltaiset tavarat, jotka luokitellaan 
nimikkeeseen 6210. 
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6202 Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit 
ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, muut kuin 
nimikkeeseen 6204 kuuluvat 

6202 11 00 
–  
6202 19 00 

päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat 

Alanimikkeiden 6201 11 00–6201 19 00 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin näitä 
alanimikkeitä, joten vastaavat naisten (ei tyttöjen) vaatekappaleiden mitat ovat: 

Naisten (ei tyttöjen) vaatekappaleiden standardikokojen pituudet senttimetreinä, mitattuna 
selkäpuolelta kaulussaumasta helmaan 

 S 

(small) 

pienet koot 

M 

(medium) 

keskikoot 

L 

(large) 

suuret koot 

84 cm 86 cm 87 cm 
 

6202 91 00 
–  
6202 99 00 

muut 

Alanimikkeiden 6201 91 00–6201 99 00 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin näitä 
alanimikkeitä. 

6204 Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, leningit, hameet, 
housuhameet, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan 
uimapuvut) 

6204 41 00 
–  
6204 49 90 

leningit 

Alanimikkeiden 6104 41 00–6104 49 00 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin näitä 
alanimikkeitä. 

6204 51 00 
–  
6204 59 90 

hameet ja housuhameet 

Alanimikkeiden 6104 51 00–6104 59 00 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin näitä 
alanimikkeitä. 

6206 Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot 

Puserot 

Naisten ja tyttöjen puserot ovat ylävartalon peittämiseen tarkoitettuja, kevyitä, muodikkaita ja 
tavallisesti leikkauksiltaan väljiä vaatekappaleita, jotka voivat olla myös kauluksettomia ja 
hihattomia ja joissa voi olla minkälainen pääntie tahansa tai vähintään olkahihnat. Puseroissa voi olla 
myös avattava halkio sekä koristeita kuten solmio, röyhelöitä, solmiohuivi, pitsiä tai koruompeluksia. 

Paitapuserot 

Nimikkeen 6106 selittävien huomautusten määräykset naisten ja tyttöjen neulosta olevista 
paitapuseroista koskevat soveltuvin osin tämän nimikkeen paitapuseroita. 

Tämän nimikkeen vaatekappaleet ulottuvat vyötärön alapuolelle. Puserot ovat tavallisesti lyhyempiä 
kuin muut tämän nimikkeen vaatekappaleet. 

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu vaatekappaleet, jotka ilmoitetun pituuden perusteella ovat 
tunnistettavissa leningeiksi. 
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6207 Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit 
ja niiden kaltaiset tavarat 

6207 21 00 
–  
6207 29 00 

yöpaidat ja pyjamat 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. miesten ja poikien pyjamat, muut kuin neuloksesta valmistetut, 
jotka ulkonäöltään ja materiaaliltaan ovat tunnistettavissa yksinomaan tai pääasiassa yöasuina 
käytettäviksi vaatteiksi. 

Pyjamat koostuvat kahdesta vaatekappaleesta, jotka ovat 

— ylävartalon peittävä, tavallisesti jakkumainen vaatekappale, 

— housut tai shortsit muodostava, leikkaukseltaan yksinkertainen vaatekappale, myös edestä avatt  

Näiden pyjamien osien on oltava toisiaan vastaavaa tai yhteensopivaa kokoa ja leikkausten, käytetyn 
kankaan, värien, koristeiden ja viimeistyksen on oltava yhteensopivia niin, että voidaan selvästi 
osoittaa, että osat on suunniteltu yhdessä käytettäviksi vaatekappaleiksi. 

Pyjamien täytyy olla miellyttävän tuntuisia yöasuina käytettäviksi. Miellyttävyyteen vaikuttaa: 

— materiaali, 

— tavallisesti väljä leikkaus ja 

— epämukavien yksityiskohtien kuten suurien tai pullottavien nappien ja liiallisten, päälleom  
koristeiden puuttuminen. 

Yksiosainen, sekä ylä- että alavartalon peittävä, kummankin jalan erikseen verhoava, haalarimainen 
yöasu luokitellaan alanimikkeisiin 6207 91 00–6207 99 90. 

6208 Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, 
yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset 
tavarat 

6208 21 00 
–  
6208 29 00 

yöpaidat ja pyjamat 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. naisten ja tyttöjen pyjamat, muut kuin neuloksesta valmistetut, 
jotka ulkonäöltään ja materiaaliltaan ovat tunnistettavissa yksinomaan tai pääasiassa yöasuina 
käytettäviksi vaatteiksi. 

Pyjamat koostuvat kahdesta vaatekappaleesta, jotka ovat 

— ylävartalon peittävä, tavallisesti jakkumainen vaatekappale, 

— housut tai shortsit muodostava, leikkaukseltaan yksinkertainen vaatekappale, myös edestä avatt  

Näiden pyjamien osien on oltava toisiaan vastaavaa tai yhteensopivaa kokoa ja leikkausten, käytetyn 
kankaan, värien, koristeiden ja viimeistyksen on oltava yhteensopivia niin, että voidaan selvästi 
osoittaa, että osat on suunniteltu yhdessä käytettäviksi vaatekappaleiksi. 

Pyjamien täytyy olla miellyttävän tuntuisia yöasuina käytettäviksi. Miellyttävyyteen vaikuttaa: 

— materiaali, 

— tavallisesti väljä leikkaus ja 

— epämukavien yksityiskohtien kuten suurien tai pullottavien nappien ja liiallisten, päälleom  
koristeiden puuttuminen. 

”Babydoll”-asukokonaisuuksia, jotka muodostuvat hyvin lyhyestä yöpaidasta ja siihen 
yhteensopivista pikkuhousuista, pidetään myös pyjamina. 

Yksiosainen, sekä ylä- että alavartalon peittävä, kummankin jalan erikseen verhoava, haalarimainen 
yöasu luokitellaan alanimikkeisiin 6208 91 00–6208 99 00. 
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6209 Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet 

Nimikkeen 6111 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä nimikettä. 

6210 Nimikkeiden 5602, 5603, 5903, 5906 ja 5907 00 00 kankaista valmistetut vaatteet 

Alanimikkeiden 6201 11 00–6201 19 00 ja 6202 11 00–6202 19 00 selittävät huomautukset koskevat 
soveltuvin osin tätä alanimikettä. 

6210 10 92 kertakäyttöiset takit, jollaisia potilaat tai kirurgit käyttävät kirurgisten toimenpiteiden aikana 

Potilaiden ja kirurgien käyttämät leikkaustakit ovat terveydenhuoltolaitoksissa käytettäviä 
kertakäyttöisiä ja tavallisesti takaa suljettavia tuotteita. Niiden tarkoitus on estää mahdollisten 
tartunnanaiheuttajien (kuivien, kosteiden tai ilman kautta leviävien) siirtyminen suoran kosketuksen 
kautta leikkaussalihenkilökunnasta potilaaseen ja päinvastoin. Takit on tavallisesti valmistettu 
kerroksittaisesta kuitukankaasta ja ne voivat olla osittain kerrostettuja muovikalvolla, joka lisää 
vahvuutta ja antaa lisäsuojaa alueilla, jotka todennäköisesti joutuvat kosketuksiin kehon eritteiden 
kanssa (esim. kyynärvarret, vatsa). Leikkaustakit voivat olla kyllästetty hylkivyyttä lisäävällä 
hiilifluoridilla tai piillä. 

 

6211 Verryttelypuvut, hiihtopuvut sekä uimapuvut ja uimahousut; muut vaatteet 

6211 11 00 
ja  
6211 12 00 

uimahousut ja uimapuvut 

Ks. HS-selitykset, nimike 6211, ensimmäinen kappale. 

Alanimikkeiden 6112 31 10–6112 39 90 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin näitä 
alanimikkeitä. 

6211 32 31 joiden päällyspuoli on yhtä ja samaa kangasta 

Tähän alanimikkeeseen luokiteltavien verryttelypuvun osien on oltava kudosrakenteeltaan, tyyliltään, 
väriltään ja koostumukseltaan samanlaiset; niiden on myös oltava toisiaan vastaavaa tai 
yhteensopivaa kokoa. 

Jos tällaisen verryttelypuvun yhdessä osassa on päälleommeltuja koristeita, joita ei ole toisessa 
osassa, nämä vaatekappaleet luokitellaan tähän alanimikkeeseen, jos ko. koristeet eivät ole tärkeitä ja 
niitä on vain yhdessä tai kahdessa kohtaa vaatekappaletta (esim. kauluksessa ja hihansuissa). 

Näitä vaatekappaleita ei kuitenkaan luokitella verryttelypuvuiksi, jos koristeet on valmistettu 
vaatekappaleen kutomisen yhteydessä, paitsi jos koriste on logo tai muu sen kaltainen symboli. 

6211 32 41 
ja  
6211 32 42 

muut 

Näihin alanimikkeisiin luokiteltavan verryttelypuvun yläosan ja alaosan on oltava yhteen pakattuina. 

6211 33 31 joiden päällyspuoli on yhtä ja samaa kangasta 

Ks. alanimikkeen 6211 32 31 selittävät huomautukset. 
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6211 33 41 
ja  
6211 33 42 

muut 

Ks. alanimikkeiden 6211 32 41 ja 6211 32 42 selittävät huomautukset. 

6211 42 31 joiden päällyspuoli on yhtä ja samaa kangasta 

Ks. alanimikkeen 6211 32 31 selittävät huomautukset. 

6211 42 41 
ja  
6211 42 42 

muut 

Ks. alanimikkeiden 6211 32 41 ja 6211 32 42 selittävät huomautukset. 

6211 43 31 joiden päällyspuoli on yhtä ja samaa kangasta 

Ks. alanimikkeen 6211 32 31 selittävät huomautukset. 

6211 43 41 
ja  
6211 43 42 

muut 

Ks. alanimikkeiden 6211 32 41 ja 6211 32 42 selittävät huomautukset. 

6212 Rintaliivit, lantioliivit, korsetit, housunkannattimet, sukanpitimet, sukkanauhat ja 
niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta 

6212 20 00 lantioliivit ja housuliivit 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat housuliivit, myös neulosta, jotka on leikattu tavallisten tai 
korkeavyötäröisten, lahkeellisten tai lahkeettomien, alushousujen malliin. 

Niillä on oltava seuraavat ominaisuudet: 

a) peittävät vyötärön ja lantion, sivukappaleiden pituus on yli 8 cm (alareunasta yläreunaan mitattu  

b) joustavat pituussuunnassa mutta vain vähän leveyssuunnassa. Vahvikkeiden tai vuoren käyttö o   
vatsan peittävässä osassa, samoin pitsien, nauhojen, nyörien ja vastaavien varusteiden   
pituussuuntainen jousto säilyy; 

c) on tehty seuraavista tekstiiliaineista: 

— puuvillasta ja elastomeerilangasta, jota on vähintään 15 prosenttia, tai 

— synteettikuiduista ja elastomeerilangasta, jota on vähintään 10 prosenttia, tai 

— puuvillasta (enintään 50 prosenttia) ja synteettikuiduista (joiden osuus on suuri   
elastomeerilangasta, jota on vähintään 10 prosenttia. 

  

6217 Muut sovitetut vaatetustarvikkeet; vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut 
kuin nimikkeeseen 6212 kuuluvat 

6217 10 00 tarvikkeet 

Alanimikkeiden 6117 80 10 ja 6117 80 80 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä 
alanimikettä. 
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63 RYHMÄ 
 
 

MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT 
KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT 

 
 
 

Yleisohjeita 

Kahdesta tai useammasta tekstiiliaineesta koostuvien tavaroiden luokittelusta eri nimikkeisiin, ks. tämän jakson yleisohjeet. 

 I. MUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT 

6305 Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen 

Jotkut tekstiiliaineesta tehdyt säkit ja pussit luokitellaan esim. nimikkeeseen 4202 tai 6307. 
Nimikkeeseen 4819 kuuluvat, paperista tehdyt säkit ja pussit luokitellaan tähän nimikkeeseen silloin, 
kun ne on tehty paperilankakankaasta. 

Tekstiiliaineesta tehdyt säkit, joissa on paperivuori, luokitellaan tavallisesti tähän nimikkeeseen, kun 
taas paperisäkit, joissa on tekstiiliainevuori, luokitellaan alanimikkeeseen 4819 40 00. 

6305 10 10 käytetyt 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat ainoastaan tuotteet, joita on käytetty vähintään kerran tavaroiden 
kuljetukseen ja joihin on jäänyt selviä jälkiä tällaisesta käytöstä, esim. niiden sisältämien tuotteiden 
jättämiä jälkiä, likaa, tahroja, reikiä, repeämiä, korjaamisjälkiä, venyneitä saumoja, sitomis- tai 
ompelujälkiä suuaukossa. 

6307 Muut sovitetut tavarat, myös vaatteiden leikkuukaavat 

6307 90 92 kirurgisten toimenpiteiden aikana käytettävät kertakäyttöiset liinat ja lakanat, jotka on tehty 
nimikkeeseen 5603 kuuluvista kankaista 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. kertakäyttöiset, kirurgisten toimenpiteiden aikana käytettäviksi 
tarkoitetut sovitetut leikkausliinat ja -lakanat, joiden tarkoitus on estää mahdollisten 
tartunnanaiheuttajien (kuivien, kosteiden tai ilman kautta leviävien) tarttuminen suoran kosketuksen 
kautta leikkaussalihenkilökunnasta potilaaseen ja päinvastoin. Leikkausliinat ja -lakanat on 
tavallisesti valmistettu kerroksittaisesta kuitukankaasta ja sovitettu päärmäämällä. 

Leikkausliinoja ja -lakanoita käytetään takaamaan mikrobiologisesti puhdas työskentelyalue potilaan 
ympärillä. Leikkausliinat ja -lakanat on mahdollisesti kyllästetty hylkivyyttä lisäävällä hiilifluoridilla 
tai piillä. Ne voivat myös olla osittain kerrostettuja muovikalvolla, joka lisää vahvuutta ja antaa 
lisäsuojaa alueilla, jotka todennäköisesti joutuvat kosketuksiin kehon eritteiden kanssa. Lisäksi ne 
voivat olla peitettyjä käyttömukavuutta lisäävällä, potilaan ihoa vasten olevalla paperisella pinnalla. 
Potilaiden leikkausliinoissa ja -lakanoissa voi olla halkioita ja aukkoja kirurgisia toimenpiteitä varten. 

Tähän alanimikkeeseen eivät kuulu: 

— liinat, jotka on kyllästetty tai päällystetty farmaseuttisilla aineilla tai jotka ovat kirurgiseen 
tai lääkintä-, myös eläinlääkintä- ja hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetuissa 
vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa (nimike 3005), ja 

— pyyheliinan kaltaiset tuotteet (esim. käsi- tai kasvopyyhkeet) tai keittiöpyyhkeet tai -liinat 
(nimike 6302). 
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6307 90 98 muut 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.: 

1. Tennis-, sulkapallo-, golf- ym. mailojen lapasuojukset silloin, kun ne on tehty (yleensä 
muovilla päällystetystä) tekstiiliaineesta, myös palloille tarkoitetulla sivutaskulla varustetut. 
Mailalaukut, joihin mahtuu koko maila, myös kädensijalla tai olkahihnalla varustetut, eivät 
kuitenkaan kuulu tähän alanimikkeeseen (nimike 4202). 

2. 4—5 m pitkästä ja noin 50 cm leveästä, metritavaraa olevasta, kuviolliseksi kudotusta 
kankaasta (yleensä puuvillaa tai puuvillan ja silkin sekoitusta) tehdyt turbaanit. Kankaan 
kaikki sivut on päärmätty ja päissä on joskus hapsut. Turbaanit esitetään tullattavaksi kukin 
erikseen taitettuna omassa pakkauksessaan. 
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XII JAKSO 
 
 

JALKINEET, PÄÄHINEET, SATEENVARJOT JA PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT, 
ISTUINKEPIT, RUOSKAT, RATSUPIISKAT JA NIIDEN OSAT; VALMISTETUT 

HÖYHENET JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; TEKOKUKAT; 
HIUKSISTA VALMISTETUT TAVARAT 

 
 
 

64 RYHMÄ 

JALKINEET, NILKKAIMET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT; NIIDEN OSAT 

Yleisohjeita 

1. Ilmaisujen ”ulkopohjat” ja ”päälliset” määrittelystä, ks. HS-selitykset, tämän ryhmän yleisohjeiden C ja 
D kohdat. 

Päällisiä, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta aineesta (64 ryhmän 4 huomautuksen a alakohta ja 
1 lisähuomautus), koskevat lisäksi seuraavat ohjeet: 

a) ”Päällinen” on se jalkineen osa, joka peittää jalkaterän sivuilta ja päältä ja joka voi peittää myös sen 
yläpuolisen jalan osan. Se ulottuu jalkineen pohjaan saakka ja on kiinnitetty siihen. Se voi ulottua 
myös pohjan sisälle. 

Päällisen valmistusaineita ovat ne aineet, joiden pinta näkyy osittain tai kokonaan jalkineen 
ulkopinnalla. Tämän vuoksi vuori ei ole päällinen. Päällisaineet ovat toisiinsa kiinnitettyjä. 

Kun lisätarvikkeet ja vahvisteet on poistettu jalkineesta ja lasketaan sen päällisen muodostavien 
aineiden kokonaispinta-ala, huomioon ei oteta niitä alueita, jotka ovat toisiinsa kiinnitettyjen 
päällekkäisten kerrosten alla. 

 

Esimerkiksi nahan A ja tekstiiliaineen B tapauksessa alue C on se tekstiiliaineen B osa, joka jää 
päällimmäisenä olevan nahan A alle. Päällisen muodostavien aineiden kokonaispinta-alaa 
laskettaessa ei oteta huomioon tekstiiliainealuetta C. 

Huomioon ei oteta myöskään kiinnitysvälineitä, esim. nauhoja tai tarrakiinnitystä (ks. HS-selitykset, 
tämän ryhmän yleisohjeiden D kohta, viimeinen kappale). 

b) ”Vuori” voi olla mitä tahansa ainetta. Se voi koostua yhdestä tai useammasta aineesta. Vuori on 
kosketuksissa jalkaan ja toimii pehmikkeenä, suojana tai pelkästään koristeena. Se ei näy jalkineen 
ulkopinnalle lukuun ottamatta esim. jalkineen suuaukon ympärillä olevaa pehmustusta. 
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c) ”Lisätarvikkeet” ja ”vahvisteet” määritellään 64 ryhmän 4 huomautuksen a alakohdassa ja 
1 lisähuomautuksessa sekä HS-selitysten tätä ryhmää koskevien yleisohjeiden D kohdan viimeisessä 
kappaleessa. 

Lisätarvikkeet toimivat yleensä koristeina, ja vahvisteiden tarkoituksena on suojata tai vahvistaa. 
Koska vahvisteet ovat päälliseen ulkopintaan kiinnitettyjä osia, joiden tarkoituksena on toimia 
lisävahvikkeena, ne ovat kiinni päällisen ulkopinnassa eivätkä pelkästään vuoressa. Vahvisteen alla 
voi kuitenkin olla kaistale vuoria, edellyttäen että tämä ei heikennä vahvisteen vahvistavuutta. Sen 
lisäksi, että vahviste tai lisätarvike on kiinnitetty päälliseen, ne voivat myös olla kiinnitettyinä 
jalkineen pohjaan tai ulottua pohjan sisälle. Ainetta ei pidetä lisätarvikkeena eikä vahvisteena vaan 
päällisen osana, jos alla olevat aineet on yhdistetty toisiinsa siten, että liitos ei ole kestävä (ommeltu 
sauma on esimerkki kestävästä liitoksesta). 

249 

”Niiden kaltaiset tarvikkeet”, joita määritellään 64 ryhmän 4 huomautuksen a alakohdassa, voivat 
olla myös esim. logoja tai kärjyksiä. 

Päällisaineen määrittelyssä ei oteta huomioon päällisen osittain tai kokonaan peittämää kengän sisäilttiä. 

Ks. alla oleva kuva, jossa katkoviiva kuvaa kengän sisäilttiä. 

 

Seuraavat kuvat ja teksti ovat esimerkki siitä, miten ”päällisen” valmistusaine voidaan määrittää: 
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Edellä olevissa kuvissa oleva kenkä on nahkaa ja tekstiiliainetta. Jotta ”päällisen” valmistusaine voitaisiin 
määrittää 64 ryhmässä tarkoitetulla tavalla ja sulkea pois ”lisätarvikkeet” ja ”vahvisteet”, huomioon otetaan 
seuraavat seikat: 

1 
ja 
2. 

Nahkaa olevan kärjyksen (1) ja etupäällisen (2) poistaminen paljasti alla olevan tekstiiliaineen (joka 
ei ole vuoriainetta). Koska näiden nahkaosien (1 ja 2) tarkoituksena on suojata, niitä pidetään 
vahvisteina. Koska nahkaosien 1 ja 2 alla oleva tekstiiliaine näkyy osittain ulkopinnalle, sitä on 
pidettävä päällisen osana. 

3. Nahkaosan (3) poistaminen paljasti alla olevan tekstiiliainetta olevan alueen (merkitty kuvaan 
kirjaimella A) ja vuoriainetta olevan alueen osan 3 alla. Koska tekstiiliainetta ei ole kaikkialla 
osan 3 alla eikä vuoria pidetä päällisenä ja koska nahan alla on pääasiassa vuoriainetta, nahkaosa ei 
vahvista päällisainetta, minkä vuoksi kyseistä nahkaosaa on pidettävä päällisen osana. 

4. Tämä nahkaosa (4) on ommeltu tekstiiliainetta olevan alueen päälle ja peittää osittain (A) myös 
nahkaosan 3. Koska osan 4 alla on ulkopinnalle osittain näkyvä tekstiiliaine ja osa-alueen A alla 
ulkopinnalle osittain näkyvä nahkaosa (3) ja koska nahkaosan 4 tarkoituksena on toimia 
lisävahvikkeena päällisen sivuosalle, osaa 4 pidetään vahvisteena. Näin ollen nahkaosaa 3 ja osan 4 
alla olevaa tekstiiliainetta on osan 3 alla olevaa tekstiiliainealuetta lukuun ottamatta pidettävä 
päällisen osina. 

5. Tämän nahkaosan (5) poistaminen paljasti alla olevan, osittain ulkopinnalle näkyvän tekstiiliaineen. 
Koska nahkaosa 5 on vahvistamassa kantapään yläosaa ja koska sen alla on ulkopinnalle osittain 
näkyvä tekstiiliaine, nahkaa pidetään vahvisteena. 

6. Nahkaa olevan kannanvahvikkeen (6) poistaminen paljasti vuoriainetta olevan alueen ja 
ulkopinnalle osittain näkyvän tekstiiliaineen. Koska tekstiiliainetta ei ole kaikkialla tämän 
nahkaosan alla, kyseinen nahkaa oleva kannanvahvike (6) ei toimi päällisaineen vahvikkeena, mistä 
syystä sitä pidetään päällisen osana (eikä vahvisteena). 

7. Tämän nahkaosan (7) poistaminen paljasti alla olevan, osittain ulkopinnalle näkyvän tekstiiliaineen. 
Koska nahkaosa 7 toimii lisävahvikkeena päällisen sivuosalle, sitä pidetään vahvisteena. 

8. Tämän nahkaa olevan logon (8) poistaminen paljasti alla olevan, osittain ulkopinnalle näkyvän 
tekstiiliaineen. Tämän vuoksi ja koska logo on 64 ryhmän 4 huomautuksen a alakohdassa tarkoitettu 
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”niiden kaltainen tarvike”, se ei ole päällisen osa. 

Päällisen osiksi yksilöityjen nahkaosien ja tekstiiliainealueiden vertailu prosenteissa osoittaa, että 
tekstiiliä on enemmän (70 % tekstiiliainetta). Tämän vuoksi kyseinen kenkä luokitellaan jalkineeksi, 
jonka päälliset ovat tekstiiliainetta. 

 

2. Ilmaisu ”kumi” on määritelty 40 ryhmän 1 huomautuksessa koko yhdistetyn nimikkeistöä varten; tämän 
ryhmän 3 huomautuksen a alakohta laajentaa sen katetta tätä ryhmää varten. 

3. Ilmaisu ”muovit” on määritelty 39 ryhmän 1 huomautuksessa koko yhdistetyn nimikkeistöä varten; tämän 
ryhmän 3 huomautuksen a alakohta laajentaa sen katetta tätä ryhmää varten. 

4. Ilmaisu ”nahka” on tätä ryhmää varten määritelty 64 ryhmän 3 huomautuksen b alakohdassa. 

5. Ilmaisu ”tekstiiliaine” on määritelty HS-selitysten tätä ryhmää koskevien yleisohjeiden E ja F kohdassa. 
Näin ollen 64 ryhmässä tarkoitettuja ”tekstiiliaineita” ovat 50–60 ryhmässä määritellyt kuidut (esim. 
tekstiiliflokki), langat, kankaat, huopa, kuitukangas, side- ja purjelanka, nuora ja köysi jne. Yhdistetyn 
nimikkeistön 59 ryhmän kankaiden osalta sovelletaan 59 ryhmää koskevia huomautuksia, ellei 64 ryhmän 
3 huomautuksen a alakohdasta muuta johdu. 

 
6402 Muut jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia 

6402 12 10  
–  
6402 19 00 

urheilujalkineet 

Ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus. 

6402 12 10 
ja  
6402 12 90 

laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät sekä lumilautailukengät 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kaikenlaisessa hiihtämisessä käytettävät jalkineet. 

6402 19 00 muut 

Tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksen a alakohta koskee vain jalkineita, jotka on tarkoitettu 
johonkin erityiseen urheilulajiin, ja joiden kiinteät ja irrotettavat tavarat, jotka on lueteltu 
alanimikehuomautuksessa, vaikeuttavat näiden jalkineiden käyttöä muihin tarkoituksiin, varsinkin 
päällystetyllä tiellä kävelyyn, muun muassa korkeutensa, jäykkyytensä tai liukkautensa vuoksi. 

6402 20 00 jalkineet, joissa päällishihnat on kiinnitetty pohjaan tapeilla 

Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa ei ole tarpeen, että tapit näkyvät jalkineen ulkopohjassa, joka 
koskettaa maata; ne voivat olla kiinnitetyt myös sisäpohjaan ja/tai välipohjaan. Korotettuja 
sivukappaleita ei pidetä pohjaan kuuluvina. 

6402 99 31 
ja  
6402 99 39 

jalkineet, joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu yksi tai 
useampi pala 

Ilmaisulla ”etupäällinen” tarkoitetaan sitä päällisen osaa, joka peittää jalan etuosan. 

6402 99 31 Pohjan ja koron yhteenlaskettu korkeus on suurempi kuin 3 cm 

Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa ei ole merkitystä sillä, onko korko selvästi erillinen pohjasta vai 
muodostaako se osan pohjaa (esim. kiilakorko, tasapohja). 

Jäljempänä olevissa kaavioissa annetaan esimerkki mittaamisesta: 

A = kohta, josta päällinen alkaa 

B = > 3 cm 
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6403 Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja päälliset 
nahkaa 

Ilmaisulla ”nahka” tarkoitetaan ainoastaan nimikkeiden 4107 ja 4112–4114 nahkoja ja vuotia (ks tämän 
ryhmän 3 huomautus, kohta b). Näin ollen jalkineet, joissa on esim. turkisnahasta valmistetut tai 
tekonahasta valmistetut päälliset, eivät kuulu tähän nimikkeeseen, vaan ne luokitellaan 
nimikkeeseen 6405. 

6403 12 00 
ja  
6403 19 00 

urheilujalkineet 

Ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus. 

6403 12 00 laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät sekä lumilautailukengät 

Ks. alanimikkeiden 6402 12 10–6402 12 90 selittävät huomautukset. 

6403 19 00 muut 

Ks. alanimikkeen 6402 19 00 selittävät huomautukset. 

6403 59 11 
–  
6403 59 39 

jalkineet, joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu yksi tai 
useampi pala 

Ks. alanimikkeiden 6402 99 31 ja 6402 99 39 selittävät huomautukset. 

6403 59 11 Pohjan ja koron yhteenlaskettu korkeus on suurempi kuin 3 cm 

Alanimikkeen 6402 99 31 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä. 

6403 99 11 
–  
6403 99 38 

jalkineet, joiden etupäällinen on valmistettu hihnoista tai joiden etupäällisestä puuttuu yksi tai 
useampi pala 

Ks. alanimikkeiden 6402 99 31 ja 6402 99 39 selittävät huomautukset. 

6403 99 11 Pohjan ja koron yhteenlaskettu korkeus on suurempi kuin 3 cm 

Alanimikkeen 6402 99 31 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä. 
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6404 Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat kumia, muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja päälliset 
tekstiiliainetta 

6404 11 00 urheilujalkineet; tennis-, koripallo-, voimistelu- ja harjoituskengät sekä niiden kaltaiset kengät 

Ilmaisulla ”urheilujalkineet” tarkoitetaan tässä alanimikkeessä kaikkia niitä jalkineita, jotka täyttävät 
tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksen vaatimukset. 

Tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksen a alakohta koskee vain jalkineita, jotka on tarkoitettu 
johonkin erityiseen urheilulajiin, ja joiden kiinteät ja irrotettavat tavarat, jotka on lueteltu 
alanimikehuomautuksessa, vaikeuttavat näiden jalkineiden käyttöä muihin tarkoituksiin, varsinkin 
päällystetyllä tiellä kävelyyn, muun muassa korkeutensa, jäykkyytensä tai liukkautensa vuoksi. 

Tämän alanimikkeen ilmaisulla ”tennis-, koripallo-, voimistelu- ja harjoituskengät sekä niiden kaltaiset 
kengät” tarkoitetaan kenkiä, joiden muoto, leikkaus ja ulkonäkö osoittavat, että ne on tarkoitettu 
urheilun harjoittamiseen, esim. purjehdukseen, squashiin, pöytätennikseen tai lentopalloon. Kengät, 
joita käytetään pääasiassa tai yksinomaan esim. koskenlaskuun, kävelyyn, patikointiin, vaellukseen tai 
vuoristokiipeilyyn, eivät kuitenkaan kuulu tähän alanimikkeeseen. 

Kaikissa näissä kengissä on liukumista estävä ulkopohja sekä kiinnitysväline, joka antaa jalalle 
vakautta kengässä (esim. nauhat tai tarrakiinnitys). 

Vähäisemmät osat, esim. koristenauhat tai -ompeleet, nimilaput (myös kiinniommellut), pitsit, painetut 
tai värilliset nauhat eivät estä näiden kenkien luokittelua tähän alanimikkeeseen. 

Kengät, jotka ovat kokonsa perusteella tarkoitettu lapsille tai nuorille, voivat myös kuulua tähän 
alanimikkeeseen. 

6406 Jalkineiden osat (mukaan lukien päälliset, myös jos ne on kiinnitetty muihin pohjiin 
kuin ulkopohjiin); irtopohjat, kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset tavarat; nilkkaimet, 
säärystimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat 

Useimmat tähän nimikkeeseen kuuluvat jalkineiden osat on mainittu HS-selityksissä, 
nimikkeessä 6406. Tähän nimikkeeseen kuuluvat mm. sandaalien (”terveyssandaalien” ja muiden 
sandaalien) puupohjat ilman päällistä, remmejä, nauhoja tai hihnoja. 

Ks. tämän ryhmän 2 huomautuksen luetteloa tavaroista, joita ei pidetä tähän nimikkeeseen 
luokiteltavina jalkineiden osina. 

Jalkineiden osat voivat olla mitä tahansa ainetta, lukuun ottamatta asbestia. Jalkineiden osissa voi olla 
myös metallia. 

6406 90 30 kokoonpannut päälliset, jotka on kiinnitetty sisäpohjiin tai muihin pohjan osiin, mutta joissa ei 
ole ulkopohjia 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat tavarat, jotka eivät vielä ole jalkineita ja jotka koostuvat päällisestä ja 
yhdestä tai useammasta pohjan osasta (erityisesti sisäpohjasta), mutta joissa ei ole vielä ulkopohjaa. 
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65 RYHMÄ 
 
 

PÄÄHINEET JA NIIDEN OSAT 
 
 
 

6504 00 00 Hatut ja muut päähineet, palmikoidut tai valmistetut kokoamalla mitä ainetta tahansa olevista 
kaistaleista, myös vuoratut ja somistetut 

Ilmaisulla ”hatut ja muut päähineet, vuoratut ja somistetut” tarkoitetaan hattuja ja muita päähineitä, 
jotka on kokonaan tai osittain vuorattu, myös jos vuori ja somisteet ovat samaa ainetta kuin itse 
päähine. 

Koristeina pidestään esimerkiksi seuraavia tavaroita: vuorit, hikinauhat (nahkaa tai mitä tahansa 
muuta ainetta), lierinauhat, hattunauhat, koristenauhat, soljet, napit, cabochonit (koristekivet), merkit, 
koristesulat, koristeompeleet, tekokukat, pitsi, kudotusta kankaasta tai nauhasta tehdyt solmukkeet 
jne. 

6505 00 Hatut ja muut päähineet, neulotut tai virkatut tai neuloksesta, pitsistä, pitsikankaasta, 
huovasta tai muusta tekstiilimetritavarasta (ei kuitenkaan kaistaleista) tehdyt, myös vuoratut 
ja somistetut; mitä ainetta tahansa olevat hiusverkot, myös vuoratut ja somistetut 

Turbaanien luokittelusta, ks. alanimikkeen 6307 90 98 selittävät huomautukset. 

6505 00 10 karvahuopaa tai karvahuovan ja villahuovan sekoitusta, nimikkeen 6501 00 00 teelmistä (ei 
kuitenkaan lieriömäisistä) valmistetut 

Ilmaisulla ”karvahuopa” tarkoitetaan huopaa, joka on valmistettu kanin, jäniksen, piisamin, nutrian, 
majavan tai saukon karvasta tai niiden kaltaisten lyhytkarvaisten turkiseläinten karvasta. 

Karvahuovan ja villahuovan sekoitusta voidaan valmistaa villan ja karvan tasaisesta seoksesta, jossa 
villaa ja karvaa voi olla missä tahansa suhteessa, tai yhdistelemällä näitä kahta tuotetta jollain muulla 
tavalla (esim. karvakerroksella peitetty villahuopa). 

Karvahuovat ja karvahuovan ja villahuovan sekoitukset voivat myös sisältää muita kuituja (esim. 
synteetti- tai muuntokuituja). 

6505 00 30  
ja  
6505 00 90 

muut 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm. villahuovasta valmistetut tavarat, myös ne, joihin on lisätty 
muita kuituja (esim. synteetti- tai muuntokuituja). Karvahuovan ja villahuovan sekoituksesta 
valmistetut tavarat luokitellaan kuitenkin nimikkeeseen 6505 00 10. 

Ilmaisulla ”villahuopa” tarkoitetaan huopaa, joka on valmistettu villasta tai tietyssä määrin villan 
tapaisesta karvasta (esim. vikunjan, kamelin, vasikan tai lehmän karvasta). 

6506 Muut päähineet, myös vuoratut ja somistetut 

6506 99 10 karvahuopaa tai karvahuovan ja villahuovan sekoitusta, nimikkeen 6501 00 00 teelmistä (ei 
kuitenkaan lieriömäisistä) valmistetut 

Alanimikkeen 6505 00 10 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä. 

6506 99 90 muut 

Ks. alanimikkeiden 6505 00 30 ja 6505 00 90 selittävät huomautukset. 

6507 00 00 hikinauhat, vuorit, suojapäällykset, hatunrungot ja -kehykset, lakinlipat ja leukanauhat 
päähineitä varten 

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu urheilijoiden käyttämät neulosta olevat hikinauhat, jotka imevät 
hikeä (alanimikkeet 6117 80 10 ja 6117 80 80). 
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66 RYHMÄ 
 
 

SATEENVARJOT, PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT, ISTUINKEPIT, RUOSKAT, 
RATSUPIISKAT SEKÄ NIIDEN OSAT 

 
 
 

Huomautus 1 c) Leluiksi tarkoitetut sateenvarjot ja päivänvarjot eroavat yleensä tämän ryhmän sateenvarjoista ja 
päivänvarjoista valmistusmateriaalin, pienen koon ja tavallisesti karkeamman työn laadun perusteella 
sekä sillä perusteella, että ne eivät suojaa tehokkaasti sateelta tai auringolta (ks. myös HS-selitykset, 
nimike 9503, D kohta, viimeinen kappale). Leluiksi tarkoitettujen sateenvarjojen ja päivänvarjojen 
varsien pituus on harvoin enemmän kuin 25 cm, mikä ei kuitenkaan rajoita edellä mainittuja 
kriteereitä. 

6601 Sateenvarjot ja päivänvarjot (myös kävelykeppisateenvarjot, puutarhavarjot ja 
niiden kaltaiset päivänvarjot) 

Kun kyse on tämän nimikkeen tavaroiden ja leluiksi tarkoitettujen tavaroiden eroista, ks. tämän 
ryhmän 1 huomautuksen c alakohdan selittävät huomautukset. 

Tähän nimikkeeseen kuuluvat myös: 

1. pienikokoiset päivänvarjot ja sateenvarjot, jotka on varsinaisesti tarkoitettu suojaamaan lapsia 
auringolta tai sateelta; 

2. pienet päivänvarjot, jotka on suunniteltu lastenvaunuihin kiinnitettäviksi ja jotka on 
tarkoitettu suojaamaan auringolta. 

Sateenvarjot ja päivänvarjot, joita voidaan niiden valmistusmateriaalien luonteen vuoksi käyttää 
ainoastaan karnevaaliesineinä, eivät kuulu tähän nimikkeeseen, vaan ne luokitellaan 
nimikkeeseen 9505. 

6601 10 00 puutarhavarjot ja niiden kaltaiset päivänvarjot 

Ks. alanimikkeen 6601 10 HS-alanimikeselitykset. 

6603 Nimikkeeseen 6601 tai 6602 kuuluvien tavaroiden osat ja tarvikkeet 

6603 20 00 sateenvarjon- tai päivänvarjonkehikot, myös varsiin asennetut 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.: 

1. Varsiin asennetut kehikot, ts. sateenvarjon, päivänvarjon jne. rungot, myös ne, joihin on 
kiinnitetty osia tai tarvikkeita. 

2. Kootut kehikot ilman varsia, myös ne, joihin on kiinnitetty osia tai tarvikkeita, ts. ruoteiden ja 
pingottimien muodostama valmis kokonaisuus, joka liukuu vartta pitkin ja jonka avulla 
sateenvarjo, aurinkovarjo jne. voidaan avata ja sulkea. Koottu kehikko toimii samalla 
päällisen pingottimena ja tukena. 

Yksinkertaiset, ruoteista ja pingottimista koostuvat kehikot, jotka eivät muodosta ruoteiden ja 
pingottimien valmista kokonaisuutta, eivät kuitenkaan kuulu tähän alanimikkeeseen, vaan ne 
luokitellaan alanimikkeeseen 6603 90 90. 

6603 90 10 kädensijat ja nupit 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat sateenvarjojen ja päivänvarjojen varsien, kävelykeppien, 
istuinkeppien, ruoskien, ratsupiiskojen ja niiden kaltaisten tavaroiden kädessä pidettäviin päihin 
kiinnitettävät kädensijat (myös kädensijoiksi tunnistettavat teelmät) ja nupit. 



66-2 

6603 90 90 muut 

Alanimikkeen 6603 20 00 selittävien huomautusten viimeissä kappaleessa mainittujen kehikkojen 
lisäksi tähän alanimikkeeseen kuuluvat kokoamattomat ruoteet ja pingottimet sekä HS-selityksissä, 
nimikkeen 6603 kohdissa 3—5 mainitut tavarat. 
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67 RYHMÄ 

VALMISTETUT HÖYHENET JA UNTUVAT SEKÄ HÖYHENISTÄ TAI UNTUVISTA 
VALMISTETUT TAVARAT; TEKOKUKAT; HIUKSISTA VALMISTETUT TAVARAT 

 
 
 

6702 Tekokukat, -lehdet ja -hedelmät sekä niiden osat; tekokukista, -lehdistä ja -
hedelmistä valmistetut tavarat 

Ks. tämän ryhmän 3 huomautus. Tämän huomautuksen ilmaisulla ”niiden kaltaisella menetelmällä” 
tarkoitetaan mm. kokoamista, joka tapahtuu kuumentamalla ainetta niin, että se muuttuu 
itseliimautuvaksi tai käyttämällä liukuvia osia, jotka pysyvät rungossa kitkan avulla. 

6703 00 00 Hiukset, muokatut, ohennetut, valkaistut tai muulla tavalla valmistetut; villa, muu 
eläimenkarva ja muut tekstiiliaineet, jotka on käsitelty peruukkien tai niiden kaltaisten 
tavaroiden valmistusta varten 

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu luonnolliset palmikot, jotka koostuvat valmistamattomista, myös 
pestyistä tai puhdistetuista, hiuksista, jotka on ainoastaan leikattu, mutta ei enempää käsitelty 
(nimike 0501 00 00). 
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XIII JAKSO 
 
 

KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN 
KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT; KERAAMISET TUOTTEET; LASI JA 

LASITAVARAT 
 
 
 

68 RYHMÄ 
 
 

KIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN 
KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT 

 
 
 

Yleisohjeita 

Tähän ryhmään eivät kuulu ainoastaan käyttövalmiit tavarat vaan joihinkin tämän ryhmän nimikkeisiin 
luokitellaan myös puolivalmisteet, joita on ehkä valmistettava enemmän ennen kuin niitä voidaan käyttää 
suunniteltuun tarkoitukseen (esim. nimikkeen 6812 asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvat 
sekoitukset). 

6802 Työstetty muistomerkki- ja rakennuskivi (ei kuitenkaan liuskekivi) ja siitä tehdyt 
tavarat, muut kuin nimikkeeseen 6801 kuuluvat; mosaiikki- ja niiden kaltaiset kivet, 
luonnonkiveä (myös liuskekiveä), myös alustalle kiinnitetyt; keinotekoisesti värjätyt 
rouheet, sirut ja jauheet, luonnonkiveä (myös liuskekiveä) 

Ilmaisun ”työstetty muistomerkki- ja rakennuskivi” määrittelystä, ks. tämän ryhmän 2 huomautus. 

6802 10 00 laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset tavarat, myös suorakaiteen tai neliön muotoiset, joiden suurin 
pinta-ala mahtuu neliöön, jonka sivu on pienempi kuin 7 cm; keinotekoisesti värjätyt rouheet, 
sirut ja jauheet 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvista tavaroista, ks. HS-selitykset, nimike 6802, seitsemäs kappale. 

6802 21 00 
–  
6802 29 00 

muut muistomerkki- ja rakennuskivet ja niistä tehdyt tavarat, ainoastaan leikatut tai sahatut 
ja tasa- tai sileäpintaiset 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kivi ja kivestä tehdyt tavarat (myös puolivalmiit tai 
viimeistelemättömät tavarat), jotka ovat ainoastaan leikattuja tai sahattuja ja joissa on yksi tai 
useampi tasainen tai sileä pinta. Jälkimmäisiä on voitu työstää taltalla, hakulla tai särmätaltalla. 
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6802 93 10 kiillotettu, kuvioitu tai muulla tavalla työstetty, ei kuitenkaan veistetty, nettopaino vähintään 
10 kg 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat kivestä tehdyt tavarat, joiden pinta on kokonaan tai osittain 
kiillotettu sekä lisäksi mm.: 

1. kivestä tehdyt tavarat, joiden pinta on osittain tai kokonaan höylätty, hiekkapuhallettu tai hiottu; 

2. kuvioidusta kivestä tehdyt tavarat, jotka on peitetty aiheilla ja koristekuvioilla. Aiheet ja 
koristekuviot on saatu aikaan värjäämällä, lakkaamalla tai muuten pintaa työstämällä, esim. 
kiillotettua pintaa taltan avulla työstämällä; 

3. päällystetystä kivestä tehdyt tavarat, joissa on mosaiikkia, metallikoristeita tai yksinkertaisia 
kaiverrettuja kirjoituksia; 

4. kivestä tehdyt tavarat, jotka on profiloitu tai kanneloitu, esim. tavarat, joissa on lineaarisia 
koristeita kuten listoja, vinoreunoja, pyöristyksiä tai vannikoita; 

5. sorvatusta kivestä tehdyt tavarat kuten pylväänrungot, kaidepylväät ja niiden kaltaiset tavarat. 
 

6802 93 90 muu 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. veistetyt graniittitavarat, jotka on peitetty koristeaiheilla, joko 
upotetuilla kuvioilla tai kohokuvioilla, esim. lehdillä, köynnöksillä ja mytologisilla hirviöillä, jotka 
on työstetty hienommin kuin edellisissä alanimikkeissä mainitut kuviot. 

Kuvapatsaat, korkeat ja matalat korkokuvat (muut kuin alkuperäisveistokset tai -patsaat) luokitellaan 
myös tähän alanimikkeeseen. 

6802 99 10 kiillotettu, kuvioitu tai muulla tavalla työstetty, ei kuitenkaan veistetty, nettopaino vähintään 
10 kg 

Ks. alanimikkeen 6802 93 10 selittävät huomautukset. 

6802 99 90 muu 

Alanimikkeen 6802 93 90 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin tätä alanimikettä. 

6803 00 Työstetty liuskekivi ja liuskekivitavarat, myös yhteenpuristettua liuskekiveä 

6803 00 10 katto- ja seinälaatat 

Tämän alanimikkeen tuotteet voivat olla suorakaiteen, neliön, monikulmion tai pyöreän muotoisia tai 
minkä tahansa muun muotoisia. Nämä levyt ovat paksuudeltaan tasaisia, yleensä enintään 6 mm 
paksuja. 

6804 Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman telinettä, 
hiomiseen, teroittamiseen, kiillottamiseen, tarkistushiomiseen tai leikkaamiseen, 
kovasimet, käsikiillotuskivet ja niiden osat, luonnonkiveä, yhteenpuristettua luonnon 
tai keinotekoista hioma-ainetta tai keraamista ainetta, myös jos niissä on muuta 
ainetta olevia osia 

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu jätteet ja romu, jotka ovat peräisin käsikiillotuskivistä, öljykivistä, 
kovasimista, myllynkivistä, hiomakivistä, hiomalaikoista ja niiden kaltaisista, yhteenpuristetusta 
luonnon tai keinotekoisesta hioma-aineesta tehdyistä tavaroista (alanimike 2530 90 00). 

6804 10 00 myllynkivet ja hiomakivet jauhatukseen, hiertämiseen tai kuiduttamiseen 

Ks. alanimikkeen 6804 10 HS-alanimikeselitykset. 

6804 21 00 
–  
6804 23 00 

muut hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat 

Ks. HS-selitykset, nimike 6804, 2 ja 3 kohdat. 
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6804 21 00 puristettua luonnon- tai synteettistä timanttia 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat tavarat, jotka ovat luonnon- tai synteettisistä timanttia, joka on 
jollakin menetelmällä agglomeroitu. Agglomerointiin voidaan käyttää kivennäisagglomerointiaineita, 
jotka kovettuvat (esim. sementti) tai elastisempia sideaineita (esim. kumi tai muovi) tai keraamista 
polttoa. 

6804 22 12 
–  
6804 22 90 

muuta yhteenpuristettua hioma-ainetta tai keraamista ainetta 

Alanimikkeen 6804 21 00 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin näitä alanimikkeitä. 

6804 22 12 
–  
6804 22 50 

keinotekoista hioma-ainetta, jossa on sideainetta 

Keinotekoisia hioma-aineita ovat esim. korundi, piikarbidi (eli karborundumi) ja boorikarbidi. 

6804 30 00 kovasimet ja käsikiillotuskivet 

Ks. HS-selitykset, nimike 6804, 4 kohta. 

6806 Kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kivennäisvilla; paisutettu vermikuliitti, 
paisutettu savi, vaahdotettu kuona ja niiden kaltaiset paisutetut kivennäisaineet; 
sekoitukset ja tavarat, lämpöä tai ääntä eristävää tai ääntä imevää kivennäisainetta, 
nimikkeeseen 6811 tai 6812 tai 69 ryhmään kuulumattomat 

6806 10 00 kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kivennäisvilla (myös näiden keskinäiset sekoitukset), 
massatavarana, levyinä tai rullina 

Ks. HS-selitykset, nimike 6806, kolme ensimmäistä kappaletta. 

Ilmaisulla ”niiden kaltainen kivennäisvilla” tarkoitetaan mm. kivennäisvillaa, joka on valmistettu 
kiven tai kuonan sekoituksista HS-selitysten nimikkeen 6806 ensimmäisessä kappaleessa kuvatuilla 
menetelmillä. 

6806 20 10 paisutettu savi 

Ks. HS-selitykset, nimike 6806, kuudes kappale. 

6806 20 90 muut 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm.: 

1. Paisutettu (hilseilevä) vermikuliitti ja sen kaltaiset paisutetut kivennäistuotteet, lukuun ottamatta 
savia (paisutettu kloriitti, perliitti ja obsidiaani). Ks. HS-selitykset, nimike 6806, neljäs ja viides 
kappale. 

Paisutettu kloriitti ja perliitti kuuluvat tähän alanimikkeeseen vain, jos paisuttaminen on 
pysäytetty silloin, kun ne ovat muuttuneet ontoiksi rakeiksi, ts. ennen kuin rakeet puhkeavat 
muodostaen koveria lamelleja. Tätä lehtimäistä tuotetta käytetään tavallisesti suodatusaineena 
eikä lämmön- tai ääneneristimenä; näin ollen se luokitellaan alanimikkeeseen 3802 90 00 (ks. HS-
selitykset, nimike 3802). 

2. ”Kuona- tai kivivaahdot”, jotka kappaleina, laattoina ja niiden kaltaisissa muodoissa ovat 
nimikkeen 7016 solulasin kaltaisia. Tässä tapauksessa ne voidaan erottaa solulasista samoin 
perustein kuin alanimikkeen 6806 10 00 villat eroavat nimikkeen 7019 villoista. 

3. Rakeistettu masuunikuona, jota on huomattavasti paisutettu vaahdottamalla ja jonka 
näennäistiheys kuivana on enintään 300 kg/m3. 

 

6806 90 00 muut 

Ks. HS-selitykset, nimike 6806, tähtien jälkeen tuleva teksti. 
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6807 Asfaltista tai sen kaltaisesta aineesta (esim. maaöljybitumista tai kivihiilitervapiestä) 
valmistetut tavarat 

6807 10 00 rullina 

Tämän alanimikkeen tuotteet, jotka on tarkoitettu katon tai seinän päällystykseen, koostuvat 
vähintään kolmesta kerroksesta. Kahden asfaltista tai sen kaltaisesta aineesta tehtyjen kerrosten 
välissä on kerros, joka on paperia, kartonkia, pahvia tai muuta ainetta, esim. lasivillaa, juuttikangasta, 
alumiinifoliota, huopaa tai kuitukangasta. Uloimmat kerrokset voivat myös sisältää muita aineita tai 
ne on voitu päällystää muilla aineilla (esim. hiekalla). 

6809 Kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista valmistetut tavarat 

6809 11 00 
ja  
6809 19 00 

laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, koristamattomat 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat kaikenlaiset levytuotteet, joita käytetään pääasiassa väliseinien ja 
sisäkattojen valmistukseen. 

Tavaroita, jotka on ainoastaan rei'itetty tai päällystetty ohuella paperi- tai muulla kerroksella yhdeltä 
tai molemmilta puolilta, ei pidetä koristettuina tavaroina. Näissä tavaroissa voi olla yksinkertainen 
maali- tai lakkapäällys. Laatat, levyt jne., joissa on mitä tahansa koristeita, esim. koristeaiheita 
upotettuina tai kohokuvioina, pintakuvioita tai jotka on kuvioitu massana, luokitellaan 
alanimikkeeseen 6809 90 00. 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat myös neliön muotoiset levyt, joiden ulkopinta muodostuu neliön 
muotoisesta rei'itetystä kipsilevystä, jossa on kaksi suorakulmaista, kivennäisvillakaistaleilla täytettyä 
onteloa. Levyjen alapuoli on päällystetty alumiinivahvisteisella paperilla. Näitä levyjä käytetään 
seinissä ja sisäkatoissa lämpö- ja äänieristiminä. 

6810 Sementistä, betonista tai tekokivestä valmistetut tavarat, myös vahvistetut 

Betoni on tehty sementin, täyteaineiden (hiekka, sora) ja veden sekoituksesta, joka kovettuessaan 
muuttuu erittäin kovaksi aineeksi. 

Teräsbetonissa on myös metallitankoja (betoniterästangot) tai teräsverkkoa. 

Kevytbetonia valmistetaan käyttämällä kevyempiä täyteaineita (esim. paisutettuja savia, murskattua 
hohkakiveä, vermikuliittia, jyvästettyä kuonaa). 

6810 11 10 kevytbetonia (esimerkiksi murskattuun hohkakiveen tai jyvästettyyn kuonaan perustuvat) 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. rakennusharkot ja -tiilet, jotka on tehty huokoisesta betonista, 
jonka tiheys kovettuneena on enintään 1,7 kg/dm3. Kevytbetoni on hyvä lämmöneristin, mutta se ei 
ole yhtä kestävää kuin tiheämpi betoni. 

6812 Muokatut asbestikuidut; asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin 
perustuvat sekoitukset; tällaisista sekoituksista tai asbestista valmistetut tavarat 
(esim. lanka, kudottu kangas, vaatteet, päähineet, jalkineet, tiivisteet), myös 
vahvistetut, nimikkeeseen 6811 tai 6813 kuulumattomat 

6812 80 10 
ja  
6812 80 90 

krokidoliittia 

Ks. HS-selitykset, nimike 2524, toinen kappale. 
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6812 80 10 muokatut kuidut; asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvat sekoitukset 

Ilmaisun ”muokatut kuidut” osalta katso harmonoidun järjestelmän nimikettä 6812 koskevien 
selitysten ensimmäinen kohta. Krokidoliitista valmistetuista tavaroista peräisin olevat jätteet 
luokitellaan kuitenkin alanimikkeeseen 2524 10 00. 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat sekoitukset on kuvailtu HS-selitysten nimikkeen 6812 toisessa 
kappaleessa. 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvista 
sekoituksista valmistetuista tavaroista peräisin olevat jätteet, jotka ovat palasten tai pölyn muodossa. 

6812 80 90 muut 

Tähän nimikkeeseen kuuluvat krokidoliittikuidusta, paperimassasta ja mahdollisesta täyteaineesta 
valmistettu paperi, kartonki, pahvi ja huopa, jos ne sisältävät vähintään 35 painoprosenttia 
krokidoliittia. Muussa tapauksessa ne luokitellaan 48 ryhmään. 

Ks. myös HS-selitykset, nimike 6812. 

6812 92 00 paperi, kartonki, pahvi ja huopa 

Asbestikuidusta, paperimassasta ja mahdollisesta täyteaineesta valmistettu paperi, kartonki, pahvi ja 
huopa kuuluvat tähän alanimikkeeseen, jos ne sisältävät vähintään 35 painoprosenttia asbestia. 
Muussa tapauksessa ne luokitellaan 48 ryhmään. 

Ks. myös HS-selitykset, nimike 6812. 

6812 99 10 muokatut asbestikuidut; asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvat 
sekoitukset 

Ilmaisun ”muokattu asbesti” määrittelystä, ks. HS-selitykset, nimike 6812, ensimmäinen kappale. 
Asbestista valmistetuista tavaroista peräisin olevat jätteet luokitellaan kuitenkin 
alanimikkeeseen 2524 90 00. 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat sekoitukset on kuvailtu HS-selitysten nimikkeen 6812 toisessa 
kappaleessa. 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvista 
sekoituksista valmistetuista tavaroista peräisin olevat jätteet, jotka ovat palasten tai pölyn muodossa. 

6814 Työstetty kiille ja kiilletavarat, myös yhteenpuristettu tai rekonstruoitu kiille, myös 
paperi-, kartonki-, pahvi- tai muulla alustalla 

6814 10 00 levyt ja kaistaleet, yhteenpuristettua tai rekonstruoitua kiillettä, myös alustalla 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat levt ja kaistaleet ovat rullissa metritavarana tai ainoastaan neliön tai 
suorakaiteen muotoon leikattuina. Mihin tahansa muuhun muotoon leikatut tavarat luokitellaan 
alanimikkeeseen 6814 90 00. 

6814 90 00 muut 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat esim. määrämuotoisiksi leikatut kiillelevyt ja -lehtiset, jotka on 
tarkoitettu erityiskäyttöön. Ne eroavat nimikkeen 2525 levyistä ja lehtisistä HS-selityksissä, 
nimikkeessä 2525 lueteltujen ominaisuuksien perusteella. 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat myös kiillelevyt ja -lehtiset – myös jos ne eivät ole edellä kuvatun 
tavoin määrämuotoisiksi leikattuja – joita on työstetty niin, että niitä ei enää luokitella 
nimikkeeseen 2525, esim. kiillotetut tai alustalle kiinnitetyt. 
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69 RYHMÄ 
 
 

KERAAMISET TUOTTEET 
 
 
 

 I. PIIPITOISISTA FOSSIILIJAUHEISTA TAI NIIDEN KALTAISISTA 
PIIPITOISISTA MAALAJEISTA VALMISTETUT TAVARAT JA 

TULENKESTÄVÄT TAVARAT 

6901 00 00 Piipitoisista fossiilijauheista (esim. piimaasta, trippelistä tai diatomiitista) tai niiden kaltaisista 
piipitoisista maalajeista valmistetut tiilet, laatat ja muut keraamiset tavarat 

Ks. HS-selitykset, tämän ryhmän, I alaryhmän yleisohjeiden A kohta. 

Tähän nimikkeeseen kuuluvat mm. eristysharkot, jotka on valmistettu muotoilemalla ja polttamalla 
Molerin maata. 

6902 Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulenkestävät keraamiset 
rakennustarvikkeet, muut kuin piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista 
piipitoisista maalajeista valmistetut tavarat 

Tämän nimikkeen tulenkestävillä tuotteilla on kaksi pääasiallista ominaisuutta: niiden pitäisi kestää 
Segerin keilan avulla todettua, vähintään 1 500 °C:n lämpötilaa (määritetty ISO-suositusten R 528-
1966 ja R 1146-1969 mukaisesti) ja ne on itse asiassa suunniteltu tällaista kestävyyttä vaativiin 
käyttötarkoituksiin. 

Ks. myös HS-selitykset, tämän ryhmän I alaryhmän yleisohjeiden B kohta. 

6902 10 00 joissa on erikseen tai yhteensä enemmän kuin 50 painoprosenttia alkuaineita Mg, Ca tai Cr, 
laskettuna MgO:na, CaO:na tai Cr2O3:na 

Ks. alanimikkeen 6902 10 HS-alanimikeselitykset. 

6903 Muut tulenkestävät keraamiset tavarat (esim. retortit, upokkaat, muhvelit, suuttimet, 
tulpat, tuet, putket, vaipat ja tangot), muut kuin piipitoisista fossiilijauheista tai 
niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut tavarat 

Nimikkeen 6902 selittävien huomautusten ensimmäinen kappale koskee kaikilta osin tätä nimikettä. 
Sen mukaisesti tähän nimikkeeseen eivät kuulu sintratusta alumiinioksidista valmistetut 
kangaspuiden langanohjaimet, samasta tai muista tulenkestävistä aineista valmistetut työkalut ja 
työkalujen kädensijat, tulenkestävästä alumiinioksidisilikaatista valmistetut pallomaiset rakeet, jotka 
toimivat katalyyttinä palvelevan kemikaalin kantaja-aineena eri valmistusprosesseissa jne. 

 II. MUUT KERAAMISET TUOTTEET 

 Yleisohjeita 

Tämän alaryhmän nimikkeissä ja alanimikkeissä käytettävien ilmaisujen ”posliini”, ”saviteokset”, 
”fajanssi” ja ”kivitavara” määrittelystä, ks. HS-selitykset, tämän ryhmän II alaryhmän yleisohjeet. 

6904 Keraamiset rakennustiilet, lattiapalkit, tuki- tai täytetiilet ja niiden kaltaiset tuotteet 

HS-selityksissä, nimikkeessä 6907 on annettu perusteet rakennustiilien erottamiseksi katu-, lattia- ja 
seinälaatoista 
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6905 Kattotiilet, savupiipun jatkokset, savuhatut, savupiipun sisävuoraukset, 
arkkitehtoniset koristeet ja muut keraamiset rakennustarvikkeet 

6905 10 00 kattotiilet 

Ks. HS-selitykset, nimike 6905, 1 kohta. 

Kattotiilet voidaan erottaa katu-, lattia- ja seinälaatoista sillä perusteella, että kattotiilissä on 
tavallisesti kielekkeitä, ulokkeita tai muita osia, joiden avulla ne voidaan liittää toisiinsa. 

6905 90 00 muut 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat HS-selityksissä, nimikkeen 6905 kohdissa 2, 3 ja 4 mainitut tavarat. 

6907 Lasittamattomat keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat; lasittamattomat 
keraamiset mosaiikkikuutiot ja niiden kaltaiset tavarat, myös alustalla 

6907 90 20 kivitavaraa 

Ks. alanimikkeen 6912 00 30 selittävät huomautukset. 

6908 Lasitetut keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat; lasitetut keraamiset 
mosaiikkikuutiot ja niiden kaltaiset tuotteet, myös alustalla 

6908 90 11 
ja  
6908 90 20 

tiilisavea (common pottery) 

Ks. alanimikkeen 6912 00 10 selittävät huomautukset. 

6908 90 11 ”Spaltplatten”-tyyppiä olevat lohkotiilet 

”Spaltplatten”-tyyppiä olevien lohkotiilien valmistuksessa käytetään suulakepuristinta, jolla 
puhdistetusta plastisesta massasta muotoillaan lohkotiiliä, jotka katkotaan määräpituisiksi 
kappaleiksi, kuivataan ja poltetaan. 

Polttamisen jälkeen lohkotiilet lohkotaan kahdeksi erilliseksi laataksi. Näille laatoille on ominaista 
selkäpuolella olevat harjat. 

Tuotannollisista syistä ”Spaltplatten”-tyyppiä olevien lohkotiilien pidemmillä sivuilla on porrastetut 
reunat. Valmistuksen aikana nämä reunat suojaavat tiilen etupuolta vahingoilta. Sisemmän reunan ja 
suojaavan ulomman porrastetun reunan välinen etäisyys on enintään 2 mm. 

”Spaltplatten”-tyyppiä olevia lohkotiiliä valmistetaan erivärisinä, muotoisina ja kokoisina. Niiden 
pinta voi olla sileä, kuvioitu, aallotettu tai muuten käsitelty. 

”Spaltplatten”-tyyppiä olevilla lohkotiilille on ominaista seuraavanlainen ulkonäkö: 
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6908 90 31 ”Spaltplatten”-tyyppiä olevat lohkotiilet 

Ks. alanimikkeen 6908 90 11 selittävät huomautukset. 

6908 90 91 kivitavaraa 

Ks. alanimikkeen 6912 00 30 selittävät huomautukset. 

6908 90 93 fajanssia tai hienoa tiilisavea (fine pottery) 

Ks. alanimikkeen 6912 00 50 selittävät huomautukset. 

6909 Keraamiset tavarat laboratorio-, kemialliseen tai muuhun tekniseen käyttöön; 
keraamiset kaukalot, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, jollaisia käytetään 
maataloudessa; keraamiset ruukut, tölkit ja niiden kaltaiset astiat, jollaisia käytetään 
tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen 

6909 11 00 
—  
6909 19 00 

keraamiset tavarat laboratorio-, kemialliseen tai muuhun tekniseen käyttöön 

Ks. HS-selitykset, nimike 6909, 1 ja 2 kohdat. 

6909 12 00 tavarat, joiden lujuus on vähintään 9 Mohsin asteikolla mitattuna 

Ks. alanimikkeen 6909 12 HS-alanimikeselitykset. 

6909 90 00 muut 

Ks. HS-selitykset, nimike 6909, 3 ja 4 kohdat. 

6912 00 Keraamiset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toalettiesineet, muut kuin posliiniset 

Tämän nimikkeen eri alanimikkeisiin luokittelusta, ks. myös HS-selitykset, tämä ryhmä ja erityisesti 
tämän ryhmän II alaryhmän yleisohjeet. 

Koriste-esineiden luonteisten pöytä-, keittiö- ja muiden talousesineiden — erityisesti niiden, joissa on 
koristeellisia kohokuvioita ja niiden kaltaisia koristeita — luokittelusta, ks. HS-selitykset, 
nimike 6913, B kohta. 

1. Olutkolpakot luokitellaan tavallisesti tähän nimikkeeseen. Olutkolpakot luokitellaan kuitenkin 
nimikkeeseen 6913, jos 

— niiden reunat on muotoiltu tai työstetty niin, että niistä on hankala juoda, 

— niiden muoto on sellainen, että niitä on vaikea pidellä ja asettaa huulille, 

— niissä olevien kohokuvioiden luonteen ja suuren määrän vuoksi niitä on vaikea puhdistaa. 

— ne ovat epätavallisen muotoisia (esim. pääkallon tai naisten rintojen muotoiset olutkolpakot), 

— ne on koristeltu kulutusta kestämättömillä väriaineilla. 
 

2. Tavarat, jotka ovat olutkolpakoiden muotoisia ja joissa on koristeellisia kohokuvioita tai niiden 
kaltaisia koristeita, mutta jotka vetävät alle 0,2 litraa, luokitellaan tavallisesti nimikkeeseen 6913. 
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6912 00 10 tiilisavea (common pottery) 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat tuotteet on valmistettu rauta- tai kalkkipitoisesta savesta 
(tiilisavesta), jonka murtopinta on multamainen, himmeä ja värillinen (tavallisesti ruskea, punainen 
tai keltainen). 

Näiden tuotteiden murtopinta on heterogeeninen. Heterogeenisten, koko massan rakennetta 
edustavien aineosien (hiukkaset, sulkeumat, huokoset) läpimitan on oltava suurempi kuin 0,15 mm. 
Nämä aineosat ovat siten paljain silmin nähtävissä. 

Lisäksi niiden huokoisuus (veden imeytymisen tunnusluku) on vähintään 5 painoprosenttia. 
Huokoisuus mitataan seuraavalla menetelmällä: 

Veden imeytymisen tunnusluvun määrittely 

T a r k o i t u s  j a  m ä ä r i t e l m ä  

Kokeen tarkoituksena on määritellä savimassan veden imeytymisen tunnusluku. Tämä tunnusluku on 
prosenttiluku, joka lasketaan suhteessa savimassan alkuperäiseen painoon. 

N ä y t t e i d e n  v a l m i s t e l u  j a  t e s t i n  s u o r i t u s  

Jokaisesta esineestä on oltava vähintään kolme näytettä. Näytteet on otettava saman tuotteen 
lasitetuista osista ja niissä saa olla vain yksi lasitettu pinta. 

Näytteen pinta-alan on oltava noin 30 cm2 ja enimmäispaksuuden noin 8 mm, lasite mukaan luettuna. 

Näytteitä kuivataan lämpökaapissa 105 °C:ssa kolmen tunnin ajan ja eksikkaattorissa (kuivatin) 
tapahtuneen jäähdyttämisen jälkeen niiden paino (Ps) punnitaan 0,05 gramman tarkkuudella. Sen 
jälkeen näytteet upotetaan välittömästi tislattuun veteen niin, että ne eivät kosketa astian pohjaa. 

Näytteitä pidetään kiehumispisteessä kaksi tuntia, minkä jälkeen niiden annetaan olla vedessä 
20 tuntia. Sen jälkeen näytteet otetaan vedestä ja niiden pinnalla oleva vesi pyyhitään puhtaalla ja 
hieman kostealla kankaalla. Ontelot ja reiät on kuivattava ohuella, hieman kostealla sudilla. 
Punnitaan ”märkäpaino” Ph. Veden imeytymisen tunnusluku näytteiden osalta saadaan kertomalla 
painojen erotus sadalla ja jakamalla tulo kuivapainolla: 

 
T u l o s t e n  i l m o i t t a m i n e n  

Eri näytteistä saatujen tunnuslukujen keskiarvo, joka ilmoitetaan prosentteina, on savimassan veden 
imeytymisen tunnusluku. 

6912 00 30 kivitavaraa 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. tuotteet, jotka on valmistettu tavallisesti massana värjätystä 
savesta. Näille tuotteille on luonteenomaista tiivis, läpikuultamaton murtopinta ja ne on poltettu 
tarpeeksi korkeassa lämpötilassa niin, että sintraantuminen on tapahtunut. Läpikuultavuus 
määritetään murtopinnalta, jonka paksuus on vähintään 3 mm, seuraavan menetelmän avulla: 

Läpikuultavuustesti 

Määritelmä 

Esineen ääriviivojen on näyttävä 2—4 mm paksun näytteen läpi, kun esine on asetettu pimeään tilaan 
50 cm päähän uudesta lampusta, joka on sijoitettu laatikkoon ja loistaa 1 350—1 500 lumenin valoa. 
Lamppu on vaihdettava 50 käyttötunnin välein. 

Testauslaite (ks. alla olevaa piirrosta) 

Koelaite koostuu laatikosta, joka on maalattu sisäpuolelta himmeänvalkoiseksi. Laatikon toiseen 
päähän on sijoitettu lamppu (A). Toiseen päähän on tehty reikä, josta on mahdollista nähdä esineen 
(B) ääriviivat näytteen (C) läpi. 

Laatikon mitat ovat seuraavat: 

— pituus: lampun pituus 50 cm 
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— leveys, korkeus: noin 20 cm. 

Reiän halkaisijan on oltava noin 10 cm. 

 
Lisäksi niiden huokoisuus (veden imeytymisen tunnusluku) on enintään 3 painoprosenttia. 
Huokoisuus mitataan alanimikkeen 6912 00 10 selittävissä huomautuksissa esitetyllä menetelmällä. 

6912 00 50 fajanssia tai hienoa tiilisavea (fine pottery) 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat tuotteet, jotka on valmistettu polttamalla valikoitujen savien seosta 
(hienoa tiilisavea), johon on toisinaan sekoitettu maasälpää ja vaihtelevia määriä kalkkia (kova 
fajanssi, sekoitettu fajanssi ja pehmeä fajanssi). 

Fajanssituotteille on luonteenomaista valkoinen tai vaalea murtopinta (hieman harmahtavan, kerman 
tai norsunluun värinen) ja hienosta tiilisavesta tehdyille tuotteille värillinen murtopinta, jonka väri 
vaihtelee keltaisesta ruskeaan tai punaruskeaan. Näiden tuotteiden hienorakeinen murtopinta on 
homogeeninen. Epähomogeenisten, koko massan rakennetta edustavien aineosien (hiukkaset, 
sulkeumat, huokoset) läpimitan on oltava pienempi kuin 0,15 mm; nämä aineosat eivät siis ole 
paljain silmin nähtävissä. 

Lisäksi niiden huokoisuus (veden imeytymisen tunnusluku) on vähintään 5 painoprosenttia. 
Huokoisuus mitataan alanimikkeen 6912 00 10 selittävissä huomautuksissa esitetyllä menetelmällä. 

6912 00 90 muut 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat tuotteet, jotka eivät täytä tämän nimikkeen muiden alanimikkeiden 
tuotteille asetettuja vaatimuksia eivätkä posliinille (nimike 6911) asetettuja vaatimuksia. 
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6913 Pienoispatsaat ja muut keraamiset koriste-esineet 

Tähän nimikkeeseen kuuluvat mm. koristelautaset. 

Lautasta pidetään koristelautasena, jos samanaikaisesti 

1. sen etupuolella on koristekuvio (kukkia, kasveja, maisemia, eläimiä, ihmisiä, mytologisia 
hahmoja, symboleita, taideteosten tai uskonnollisten teosten jäljennöksiä jne.), jonka peittämän 
pinta-alan perusteella on selvää, että lautanen soveltuu koristeeksi ja 

2. se ei ole pöytäastiaston osa ja 

3. se täyttää yhden tai useamman seuraavista edellytyksistä: 

a) lautasen ulkoreunassa on yksi tai useampi reikä, joka on suunniteltu kiinnitysvälineelle 
ripustamista varten, 

b) lautanen tuodaan maahan tukineen, joka soveltuu lautasen esillepanoa varten ja jota ei voi 
käyttää erikseen, 

c) lautasen muodon, mittojen ja painon perusteella on selvää, että se ei sovi hyödylliseen 
käyttöön, 

d) lautasen valmistuksessa tai koristelussa käytetyn aineen (erityisesti maalin tai metallin) vuoksi 
lautanen ei sovi ruuanlaitto- tai ruokailukäyttöön, 

e) lautasen etupuolen pinta ei ole sileä (minkä vuoksi puhdistaminen on vaikeaa). 
  

6913 90 10 tiilisavea (common pottery) 

Ks. alanimikkeen 6912 00 10 selittävät huomautukset. 

6913 90 93 fajanssia tai hienoa tiilisavea (fine pottery) 

Ks. alanimikkeen 6912 00 50 selittävät huomautukset. 

6913 90 98 muut 
Ks. alanimikkeen 6912 00 30 ja 6912 00 90 selittävät huomautukset. 
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70 RYHMÄ 
 
 

LASI JA LASITAVARAT 
 
 
 

Yleisohjeita 

Ilmaisulla ”optinen lasi” tarkoitetaan erilaisia erikoislaseja, joita käytetään erityisesti esim. valokuvauksessa, 
astronomiassa, mikroskopiassa, navigoinnissa, asejärjestelmissä (tähtäyskiikarit jne.) tarvittavien optisten 
laitteiden valmistukseen sekä laboratoriolaitteiden ja tiettyjen näköä korjaavien linssien valmistukseen. On 
olemassa hyvin monia erilaisia optisia laseja, mutta niillä on yleensä yhteisenä piirteenä se, että ne ovat erittäin 
läpinäkyviä ja kirkkaita, vaikka ne on joskus värjätty niin, että ne absorboivat jossain määrin tiettyjä valon 
aallonpituuksia. Optiset lasit ovat täysin tasalaatuisia, ts. niissä ei tavallisesti ole ilmakuplia tai epätasaisuuksia, 
ja niillä on muille laseille epätavalliset valontaittokertoimet ja valonhajotusominaisuudet. 

Puu-, metalli-, jne. kehyksiin asennettujen lasilevyjen katsotaan menettäneen lasin olennaisen luonteen ja siksi 
ne luokitellaan eri nimikkeisiin, esim.: 

1. kuvien kehyksinä (nimike 4414 00, 8306, jne.); 

2. koneita tai ajoneuvoja varten (XVI tai XVII jakso); 

3. rakennusten ovia, ikkunoita jne. varten (nimike 4418, 7610, jne.). 

 

7001 00 Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu; lasimassa 

7001 00 10 lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu 

Ks. HS-selitykset, nimike 7001, ensimmäisen kappaleen A kohta. 

Ilmaisulla ”lasimurska” tarkoitetaan rikottua lasia, jota käytetään uudelleen lasinvalmistuksessa. 

7001 00 91 
ja  
7001 00 99 

lasimassa 

Ks. HS-selitykset, nimike 7001, ensimmäisen kappaleen B kohta sekä toinen ja kolmas kappale. 

7002 Valmistamattomat lasikuulat [muut kuin nimikkeen 7018 lasijyväset (microspheres)], 
-tangot ja -putket 

Tähän nimikkeeseen kuuluvat ainoastaan puolivalmisteet, ts. tavarat, joita ei ole valmistettu 
muovaamisen, vetämisen tai puhaltamisen jälkeen, lukuun ottamatta tangoiksi tai putkiksi 
leikkaamista ja reunojen sulattamista/muovaamista niin, että reunoista tulee sileitä tai karkeasti 
tasoitettuja ja että tavaran käsittely on vaarattomampaa, myös jos tällä tavoin työstettyjä tuotteita 
voidaan käyttää ilman enempää valmistusta. 

7002 10 00 kuulat 

Ks. HS-selitykset, nimike 7002, ensimmäisen kappaleen 1 kohta ja toiseksi viimeinen kappale. 

7002 32 00 muuta lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enintään 5 × 10–6/K 0—300 °C:n lämpötila-
alueella 

Tällaiselle lasille on ominaista se, että se on lyijytöntä ja siinä on erittäin pieni määrä kaliumia ja 
maa-alkalioksideja ja huomattava määrä booritrioksidia. Tällaisella lasilla on hyvä lämmönjohtokyky 
ja huomattava elastisuus, mikä tekee siitä äkillisiä lämpötilanmuutoksia kestävän aineen. Tämän 
vuoksi se soveltuu erityisen hyvin mm. keittiö- ja pöytäesineiden, laboratoriolasitavaran ja 
valaisimissa käytettävän lasin valmistukseen. 
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7003 Valettu tai valssattu tasolasi ja valetut tai valssatut lasiprofiilit, myös sellaiset, joissa 
on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros, mutta joita ei ole muulla tavalla 
valmistettu 

Tähän nimikkeeseen ei kuulu float-lasi (nimike 7005). 

Ilmaisun ”valmistettu” määrittelystä, ks. tämän ryhmän 2 huomautuksen a alakohta. 

7003 12 10 
—  
7003 19 90 

tasolasi ilman lankavahvistusta 

Ilmaisun ”lankavahvisteinen” määrittelystä, ks. HS-selitykset, nimike 7003, toiseksi viimeinen 
kappale ennen kappaletta, jossa luetellaan nimikkeeseen kuulumattomia tavaroita. 

7003 12 10 
—  
7003 12 99 

massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verholasiksi tehty tai jossa on absorboiva, 
heijastava tai heijastamaton kerros 

Ilmaisun ”absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros” määrittelystä, ks. tämän ryhmän 
2 huomatuksen c alakohta. Ilmaisun ”samennettu” määrittelystä, ks. HS-selitykset, nimike 7003, 
B kohta. 

Verholasi on läpikuultavaa lasia, joka tavallisesti valmistetaan maitolasista ja värjätystä lasista; nämä 
lasikerrokset puristetaan toisiaan vasten, kun ne ovat vielä pehmeitä niin, että ne sulavat yhdeksi 
lasiksi. 

7003 20 00 lankavahvisteinen tasolasi (lankalasi) 

Ks. alanimikkeiden 7003 12 10—7003 19 90 selittävät huomautukset. 

7003 30 00 lasiprofiilit 

Lasiprofiilit valmistetaan jatkuvalla menetelmällä, jossa lasia muotoillaan heti, kun se tulee ulos 
sulatusuunista sekä koko menetelmän ajan. Tämän jälkeen lasi leikataan halutun 
kokoisiksi kappaleiksi, mutta sitä ei valmisteta enempää. 

7004 Vedetty tai puhallettu tasolasi, myös sellainen, jossa on absorboiva, heijastava tai 
heijastamaton kerros, mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu 

Ilmaisun ”valmistettu” määrittelystä, ks. tämän ryhmän 2 huomautuksen a alakohta. 

7004 20 10 
—  
7004 20 99 

massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verholasiksi tehty tai jossa on absorboiva, 
heijastava tai heijastamaton kerros 

Ks. alanimikkeiden 7003 12 10—7003 12 99 selittävät huomautukset. 

7005 Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, myös sellaiset, joissa on 
absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros, mutta joita ei ole muulla tavalla 
valmistettu 

Ilmaisun ”valmistettu” määrittelystä, ks. tämän ryhmän 2 huomautuksen a alakohta. 

7005 10 05 
—  
7005 10 80 

ilman lankavahvistusta oleva lasi, jossa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros 

Ks. alanimikkeiden 7003 12 10—7003 19 90 selittävät huomautukset sekä alanimikkeiden 
7003 12 10—7003 12 99 selittävien huomautusten ensimmäisen kappaleen ensimmäinen lause. 

7005 21 25 
—  
7005 21 80 

massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verholasiksi tehty tai ainoastaan pinnalta hiottu 

Ilmaisun ”samennettu” määrittelystä, ks. HS-selitykset, nimike 7003, B kohta. 
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7010 Lasiset pullot, myös koripullot, tölkit, ruukut, ampullit ja muut astiat, jollaisia 
käytetään tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen; lasiset säilöntätölkit; lasiset 
tulpat, kannet ja muut sulkimet 

7010 90 21 lasiputkista valmistetut 

Nämä astiat ovat poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoisia, ja niissä on säännölliset, yhtenäiset 
seinämät, joiden paksuus on yleensä alle 2 mm. Niissä ei ole kohomerkintöjä, kuten numeroita, 
logoja, viivoja tai karhennuksia. Silmämääräisesti tarkasteltaessa lasissa on tuskin lainkaan 
havaittavissa optista vääristymää. 

Näiden astioiden vetoisuus on yleensä 1—100 ml. 

Niitä käytetään ensisijaisesti farmaseuttisten ja diagnostisten tuotteiden pakkaamiseen. 

7013 Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimistoesineinä, 
sisäkoristeluun tai sen kaltaiseen tarkoitukseen (muut kuin nimikkeeseen 7010 tai 
7018 kuuluvat) 

7013 10 00 lasikeramiikkaa 

Ilmaisun ”lasikeramiikka” määrittelystä, ks. HS-selitykset, tämän ryhmän yleisohjeiden viimeisen 
kappaleen 2 kohta. 

7013 22 10 
ja  
7013 22 90 

lyijykristallia 

Ilmaisun ”lyijykristalli” määrittelystä, ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus. 

7013 33 11 
—  
7013 33 99 

lyijykristallia 

Ilmaisun ”lyijykristalli” määrittelystä, ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus. 

7013 41 10 
ja  
7013 41 90 

lyijykristallia 

Ilmaisun ”lyijykristalli” määrittelystä, ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus. 

7013 42 00 lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enintään 5 × 10–6/K 0—300 °C:n lämpötila-alueella 

Ks. alanimikkeen 7002 32 00 selittävät huomautukset. 

7013 91 10 
ja  
7013 91 90 

lyijykristallia 

Ilmaisun ”lyijykristalli” määrittelystä, ks. tämän ryhmän 1 alanimikehuomautus. 

7015 Kellonlasit ja niiden kaltaiset lasit, lasit näköä korjaamattomiin tai korjaaviin 
silmälaseihin, kuperat, taivutetut, koverretut tai vastaavalla tavalla muotoillut, 
optisesti työstämättömät; ontot lasipallot ja niiden segmentit, tällaisten lasien 
valmistukseen käytettävät 

7015 10 00 lasit näköä korjaaviin silmälaseihin 

Ks. HS-selitykset, nimike 7015, C kohta. 

7015 90 00 muut 

Ks. HS-selitykset, nimike 7015, A ja B kohdat. 
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7016 Laatat, tiilet ja muut puristetut tai valetut lasitavarat, myös lankavahvisteiset, 
jollaisia käytetään rakennuksiin ja muihin rakenteisiin; lasikuutiot ja lasinpalaset, 
myös alustalla, mosaiikkityöhön tai sen kaltaiseen koristetarkoitukseen; 
lyijykehysteiset ikkunat ja niiden kaltaiset tavarat; solu- tai vaahtolasi laattoina, 
levyinä, eristysvaippoina tai niiden kaltaisessa muodossa 

Valssatut lasilaatat (esim. opaalilasia tai ulkonäöltään marmoria muistuttavaa lasia) eivät kuulu tähän 
nimikkeeseen, vaan ne luokitellaan nimikkeeseen 7003 tai 7005. 

7017 Lasiset laboratorioesineet sekä hygieeniset ja farmaseuttiset lasiesineet, myös 
asteikolla varustetut tai täsmätyt 

7017 10 00 sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua piidioksidia 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvissa tuotteissa on vähintään 99 painoprosenttia piidioksidia. Tällaisten 
tuotteiden raaka-aineena käytetään hyvin puhdasta kvartsihiekkaa, vuorikristallia tai haihtuvia 
piiyhdisteitä. Kvartsihiekasta valmistettu lasitavara on sameaa tai enintään läpikuultavaa. 
Vuorikristallista tai haihtuvasta piiyhdisteestä valmistettu lasitavara on kuitenkin täysin kirkasta ja 
läpinäkyvää. 

7017 20 00 muuta lasia, jonka lämpölaajenemiskerroin on enintään 5 × 10–6/K 0—300 °C:n lämpötila-
alueella 

Ks. alanimikkeen 7002 32 00 selittävät huomautukset. 

7018 Lasihelmet, luonnonhelmien sekä jalo- ja puolijalokivien jäljitelmät ja niiden 
kaltaiset pienet lasitavarat ja niistä valmistetut esineet, muut kuin epäaidot korut; 
lasisilmät, muut kuin proteesit; pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, lasista ns. 
lampputyönä tehdyt, muut kuin epäaidot korut; lasijyväset (microspheres), läpimitta 
enintään 1 mm 

7018 10 11 
ja  
7018 10 19 

lasihelmet 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat mm.: 

1. HS-selityksissä, nimikkeen 7018 kohdassa A kuvaillut tavarat, 

2. ensimmäisessä kohdassa mainittujen tavaroiden kaltaiset tavarat, jotka tunnetaan kaupallisella 
nimellä ”lasihelmet” ja jotka ovat suurempia (jopa noin saksanpähkinän kokoisia) lasihelmiä. 
Nämä enimmäkseen kaulanauhojen ja rannerenkaiden valmistukseen tarkoitetut tavarat ovat 
hyvin eri muotoisia (esim. pallon, puolipallon, kyyneleen, arpakuution, lieriön, pienen 
putken, kartion tai monitahokkaan muotoisia) ja myös lävistettyjä. 

Pienet lasiputket katsotaan näihin alanimikkeisiin luokiteltaviksi lasihelmiksi, jos niiden 
ulkoläpimitta on enintään 4 mm ja pituus enintään 24 mm. Näitä putkia ei pidä sekoittaa erityisiin 
standardoituihin lyijylasiputkiin, joita käytetään hehku- ja volframilamppujen valmistukseen; tällaiset 
putket ovat yleensä värittömiä ja ne luokitellaan nimikkeeseen 7002. 

Näiden alanimikkeiden tavarat esitetään yleensä tullattavaksi irtotavarana, pusseihin tai laatikoihin 
pakattuina jne. 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat myös mm. samankokoiset ja -väriset lasihelmet, jotka on pujotettu 
lankaan ilman erottavia solmuja tai kiinnikkeitä kuljetuksen ja pakkaamisen helpottamiseksi. 
Tällaisten helminauhojen lankojen vapaat päät sidotaan tavallisesti yhteen niin, että helminauhoista 
muodostuu nippuja eikä näin ollen käyttövalmiita koruja. 

Näihin alanimikkeisiin eivät kuulu seuraavat tavarat: 

a) helminauhat (myös nipuiksi sidotut), joissa erikokoiset tai -väriset helmet on pujotettu 
lankaan tietyllä tavalla (esim. eriväriset ja -kokoiset helmet, jotka vuorottelevat nauhassa 
säännöllisesti tai helmet, jotka on pujotettu lankaan suuruusjärjestyksessä) tai joissa helmet 
on erotettu toisistaan solmuilla (nimike 7117), 



70-5 

b) helminauhat (myös sellaiset, joissa on samankokoisia, -värisiä tai samalla tavalla 
valmistettuja helmiä), joissa on kiinnikkeitä tai niiden kaltaisia mekanismeja tai jotka ovat 
niin lyhyitä, että ne soveltuvat käytettäviksi kaulanauhoina (nimike 7117). 

 

7018 10 11 hiotut ja mekaanisesti kiillotetut 

Tämän alanimikkeen hiotut ja mekaanisesti kiillotetut helmet eroavat alanimikkeen 7018 10 19 
kiiltosulattamalla valmistetuista helmistä siinä, että niissä on täysin sileät pinnat ja terävät särmät. 
Lisäksi tämän alanimikkeen helmien reikien reunat on usein viistottu (joskus myös kiillotettu) ja 
niissä on teräväksi leikatut särmät, jotka vastaavat viereisiä viisteitä, kun taas kiiltosulattamalla 
valmistettujen helmien reikien reunat ovat usein pyöristettyjä eikä niissä viisteet yhdy teräviin 
särmiin. 

Alanimikkeiden 7018 10 11 ja 7018 10 19 selittävien huomautusten ensimmäisen kappaleen 
2 kohdassa mainitut tavarat ovat pääasiallisesti niitä helmiä, jotka on useimmiten hiottu ja 
mekaanisesti kiillotettu. 

7018 10 30 luonnonhelmien jäljitelmät 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 7018 kohdassa B kuvaillut tavarat. 

Alanimikkeiden 7018 10 11 ja 7018 10 19 selittävät huomautukset koskevat soveltuvin osin 
luonnonhelmien jäljitelmistä tehtyjä helminauhoja. 

7018 10 51 
ja  
7018 10 59 

jalo- ja puolijalokivien jäljitelmät 

Näihin alanimikkeisiin kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 7018 kohdassa C kuvaillut tavarat. 

7018 10 51 hiotut ja mekaanisesti kiillotetut 

Tämän alanimikkeen hiotut ja mekaanisesti kiillotetut jalo- ja puolijalokivien jäljitelmät eroavat 
niiden kaltaisista, alanimikkeeseen 7018 10 59 luokiteltavista kiiltosulattamalla valmistetuista 
tavaroista siinä, että niissä on täysin sileät pinnat ja terävät särmät. 

7018 10 90 muut 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. korallijäljitelmät, helmet ja cabochonit (muut kuin 
luonnonhelmien tai jalo- ja puolijalokivien jäljitelmät), joita käytetään hattuneulojen päissä ja 
korvakorujen riipuksissa, sekä pienet lasiputket, joista tehdään hapsuja. 

Tämän alanimikkeen pienten lasiputkien ja alanimikkeisiin 7018 10 11 ja 7018 10 19 lasihelminä 
luokiteltavien pienten lasiputkien eroista, ks. alanimikkeiden 7018 10 11 ja 7018 10 19 selittävien 
huomautusten toinen kappale. 

7018 20 00 lasijyväset (microspheres), läpimitta enintään 1 mm 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 7018 kohdassa H kuvaillut tavarat. 

7018 90 10 lasisilmät; pienistä lasitavaroista valmistetut esineet 

Ks. HS-selitykset, nimike 7018, E ja F kohta. 

7018 90 90 muut 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat HS-selityksissä nimikkeen 7018 kohdassa G kuvaillut esineet. 

  



70-6 

7019 Lasikuidut (myös lasivilla) ja niistä valmistetut tavarat (esim. lanka, kudotut 
kankaat) 

Tämän nimikkeen lasikuidut tuotetaan lasikuitusekoitteista, ts. lasituotteista, joissa säikeet ovat 
enimmäkseen yhdensuuntaisia. On olemassa kahdenlaisia lasikuitusekoitteita: 

— jatkuva lasikuitu, jossa on suuri määrä jatkuvia yhdensuuntaisia säikeitä, joiden läpimitta on 
tavallisesti 5—15 μm (miljoonasosametriä). Nämä säikeet pysyvät koossa yhtenä lankana 
[”lasikuitulankana” tai jatkuvakuituisena, kiertämättömänä lankana (rovings)] liistausaineen 
(yleensä muoviainetta) avulla. Nämä langat ovat ulkonäöltään jatkuvakuituisen 
kiertämättömän silkkilangan kaltaisia; 

— katkottu lasikuitu, jossa on vaihteleva määrä eripituisia säikeitä ja josta muodostuu 
jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), joka on pehmeää ja ulkonäöltään karvaista. 

 

7019 11 00 silvotut säikeet, pituus enintään 50 mm 

Ks. alanimikkeen 7019 11 HS-alanimikeselitykset. 

7019 12 00 jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings) 

Ks. alanimikkeen 7019 12 HS-alanimikeselitykset. 

7019 19 90 katkokuitua 

Ks. alanimikkeen 7019 19 HS-alanimikeselitykset. 

Tähän alanimikkeeseen kuuluvat mm. katkokuiduista valmistetut langat. 

7019 31 00 matot 

Ks. alanimikkeen 7019 31 HS-alanimikeselitykset. 

7019 32 00 ohutlevyt (voiles) 

Ks. alanimikkeen 7019 32 HS-alanimikeselitykset. 

7019 90 00 muut 

Tähän alanimikkeeseen kuuluu mm. massatavara, joka on keskenään sekoitetuista yksittäisistä 
eripituisista säikeistä koostuvaa massaa (lasivanu ja lasivilla), jota käytetään lämpö- tai äänieristeenä 
ja joka tavallisesti esitetään tullattavaksi paaleina tai paperisäkkeihin pakattuna. 

7020 00 Muut lasitavarat 

7020 00 07 
ja  
7020 00 08 

termospullojen ja muiden termosastioiden lasisäiliöt 

Ks. HS-selitykset, nimike 7020, toisen kappaleen 4 kohta. 

7020 00 08 valmiit 

Ilmaisulla ”valmiit” tarkoitetaan ainoastaan lasisäiliöitä, jotka ovat valmiita päällystettäviksi 
suojakerroksella. 

 


